
 2018ניווטלון גבעת אלה  –דבר המתכנן 

 מתן עברי

 רגלי:

המסלולים הרגליים מתוכננים בסגנון ספרינט, קצרים יחסית אך ידרשו את כל מיומנויות 

 שלה. הניווט, החלטות מהירות, זיהוי בחירת הציר הנכונה ביותר וביצוע מדויק

מזרח ליישוב )בתמונה למטה, המסלולים הרגליים יגיעו ליער שמוהשנה המפה הורחבה 

וזוהי הזדמנות מצוינת להיזכר איך מנווטים ביער פתוח, נוח לריצה ונקי מקוצים )אם  (באדום

 "קיציים יותר"(.מרגישים כי מומלץ לרוץ עם גרביים / מגנים מכיוון שהשטחים הפתוחים 

 

 

 :יםהמסלול על

 דקות. 18-20קמ אופטימלי, זמן מנצח צפוי כ 3.6ק"מ אווירי כ 2.8 –ארוך 

המסלול הארוך מכיל פרפר אחד )מצורפת תמונה  על מנת לפצל נווטים *שימו לב*

 ! להמחשה(, אז שימו לב שאתם רצים לכיוון הנכון

 

 

 ק"מ בפועל, עובר ביער וביישוב, ונגיש לעגלות. 3ק"מ אווירי כ 2.4 –קצר 

 מומלץ למשפחות, מתחילים או סתם נווטים שמעדיפים מסלול קצר יותר ופשוט יותר.

 

  



 רכוב:

, המסלול מותאם לרוכבים 2017על מפת הרוגיין מ בפועל, 11, כקמ אווירי 8.4 –ארוך 

בינוניים מינוס ומעלה, ניתן לרכב את המסלול כולו על דרכים רחבות עם בחירת ציר 

 מתאימה.

יעבור דרומה ומזרחה ליישוב ויגיע עד למורדות כפר החורש )הזדמנות המסלול הארוך 

אחרונה לבקר בשטח לפני תחילת האמברגו?( ויוכרע על בחירות ציר של ארוך ועלייה מתונה 

 או קצר ועלייה תלולה? קצר וסינגל או ארוך ודרך רחבה?

 סימונים מיוחדים: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מתאים מאוד  אינו מגיע ליער, ק"מ בפועל, על מפת הספרינט, 4.4קמ אווירי, כ 3.4 –קצר 

לנווטים הרוצים להתנסות בניווט הרכוב או לרוכבים שהעליות של גבעת אלה וכפר החורש 

 לא בשבילם.

 יוכרע על בחירות ציר נכונות ומהירות, זיהוי גרמי מדרגות ורכיבה זהירה בכבישי היישוב!

 ביר ברכיבהקטע שטח ע

חיבור בין שבילים שלא 

 מסומן

ל כביש הגישה של גבעת אלה או חציה ש חל איסור נסיעה

שימו לב שמותרת הרכיבה על  יישוב,כניסה לעד לשער ה

 .כביש מדרום לוהשביל המקביל ל



תחנות  , יכיל גםבבריכת גבעת אלה מטרים 125קטע הניווט האחרון, מרענן וקצר כ – שחייה

 מהתחנות קלח, שימו לב שבובעקבות כך מומלץ מאוד להביא משקפי שחייה מתחת למים

 !. בתחנות אלה חובה לגעת במנסרהאין מנקבריכה בב

 חובה להישטף לפני הכניסה לבריכה והמשולש נמצא במקלחת החיצונית.

  


