
 רוחמה – דבר המתכנן 

 . מ' 5קווי גובה כל  , 2014משנת   מפה
 . 1:10000קנ"מ  - בינוני נוער /Bבינוני /A  בינוני/ בינוני+ / ארוך םמסלולי

 . 1:7500כל יתר המסלולים קנ"מ 

המפה עברה עדכונים קלים לקראת התחרות, בעיקר של שבילים שנוספו פה ושם )ויתכן  
 (. שיש עוד בודדים שפיספסנו

מתבצעות   מפהמזרחי של ה-רוב אזורי המפה לא השתנו כלל. בתא שטח אחד בחלק הדרום
עבודות ע"י קק"ל: הקמת סוללות עפר חדשות לקראת נטיעת עצים. התכסית בתא שטח זה  

 . , והקרקע בו "חרושה" בחלקה )ללא הפרעה משמעותית לריצה(מפהב יחס למופיעב דלילה 

 . מהאורך, ולא מהווה גורם משמעותי 1.5%- הוא כהתבליט גבעי מתון. הטיפוס המצטבר  

 ארבעה סוגי תכסית מאפיינים את השטח: 
צמחיית  , ללא מאפשר ריצה מהירהבפיזור דרומי דליל. או אשל  יער אקליפטוס, אורן   –לבן  

 . ועם שדה ראיה בלתי מוגבל  קרקע
 שטח פתוח עם עצים פזורים.  -כתום עם נקודות לבנות  
מעט  עם עצים פזורים, ועשב נמוך שמפריע  שטח חצי פתוח -לבן עם נקודות כתומות  

 . טוב אך לא מירבילריצה. שדה ראיה 
 )הצאן אכל הכל, ושום דבר חדש עוד לא צמח(.  שטח פתוח -כתום 

 מומלץ שיצטייד בהם. –, אך מי שרגיש במיוחד  אינם הכרחייםקיים מגיני שו

  –שילוב התבליט והתכסית מאפשר ניווט במהירות גבוהה ובקו ישר. מי שישמור על המצפן  
 ...מוחו של הנווט, מלבד לניווט  פן ישמור עליו. אין שום דבר שמפריעצהמ

 . רצויבתחום ה  ניווטלהבטיח זמני  מטרהב, בהתאם לכך, כל המסלולים ארוכים מהרגיל

אורך בקו   מסלול 
 אווירי 

טיפוס 
 מצטבר 

מס' 
 תחנות 

 26 מ'  165 ק"מ  9.9 ארוך 
 22 מ'  150 ק"מ  7.9 בינוני+ 

 17 מ'  125 ק"מ  6.4 בינוני א' 
 18 מ'  120 ק"מ  6.4 בינוני ב' 

 18 מ'  100 ק"מ  6.0 בינוני נוער 
 16 מ'  80 ק"מ  5.2 קצר+ גברים 

 14 מ'  80 ק"מ  5.0 נשים קצר+ 
 11 מ'  40 ק"מ  3.6 קצר
 12 מ'  60 ק"מ  3.5 זהב 

 9 מ'  35 ק"מ  2.4 קצרצר
 

 יםשתיה במסלול 
בשטח שתי תחנות מים, סמוכות זו לזו. כל המסלולים למעט קצרצר עוברים ליד אחת  יש 

 . המסלול(, פעם אחת או יותר, בשלב רלוונטי לשתיה )כלומר לא בתחילת מהן לפחות
המים  פעמיות מלאות מים, לשימוש הנווטים )-בתחנות המים יונחו על שולחן כוסות חד 

לא לשטיפת פנים(. בעת השתיה, הנווטים מתבקשים להתרחק צעד אחד    –לשתיה בלבד 
 מהשולחן. את הכוסות המשומשות יש להניח הפוכות זו על זו. 

 . המארגנים ידאגו להוספה של כוסות מים במידת הצורך


