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  ו בשבט "בטניווט  – הסוללים וגם ציפורי

 ן דבר המתכנ

  

  הגעה לניווט 

  לרשום בוויז "סינגל שימשית". 

מחלף המוביל), נכנסים על פי השילוט  -(נצרת  79מגיעים מכביש הוראות הגעה בע"פ:  

  ליישוב הקהילתי שמשית. לאחר חציית נחל ציפורי פונים שמאלה לדרך עפר. 

 חניה. ה  סדרנינא להישמע להוראות  

 וזינוק  חנייה, כינוס 

 שמשיתכניסה לסינגל ב והחנייה  הכינוס . 

   אנה היערכו בהתאם. שירותיםו אין שולחנות פיקניקבמקום , 

  :רמט 600  מרחק מהכינוס לזינוק. 

 מטר. 250  :לכינוס  םמרחק מהסיו 

  

  ות על המפ

  .ע"י זיו נוימן   2017מופתה לראשונה על ידי עוזי שוויצר ועודכנה ב  הסולליםמפת 

,  דויקתהמפה עדיין מאד מו  לא השתנהשטח כמעט  המפה, הת ה"ותק" של למרו

    לל פרטי הצמחייה.כו

זדנק לנרט   ע"י הממפים הצ‘כים: פטר מטולה,  2013-ב מופתהצפון   מפת ציפורי

    .תמאד מדויק  כאן, על אף השנים שעברו, המפהגם . ואבזן ציגוש
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צ'יזיק בינואר  ה ע"י דן תהסוללים וציפורי נעש  פותבין המשלמת המיפוי  והחיבור  

  -על המפה לא מסומניםשושבילי פרות בשתי המפות קיימים מספר סינגלים   .2023

  . לנווט מהמפה לשטח תמיד לץ לכן מומ

  

  על השטח 

עם רשת  , ברובו אלונים,הוא כמעט כולו חורש ארץ ישראליהסוללים וציפורי) (השטח 

העבירות היא גבוהה דרך יערות אלונים ושטחים   מסוימיםבחלקים  .שבילים מצומצמת

צמחיית   הכוללת נמוכהוראות עבירות  סבוך עםאחרים במקומות ו, מהירים  פתוחים

כלל המסלולים (למעט  . )שוקיים  מגינילשים (מומלץ  הקצב אטה אתקרקע קוצנית שמ

  , שכמעט ולא ניווטו עליהצפון השטח הייחודי של מפת ציפורי מ  "טועמים"הקצרצר) 

  . לאורך השנים

  

  מסלולי הניווט  

בה יעברו יותר    תחנה שמשמעותו, פרפר  קייםקצר, בינוני וארוך למסלולי ה ●

  שימו לב שאתם רצים בסדר הנכון!  . המפעם אחת ויותר מקו אחד ייצא ממנ

לחצות את הכביש    חובה, 79מתחת לכביש  מעבר חובהכוללת  ת הפרפר תחנ

 . במעבר זה

לשטח אשר מנצלים את כל הטוב שיש כיוון,  עם הרבה שינויי  מסלולים  ●

לגים    עםני כטוניווט  ,ציר מאתגרותעם בחירות גס ניווט של  שילובלהציע. 

כמעט ללא שבילים, ולכן ידרוש מכם אולי  פריטים על המפה  קצרים וריבוי 

 להוריד הילוך בריצה אבל בטוח להעלות הילוך בניווט.  
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    "אכל אותה".! מי שמאבד קשר עם המפה ניווט עדיןדגש על  ●

המפה מדויקת ביותר, השטח כמעט ולא השתנה בחלוף השנים. מומלץ 

  . על המפה) ם(כתו  השטחים הפתוחים ו פרטי נוף קוויים   התבליט,לנווט לפי  

 

  5קווי גובה כל ע"פ הטבלה בעמוד הבא). ( 1:7,500או  1:10,000המידה קנה  ●

 מטר.  

 

  אורך  מסלול  
 (בק"מ)  

  טיפוס 
 (במטרים) 

מספר  
 תחנות  

 קנ"מ

 1:10,000 23 180 7.2 ארוך 

 1:7,500 15 130 5.7 בינוני  

 1:7,500 11 115 3.8 קצר

 קצרצר
 

2.7 55 7 1:7,500 

  

 

 בטיחות 

צפוי להיות גשום, היזהרו   ובשבוע שלפני הניווטבשטח משטחי סלע רבים   ●

 . מהחלקה

  שאנו חולקים עם הסוללים"סינגל "ריצה על חלק מהמסלולים כוללים  ●

 . מידת הצורךותנו זכות קדימה ב  ותוכשאתם חוצים א רו היזה  ,אופנייםהי  רוכב

על  " התנגשותומן בסרטים צהובים, בכדי למנוע "יסלסיום  100תחנה הלג מ ●

. בבקשה רוצו  הניווט התחרותי משתתפי הניווט בכיף למתחריבין השביל 

 והימנעו מלהקיף על השביל.  טים לאורך הסר
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 מידע נוסף 

 קווי רשת סגולים) בעל המפה (יסומנו ! אין לחצות שטחים מעובדים ●

פלסטיק (כוסות  תהיה בשטח נקודת מים משותפת לכל המסלולים  -שתייה ●

 .בבקשה) לפח

 נקודות עניין בסביבה הקרובה -  

קק"ל ורשויות מרחב הגליל והעמקים   : 19 -פסטיבל טעמים בעמקים ה 

לחצו   לפרטים נוספים.  משתפות פעולה לחודש של אירועי אוכל, מוזיקה וטיולים

 : או היכנסו לקישור כאן

https://www.photour.co.il/index2.php?id=2473&lang=HEB 

 

 מאחלים לכם ניווט מוצלח ומהנה! 

     צוות התחרות

  

 

 


