
המתכנן דבר - 5.1.19 - עדי יער ניווט

המפה: על
שינויים מספר עקב חלקי עדכון עברה המפה לאחרונה ומדוייקת. עדכנית מפה היא סגל) דוידי מיפוי: ,2015) עדי יער מפת

החדש. המיפוי לתקן עודכנה הזדמנות ובאותה בשטח קלים
הנם: במפה מופיעים אשר החדש) (מהתקן העיקריים החדשים הסימונים

ירוק). (קווקו ברור צמחייה גבול

חום), (משולש בולט קרקע פרט
כרות. עץ גדם או נפול עץ זו במפה מסמל אשר

אדמה למעשה הם טרשי, פתוח כשטח במפה שמסומנים הפתוחים, מהשטחים חלק
מספר במפה ישנם בנוסף, בוציים. להיות עשויים שהם בחשבון לקחת וכדאי חשופה

אליהם. להכנס ואין סגול בקווקו המסומנים משמאל) (כבצילום מעובדים שדות

תחרותיים: מסלולים
אווירי) (קו מצטבר טיפוס תחנות מספר אווירי) (קו אורך מסלול

מ’ 380 23 ק”מ 7.4 ארוך
מ’ 230 17 ק”מ 5.3 בינוני
מ’ 100 13 ק”מ 3.3 קצר
מ’ 40 9 ק”מ 1.9 קצרצר

עממי: מסלול
לעגלות. מתאים ואינו מצטבר טיפוס של מ’ כ-100 כולל הוא ק”מ, כ-3.4 הוא העממי המסלול של אורכו

בטיחות:
דרך על לרוץ אין רכב. כלי של דלילה יחסית תנועה עליה אשר אספלט), (כביש אתא ק. יער נוף דרך חוצה עדי יער מפת את
בחציה. זהירות נקיטת תוך נקודה בכל זו דרך לחצות רשאים בינוני או ארוך במסלולים הרצים נווטים לכך)! סיבה אין (ואף זו

הסינגלים. על בעיקר - אופנים ומרוכבי - השבילים על בעיקר - שטח ורכבי אופנוענים מתנועת להזהר יש בנוסף,



חניה:
שחלק ייתכן ולכן מוגבל הכינוס בקרבת החניה מרחב

מהכינוס יותר רב במרחק לחנות יתבקשו לניווט מהבאים
כמה להחנות נשתדל אנו הרדוף). - עדי כביש (לאורך
(למי יתאפשר בנוסף אך הכינוס, בקרבת רכבים שיותר
להוריד כדי הכינוס לקרבת הרכב עם להגיע שמעוניין)
בכל המרוחקת. לחניה לנסוע מכן ולאחר וציוד נוסעים

אסורה הנוף דרך ולאורך הגישה דרך לאורך החניה מקרה,
החניה. סדרני להוראות השמעו אנא משמאל). בשרטוט בסגול המודגשות (הדרכים

הכינוס: שטח
שתיה מתקני בו אין אך אבן, ושולחנות צל בו ויש קק”ל בחניון הוא הכינוס שטח

שירותים. או

תחרותיים: זינוקים
כרוכה אליו והדרך מ’ כ-800 מהכינוס מרוחק התחרותיים למסלולים הזינוק

טיפוס. מ’ 70 בכ-


