
 דבר המתכננים  -29/10/2021 ניווט חולות חולון

 אלון זורע ושחר שפר  

הגיע הזמן לחזור לניווטים בשטח, ויפה שעה אחת קודם. על כן, החלטנו לארגן ניווט "לפי  
איזה טוויסט מתוחכם, אלא פשוטהספר", שהמטרה העיקרית שלו היא   ליער.    לא  לחזור 

בתחילה רצינו לארגן את הניווט בנווה שלום, אחד היערות המשובחים בארץ שהופתענו שלא  
הנוכחית,   בעונה  ש"נתפס"  גילינו  מאוד  מהר  ושאבל  סיבה  לכך  מאפשר  יש  לא  היער  מצב 

 . ועל כן החלטנו להזיז את האירוע לחולות חולון. .לקיים בו אירוע.

ניווטי חולות הפכו למעט יותר נדירים עם השנים, והם בוחנים    -כולם הרוויחו מהצעד הזה
ש בצורה  בשטח  המצפן  עבודת  ואת  העדין  הניווט  להשי לרוב  את  אפשר  קק"ל  אי  ביער  ג 

 בואו לנווט בחולות חולון!  -ארצישראלי טיפוסי. אז אל תפספסו את ההזדמנות

 

 

 

 

 

 

 

 

 )צילום: גידי זורע( 

 

 על הכינוס: 

פרס, צמוד לקצה הצפוני של המפה. ניתן להגיע  הכינוס יהיה בקצה הדרומי של פארק 
באמצעות קישור הוויז המופיע בדף האירוע. בכינוס יש חנייה בשפע, צל, ברז מים, שירותים  

 כמעט כל מה שצריך בכינוס לניווט )חוץ ממדשאה(.   -ושולחנות

 מ'.   200-פחות מ  -מרחק מהכינוס לזינוק

 

 על המפה: 

  2010טחון"( הוכנה ע"י זף סגל בשנת מפת חולון חולון )או "דרך הבי
. עדכון חלקי של שינויים משמעותיים  2016ועודכנה ע"י פבל לויצקי בשנת 

 ובסביבת התחנות התבצע לפני האירוע.

 1:7,500קנ"מ: 

 מ'  2.5קווי גובה: 

, ללא שילוב של מפת פארק פרס  בשטח בלבדהניווט יתקיים   -שימו לב
 הסמוכה. 

 

 

 



 במפה:סימנים מיוחדים 

בעיקר בגלל השימוש  מפת חולות חולון שונה מעט בסגנון המיפוי משאר מפות החולות בארץ,  
 בסימון "שטח חולי". הרגשנו שחשוב להסביר את ההבדל הזה, ולהראות דוגמאות שלו במפה. 

  ייתן והם לא יהיו מקבילים לדף אלא ייסטו מעט.  -שימו לב לקווי הצפון •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 חולי:שטח 

: שטח חול רך בו מהירות הריצה יורדת מתחת  IOF-ע"פ הגדרת ה •
 . 80%-ל

אבל   • חולי"...  "שטח  היא  המפה  כל  חולות  שבמפת  כמובן  בפועל, 
מקרים  בשני  נעשה  זה  בסימן  את  עיקריים  השימוש  לסמן  ע"מ  חלק  : 

ועל מעט לסמן    מהשבילים בהם יש חול רך בלבד,    שטחים פתוחיםבשטח, 
  מצורפות דוגמאות לשני המקרים. ללא צמחייה כלל.

 

 

 

 

 

 

  

)שימו לב שאין הבדל משמעותי בין השביל המסומן כשביל ובין זה המסומן כרצועת שטח חולי. אם כל השבילים היו מסומנים  
 בשחור, הדבר היה מעמיס מאוד על המפה והופך אותה לפחות קריאה(

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 על השטח: 

נעשה לפני חמש שנים. למרות   והעדכון המשמעותי האחרון בה  יחסית,  ותיקה  המפה כבר 
זאת, השינויים בשטח אינם משמעותיים ומאפשרים לקיים ניווט ברמה גבוהה. הטופוגרפיה  
נשארה מדוייקת, וכל השבילים המופיעים במפה נמצאים גם בשטח. חברינו הטובים רוכבי  

ומצם של שבילים חדשים, שלא מופיעים במפה. לא נמצאות  הטרקטורונים הוסיפו מספר מצ 
 תחנות באזורים שבהם יש בעיות נקודתיות במפה.

 

 על המסלולים: 

 , מסלול קצר. לא יתקיים מסלול עממי. A  ,Bבניווט שלושה מסלולים תחרותיים: 

המסלולים   רבים.  כיוון  שינויי  עם  בינוני,  בסגנון  תוכננו  המסלולים  לגים  ככלל,  משלבים 
, כמו גם לגים ארוכים יותר  קצרים שיצריכו מכם ניווט עדין והבנה של הטופוגרפיה המבלבלת

 בהם צריך לדעת מתי לתת גז על אחד מהשבילים הרבים ומתי שווה לחתוך בשטח. 

הארוכים • של  הם    המסלולים  בין    .תחנות  24,  ק''מ  5.1באורך  באורכים  ההבדל 
שני    -מ'. המסלולים תוכננו כדי להתאים לזינוק "ראש בראש"  100  -המסלולים זניח

המתחרים,   בין  לפצל  ע"מ  שונים.  למסלולים  הזמן  באותו  מזנקים  המתחרים 
 המסלולים כוללים שילוב של תחנות פרפר ופיצולי "מזלג" )כמו בניווטי שליחים(. 

 . תחנות 15, ק''מ 3.3רטי, באורך של  הינו מסלול סטנדהמסלול הקצר  •

 של האיגוד עם מספר התחנה. ומנסרה, כמו גם סרט צהוב  SIבכל התחנות יש עמדת  •

עם שולחן וכוסות מים, ע"פ הנחיות הקורונה. המסלולים הארוכים בלבד    : תחנת מים •
 המסלול.   2/3- עוברים בתחנה, בערך ב

 מומלץ לקחת!  יחולקו בכינוס.  :תיאורי תחנות •

 

 בטיחות: 

בתחילת הניווט ובסופו המסלולים חוצים את "דרך הביטחון". מדובר ברחוב צר שאין   •
 ערנות. גלו  -בו תנועה רבה, אבל בכל זאת

 שימו לב גם לרוכבי טרקטורונים ורכבי שטח בזמן הניווט.  •
 

 ☺מחכים לראות אתכם בשטח!  

 שחר ואלון 


