
  דבר המתכנן  –  2020/3/7 פלוגותיער  תחרות ליגה ב

  
  אס"א תל אביבמארגן: מועדון 

 וזיו נוימן   פבל לויצקי,  יוחאי שפיתכנון מסלולים: 
 ועודד ורבין  פבל לויצקיבקרת מסלולים: 

  מנהל תחרות: יוחאי שפי 
  

  הגעה וחניה 

פניה מהכביש  -למגיעים ממערב ממערב לצומת פלוגות. הכניסה ליער לכיוון דרום.  35כביש 
, סיבוב פרסה, פניה  205פניה ימינה לאנדרטת חטיבה  -למגיעים ממזרח  .ימינה ליער

  .ראו סעיף קודם -ועכשיו אתם כבר מגיעים ממערב  35שמאלה לכביש 

  

  

  ט".לפי השלטים "לניווקק"ל  בשבילק"מ  1.5-של כנסיעה מהכניסה ליער 

  החניה בצידי הדרך המובילה לכינוס. אנא הישמעו להוראות סדרני החניה.

  איזור הכינוס 

 שולחנותאין  מרכז המפה. זהו יער פתוח עם עצים בצפיפות בינונית.ממוקם באיזור הכינוס 
  או ברזים. 

  מ'.  100-כ –מרחק מהכינוס לעמדת הזינוק 

  

  המפה



המפה מדוייקת מאוד.  .2019המיפוי הסתיים בסוכות  –יער פלוגות היא מפה חדשה מפת 
בשולי השדות, אך הם לא אמורים להשפיע  בעיקר מאז המיפוי היו שינויים קלים מאוד בשטח 

  על אף אחד מהמסלולים.

ין במערב ובדרום, פיתולי  יער חצי פתוח על תבליט עד  –במפה שלושה סוגי שטחים עיקריים 
נחל לכיש וסביבו יער וסבכים בצפיפות משתנה בחלק הצפוני, ומספר כתמים של יער לבן  

פתוח ומהיר מאוד לריצה. בחלק מהיער החצי פתוח, שכל המסלולים עוברים דרכו, יש עדיין  
  מומלץ לרוץ עם מגיני שוקיים.  –שאריות קוצים מהקיץ  

  

ם ענקיים וישפיעו בצורה  חלקם קטנים וחמודים, חלק –במפה  יש לא מעט שיחי צבר ברחבי
ירוק   –משמעותית על בחירת הציר. שימו לב ששיחי הצבר מסומנים בצבע לא סטנדרטי 

  כהה, כדי להבדיל אותם מסבכים רגילים. הנה דוגמא שמכילה גם צבר וגם סבך רגיל:

  

לכיש והיובלים המזינים אותו התמלאו במים. בעקבות החורף הגשום מאוד שעבר עלינו, נחל 
)  לך הניווטה(אותו יש לחצות במחלקים מהנחל בותר, ושטחים נרחבים במפה מבוצבצים בי

(כולל  חלפהלהמלא בגדים סט ם גם נפשית, וגם ע מוכנים!  . הגיעו יש בוץ ולעיתים מים
יש לקחת בחשבון ולא להגיע  חניה לכינוס חוצה נחל קטן, נעליים) אחרי הניווט. גם הדרך מה

  עלי הניווט. אפילו כבר בנעדיף   – מידי  תוצות מפוארבמחל

  

לים עוברים  המסלו –שום סיבה להיכנס אליו אין במרכז המפה, ליד הכינוס, יש שדה גדול. 
 לו, אך לא דרכו.וממזרח מדרום  , מצפון



בגלל התלילות הנמוכה יחסית של  מ'.  5, קווי גובה כל 1:7,500מפות כל המסלולים בקנ"מ 
  לא להתבלבל! –השטח, יש לא מעט קווי צורה על המפה 

 גבול צמחיה ברור מסומן בקיווקוו ירוק, בהתאם לסטנדרט המיפוי החדש. שימו לב:

  המסלולים

זמני  קצת מידל, קצת לגים ארוכים והרבה שינויי כיוון.  –המסלולים בסגנון ארץ ישראלי מצוי 
 –הטיפוס מועט בסך הכל  .הארוכים מסלוליםדק' ל 45-כ – מנצח צפויים להיות סטנדרטיים 

   בכל המסלולים. 1.5% עד

  תחנות  טיפוס  מרחק אווירי  קטגוריות  מסלול
  25  מ'  120  ק"מ  H21A, H35A 8.3  ארוך

  21  מ'  100  ק"מ  H40, H21B, H18A, D21A  6.9  בינוני+
  18  מ'  85 ק"מ  A  H55, H50A  6.0בינוני 
 ,B H45, H35B, H21C, D18A, D21Bבינוני 

D35 
  17  מ'  85  ק"מ  5.8

  15  מ'  80  ק"מ  H18B, H16A, D16A, D18B  5.1  נוער בינוני 
  15  מ'  60  ק"מ  H  H50B, H60, H65, H70  3.9קצר+ 
  13  מ'  60  ק"מ  D  D60, D55, D50, D45, D40, D21C  4.0קצר+ 

  12  מ'  40  ק"מ  H85, H80, H75, D75, D70, D65  3.0  זהב
  10  מ'  50  ק"מ  H16B, H14A, D16B, D14A  3.5  קצר

  7  מ'  30  ק"מ  H12, D12, H14B, D14B 2.0  קצרצר
  11    ק"מ קרקעי 4-כ    עממי

  צהוב עם מספר התחנה.בכל תחנה יש סרט גיבוי 

  ובטיחות  מים

חלקם בתחנות, אחרים בנקודות   –  יפוזרו בשטח ויסומנו במפה הג'ריקנים הסטנדרטיים
המסלולים הארוכים עוברים דרך או בסמוך לשלוש תחנות מים   כל .מרכזיות על שבילים

  לפחות, והמסלולים הקצרים יותר דרך שתיים לפחות. 

אין שום מסלול שיכול להרוויח מכניסה   –שטח גדול אסור לכניסה מסומן בצפון מערב המפה 
ומסומנים כאזורים  רכז המפה מאז הקיץ ים הופיעו במכמו כן, שני מתחמי בדוו אליו, אז אל.

  קשורים), כרגיל אין להתקרב ובטח לא לחצות.בהם כלבים (יש  –אסורים לכניסה 

במלבנים קטנים אסורים  ברחבי השטח מפוזרים מספר מקבצי כוורות, מסומנים במפה 
  לכניסה:

  

שבמערב המפה יכנסו ויצאו הרכבים מהכביש לכיוון הכינוס. יש מקטע על הדרך הראשית 
הוא יסומן בשלט "זהירות נווטים חוצים", נא  –קצר מהדרך אותו חלק מהמסלולים חוצים  

ת בדרך נא לצא –רכבים שיוצאים מהכינוס חזרה לכביש  לנסוע בזהירות וגם לרוץ בזהירות.
קומות  מבה נכנסתם! את הדרכים הראשיות האחרות במפה נווטים יחצו בתדירות גבוהה וב

  . לא צפויים


