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 ! לגלילברוכים הבאים 

 דבר המתכנן 

 מארגנים

 052-4291780 אימבר-רז פישביין: מנהל התחרות  .יניב ריינהרץאימבר ו-רז פישביין :תכנון ובקרה ●

 הגעה לניווט

 .805פניה לישוב יעד מכביש . צומת יעד: למנווטים בוויז ●

 .עד לפניה ליעד 805פניה מזרחה על כביש  מצומת יבור: למנווטים כמו פעם ●

 כינוס חנייה ו

מכיוון שאינה . יש להישמע להוראות הסדרנים. צומת יעד באזורתהיה במספר איזורים  החנייה ●

, 'ד 10כ  אורכתההליכה מהחניה לכינוס . רצוי להגיע בקארפול -גדולה במיוחד ולמען הסביבה 

 .קחו זאת בחשבון

זינוק וסיום  .מומלץ להביא מחצלות. אין שולחנות. מוצלת ונוחה, אורניםממוקם בחורשת  הכינוס ●

 .בסמוך לכינוס

 .אין בחניה ובכינוס - שירותים ●

 על השטח

ונחל חלזון , ממזרח 781כביש , מדרום מערב 805כביש (, ממערב)הישוב יעד ממוקם בין יעד יער  ●

 . יםנטוע וברושים אורנים מעציברובו מורכב היער . מצפון

. הזינוק והסיום באזור הגבוה יותר. השטח משתפל בחדות מדרום מערב לצפון מזרח -תבליט ●

כך , חלקן העליון לתחתון בין' מ 50-80-כשלוחות מרכזיות עם הפרשי גובה של  ארבעבשטח 

, נוחהו אפשריתא תמיד לריצה על קו גובה . ן/שהטיפוס צריך להיות שיקול בבחירות הציר שלכם

 .בחלק מהשטח סלעים ומשטחי סלע המקשים על הריצה. ביליםשלמעט אם על גבי 

מומלץ מאוד . הםשממש לא תרצו להיכנס אלי כיםסבמחלקים לבנים מהירים ועד  -צמחייה ●

  .להשתמש במגני רגליים

לא כל הסינגלים . גם דרכים לרכב וגם סינגלים לאופניים. השטח עמוס בשבילים -שבילים ●

 .מסומנים במפה
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האזורים מסומנים . קיימים אזורים מעובדים מגודרים שהכניסה אליהם אסורה -שטחים סגורים ●

 .במפות בצבע סגול

 המפהמסלולי הניווט ו

 .מטר 5קווי גובה כל  .מקומיים בוצעו לפי צורך באזור התחנותעדכונים . 2016מפה משנת  ●

 .מסלוליםה כל עבור ת מים עם כוסותונקוד ימוקמובמרכז המפה  -שתייה ●

 

 אורך מסלול 
 ( מ"בק)

 טיפוס
 מצטבר

מספר 
 תחנות 

 מ"קנ

 1:10,000 17 305 7.4 ארוך 

 1:7,500 14 250 5.2 בינוני 

 1:7,500 12 120 3.2 קצר

 1:7,500 8 95 2.3 קצרצר

 1:7,500 10  2.5-4 משפחות וכל מי שרוצה , ניווט בכיף

 בטיחות

 .במידה וירד גשם יש להיזהר מהחלקות על סלעים רטובים -החלקות ●

 נא לרוץ בהתאם לסביר בשטח –ירידות תלולות  ●

 . שועלים ותנים, חזירי בר -בשטח הניווט ישנן חיות בר שונות -בעלי חיים ●

 !אנא שימו לב. המשמשים רכבי שטח שונים, בשטח שבילים רבים -כלי רכב ●

אין להגיע . בשולי המפה בדרום מזרח וצפון מזרח קיימים מצוקים מסוכנים ביותר במחצבות ●

 .לאזורים ההם וגם אין תחנות ממוקמות בסמוך

מומלץ לרוץ עם נעליים שיתנו לכם אחיזה טובה בשטח. במיוחד אם יהיה גשם בימים  -נעליים ●

 שלפני. 

 :צעות לבילוי לאחר מכןה

 .דקות נסיעה 15-שוק ומגוון מסעדות , באולמות האבירים ובעיר העתיקה, סיור בנמל –עכו העתיקה  ●

 .14:00פתוח עד . הגילאים מתאים לכל. סיור בתוך אזור מחיית קופים וחיות נוספות –יער הקופים ביודפת  ●

 /lwwge://ttt.tsewpwhth.:sp.th: הצעות ורעיונות נוספים

https://www.westgalil.org.il/

