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 על השטח 

  , עם כמה חורשות , שטח מדבריערוצים רבים של נחל חצרים ונחל עולים.   .המרחב שממערב לבאר שבע -שפלת הנגב  

  ראות הכל מיני סוגים. משפע של שבילים בשטח   ועצים מפוזרים בין סוללות עפר של קק"ל.  (בערוצים )בעיקר שיחים 

 . טובים עבירות וה

 

 

 



 על המפה

 של ארם יעקבי.  2019מיפוי משנת 

לא  כמובן   ביניהםחדשים וזמניים ש .אחרים נוצרים בקלות על ידי טרקטורונים ורוכבים  שבילים  בשטחים פתוחיםכרגיל 

 אלא ניווט שטח.   ניווט שביליםבכל מקרה, לא מצפה לכם  .ם אך די קל לזהות אות מופיעים במפה 
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 על המסלולים 

 מסלולים מהירים מאוד ולכן קל מאוד יהיה לאבד קשר עם מפה וכתוצאה מכך לאבד דקות יקרות. 

 . רצים לתחנות שלכם, או שלא  , הבנת תבליט והתעלמות מנווטים רבים שתראו בשטח תידרש עבודה עם מצפן, 

  , חלקו ניתן לראות מסוללת עפר ענקית את  . אחרון של כל המסלולים עוברים בשטח רווי בפרטים ותחנות ניווטהחלק ה

 ת. י מוזמנים לעלות עליה לתצפאתם  –צמודה לאזור הכינוס ה

 תחנת מים/צופים  תחנות [m] טיפוס  [km]אורך  קנה מידה   קטגוריה 

H12 H14B D12 D14B 1:7,500 1.8 20 8  

H14A H16B D14A D16B 1:7,500 2.6 35 10  

H75+ D65+ 1:7,500 2.0 25 7  

 D21C D40+ 1:10,000 4.4 50 13  

H50B H60+  1:10,000 4.5 50 12  

H16A H18B D16A D18B 1:10,000 5.0 55 15 כן 

H50A H55  1:10,000 5.7 70 18 כן 

H21C H35B H45 D18A D21B D35 1:10,000 6.1 80 16 כן 

H18A H21B H40 D21A 1:10,000 7.4 75 18 כן 

H21A H35A  1:10,000 8.0 90 23 כן 

 

 תחנת מים / צופים 

ממוקמת בפינה  (. התחנה 50)קוד ק"מ )ראו טבלת המסלולים( עוברים בתחנת הצופים   4.5-ארוכים מ המסלולים ה

להשאיר בקבוק שתיה אישי. נא לא  לפני הליכה לזינוק  בו תוכלו    ,צמוד לתחנה יהיה שולחן בדרומית של חורשת הכינוס.  ה

 שתיה מהבקבוק לא מהווה הוכחה לביקור בה.   -לשכוח לנקב את התחנה  
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 ם / נקודת הזנקה שרותים / אזור חימו

 מטר עד ל"משולש".  80נקודת הזנקה קרובה לאזור הכינוס. מנקודת הזנקה ריצה של 

 


