
 17.9.16 שבת - קיבוץ הראלניווט 

 :דבר המתכנן
 :קצת היסטוריה

הקיבוץ שוכן בסמוך לתוואי דרך ּבּוְרָמה הישְראלית היא . ח"י יוצאי חטיבת הראל של הפלמ" ע1949קיבוץ הראל הוקם בשנת 
דרך בורמה  .ושלים ושימשה ַמעבר לכוחות צבא ישראלים ואספקה מאזור קיבוץ חולדה ליר1948דרך עוקפת שנפרצה במאי 

נקראה על שם . נסללה כדרך עפר במהלך מלחמת העצמאות מאחר שהכביש מהשפלה לירושלים נחסם בלטרון ובשער הגיא
דרך בורמה התחילה ממזרח . יפן השנייה-שהייתה ציר אספקה בין בורמה לסין במלחמת סין, דרך בורמה ההיסטורית המקורית

היו (יז ובית סוסין 'עברה סמוך לכפרים בית ג) 3היום כביש ( לטרון -שעל כביש מסמיה , )היום מושב בקוע(סין ילכפר דיר מוח
 -טוב -הדרך התפתלה ועלתה לרכס ממזרח לבית סוסין ואחר כך ירדה וחצתה את כביש הר). ממוקמים צפונית לקיבוץ הראל

משם .   ושמורת המסרק) ם בית מאירהיו(שם עלתה לבית מחסיר ).  מצומת שמשון לשער הגיא38היום כביש (שער הגיא 
או " 7דרך "יש מקורות בהם נקראת הדרך בשם ]. 1[שם התחברה לכביש לירושלים) היום שורש ושואבה(המשיכה לסאריס 

 . שהייתה אחראית על מרחב הלחימה של הדרך7וזאת על שם חטיבה " 7כביש "

 חנייה לאורך הכביש ובמקומות החנייה המיועדים

 .אין לחסום את כביש הכניסה. ת הסדרנים בהתאם להוראו

 .שמע להוראות המצילינא לה,  חופשית –רחצה בבריכה 

 : והמפה שטח הניווט

  אזור המגורים ומבני המשק של הקיבוץ וכן את -י יפים שטמפלר וכוללת את היישוב עצמו "המפה הורחבה השנה ע
הרבה עצי זית טרסות אבן ומשוכות צבר , וחצי פתוחיםהשטחים מצפון ליישוב  שמאופיינים בעיקר בשטחים פתוחים  

 ). לשעבר לולים( מבנים מאורכים 3במרכז המפה ובשיא הגובה גבעה שעליה בנויים . אופייניים לאזור

  .  קוצים  ולכן  מומלץ  להשתמש  במגיניםיש –חלקים מהשטחים מכוסים בצמחיה יבשה 

ביצע עבודה טובה אך לא מושלמת ולכן לא מומלץ להסתמך על ה יעדר הכבשים הרועה באזור וששיטח את הצמחי
 .המפה באופן בלעדי במיוחד לא בנושא של עבירות בתוך צמחיה

עם ביקור קצר בתוך " שטח"עוברים בעיקר ב והרבה תחנות עם לגים קצרים , middle בסגנון המסלולים התחרותיים 
 .הקיבוץ 

 .ב המחשה"מצ ,1:4.000 -מוגדל מ " אזור בתי הקיבוץ  בקנקטע הכולל אתב אבל 1:7.500 מ " בקנ- המפה

 : מסלוליםה

  תחנות18מ " ק5.2  -בינוני 

  תחנות14מ  " ק3.2 - קצר

  תחנות9מ " ק2.8 - קצרצר

  תחנות7מ " ק2.3 -עממי 

 . יסומנו במפה תחנות מים– מים

 .תןדה לפבל לביצקי על העזרה בתיאום המיפוי ועדכון המפה 

 ימי חובב ש-בהצלחה 


