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 מתכנן מסלולים: תומר ויינר

 בקר: מתן עברי

 

שמופתה ע"י עזרא ברקאי עם עדכונים של  2016חלק ממפת רוגיין  המפה:

 מתן עברי באיזור היישוב שמשית.

מ10קווי גובה כל   :000151קנ"מ   

,  מסביב לשימשית והישוב שמשית עצמו גבעות מיוערות  איזור הניווט:

באיזור יער ציפורי. 79המסלול הארוך יגיע  גם מצפון לכביש   

מסביב לגבעות שטחים חקלאים ,  הגבול בין החלקות בדרך כלל לא עביר , 

 וניתן להניח אפשרות מעבר רק עם במפה מופיעה דרך.

רוב השבילים מהירים לרכיבה , שבילים באיזור נחל ציפורי עשויים להיות 

הסינגלים מהירים יחסית ואינם  רכיבים גם לאחר גשם. בוציים, שאר השבילים

במיוחד )מוגדרים כרמת רכיבה בסיסית(. טכנייים  

באיזור הישוב שמשית שבילים עשויים להיות מטושטשים עקב עשבייה, 

ברורים. , הסינגלים באיזור זה, כמו בכל המפה  

דאבלים, נפרצו באיזור  שבילים חדשים , סינגלים ואף היערות,  כלכמו ב

יחוד בגבעה שממזרח לשמשית ,  כדאי לקחת עוד שנייה לוודא שאתם על יב

 השביל הנכון.

 המסלולים:

תחנות 13ק"מ,  25ארוך   

תחנות 9ק"מ   15קצר     

תחנות  8ק"מ  12מתחילים   

 



אחוז. עקב רזולציית המפה מיקום הנקודות  3-2כ אחוז הטיפוס נמוך יחסית

בחירת ציר.ועיקר הדגש על  ,פשוט יחסית  

 .( , חנייה בשפע 2016פארק היונה בכניסה לשמשית )הכינוס של רוגיין  הגעה

   באיזור הכינוס צל , מים ושירותים. 

 

 בטיחות בטיחות בטיחות

כבישים : 2באיזור הניווט   

הכביש אסור לחלוטין לתנועה , פרט למעבר חובה תחתי.  -לנצרת  79כביש 

לאיזור המעבר.מסומן בקו סגול עבה , פרט   

אסור לתנועה , פרט לנקודה בה סינגל שמשית חוצה  –כביש הגישה לשמשית 

פרט  עבהסגול קו ש מסומן ביהכב את הכביש , יש לחצות בזהירות רבה.

 לנקודה המותרת למעבר.

 

 תנועה בתוך שמשית , בזהירות על פי חוקי התנועה.

עבר )מסומן באיקסים(מסביב לשמשית שביל הולכי רגל סלול , חלקו אסור למ  

ליטר מים. 2קסדה, טלפון,  ציוד חובה:  

 

 דגשים נוספים:

שניהם סינגלים של קק"ל, סינגל שמשית וסינגל ריש לקיש ,  2באיזור -

מוגדרים לרכיבה עם כיוון השעון. מסלול הגיוני ייתכן ויכלול קטעי רכיבה קצרים 

 ומישוריים  נגד הכיוון .

הזינוק צמוד לכינוס.-  

דקות בעלייה  10הסיום ממוקם  כחצי ק"מ מהכינוס , הדרך חזרה לכינוס כ -

 על שביל סלול.

נחל ציפורי זורם קלות, בשבילים שחוצים את הנחל יש מעברים )רטובים( , -

 רלוונטי לארוך בלבד.



 

 

 

 


