
 דבר המתכנן – בית זרע 11.11.17

 ברוכים הבאים למחזור השני של הליגה הארצית, הפעם בקיבוץ בית זרע, לכבוד 90 שנה לבית זרע,
 לזכרו של אביקם שרף ובני בית זרע.

 על השטח

 מפת קיבוץ בית זרע מורכבת משלושה חלקים עיקרים:

 במרכזה – בית זרע המקורית, המכילה מדשאות, בתים, חצרות פרטיות, פסלים מרובים, גינות
 שעשועים ושבילים רבים אשר הופכים את הניווט למאתגר ואת קריאת הפריטים לחשובה ביותר על

 מנת לפנות בזמן הנכון במהירות גבוהה.

 בדרומה – ההרחבה של בית זרע, מכילה יותר שטחים פרטיים אסורים למעבר, אך גם כוללת בתוכה
 ואדי היורד אל פארק הבנים, שטח חצי פתוח שגם הוא חלק מהמפה ומהניווט, ובקצהו המערבי גשר
 מעל נהר הירדן. השילוב של חלק זה במפה יוצר תלילות מסוימת שתצטרכו לקחת בחשבון במהלך

 הניווט.

 בצפונה – אסופת מבנים נטושים שלשעבר היו תיכון שש שנתי אזורי. כיום נמצאים שם שתי קבוצות
 עיקריות של אנשים: מכינת כנרת של עמותת אחריי, וקבוצת ארמים שעלו לארץ להתנדב ובנוסף גם
 מתנדבים מכל העולם (בזמן סימון התחנות פגשתי באמריקאית שבאה להתנדב כאן לשנה). החלק

 הצפוני מגודר וכולל בתוכו שטחי בור פתוחים (בניגוד למדשאות הקיבוץ), מבנים נטושים ולא נטושים,
 ועוד הפתעות. גם חלק זה גבעי, ויוצר בחירות ציר המתחשבות בקווי הגובה שבמפה.

 השילוב של שלושת החלקים יוצר מפת ספרינט מעניינת ומבלבלת ומטרתכם תהיה לנווט בדרך הכי
 טובה בין השבילים, הבתים והמדשאות כדי לסיים את המסלול בזמן הקצר היותר ולנצח.

 על המפה

 מפת קיבוץ בית זרע מופתה באוקטובר 2017 ע"י ארם יעקבי וזיו נוימן.

 קנ"מ: 1:3,500, קווי גובה כל 2.5 מטר.

 המפה מופתה בתקן הספרינט ולכן חשוב להדגיש מה מותר למעבר ומה אסור:

 קו אפור עבה מייצג מדרגה עבירה ומותר לעבור. לעומת זאת, קו שחור עבה מייצג מדרגה גבוהה ולא
 עבירה (לרוב בני האדם), ואין לעבור אותה גם אם אתם חושבים שאתם מסוגלים לקפוץ מעליה.

         

         



  בנוסף, אין לעבור שטחים המסומנים בקווים סגולים או ירוק זית! גם אם אתם חושבים שמדובר
 במעבר, ומסומן שלא, אל תיקחו את ההחלטה לידכם – הממפה החליט מה עביר ומה לא ויש לכבד

 זאת. שימו עצמכם במקום המשפחה שהרגע חציתם את חצרה, לא הייתם רוצים את זה. להלן דוגמאות
 מהשטח. גם אם זה נראה עביר, זה לא. עלול להתחבא שם כלב, או שכן כועס.

   

 
   

 צמחייה: עצים בודדים מסומנים בטבעת הירוקה המוכרת. עצים בודדים קטנים מסומנים בנקודות
 ירוקות בהירות. סבכים מסומנים בירוק כהה.

 על הניווט

 כיאה לניווטי ספרינט, המסלולים מרובי תחנות ועתירי שינוי כיוון וכדאי לשים לב כל פעם מה כיוון
 היציאה. כמו כן, תזכרו שבתחרות ארצית יש 10 מסלולים ועל מנת שלא כולם ירוצו לאותו מקום, יש
 כמות גדולה של תחנות – עדיף לאבד שנייה על בדיקת קוד מאשר לאבד את כל הניווט על ניקוב לא

 נכון.

 טיפוס מצטבר מס' תחנות אורך מסלול
H21A, H35A 4.150 23 '25 מ 

H21B, H40, D21A, 
H18A 

 25 מ' 21 3.940

H21C, H16A, H18B, 
D16A 

 20 מ' 18 3.400

H55, D21B, H35B, 
D35 

 20 מ' 19 3.160

H45, H50A 3.440 17 '18.5 מ 
D21C, D40, D45, 

D50, D55, D60 
 25 מ' 17 2.800

H50B, H60, H65, 
H70 

 22.5 מ' 18 3.040

H14, H16B, D14, 
D16B 

 20 מ' 15 2.930

H12, D12 1.730 13 '7.5 מ 
 

 תחנת מים משותפת אחת לכל המסלולים בקרבת הכינוס – יופי של מקום לצילומי אקשן.

 המסלול העממי עובר בין כל הפינות הנסתרות של המפה כולל תמונה עם מים!

 אורכו 2.1 ק"מ, ובמהלך 12 תחנותיו תעברו בינות פסלים, נחלים, גינות נסתרות ושאר הפתעות!

 טיפים של אלופים



 אני לא יכול להדגיש מספיק את עניין הקודים, בייחוד בניווט ספרינט. שימו לב איזו תחנה אתם מנקבים,
 כי חבל שתפסלו.

 הלכתם לאיבוד? פניתם לא נכון? צאו למדשאה או חנייה או משהו גדול וייחודי. המפה חדשה וטובה.
 קחו נשימה, תתאפסו ותמשיכו בדרככם.

 תרימו את הראש לפעמים, יש יופי של נוף לעמק.

 

 

 מקווה שתיהנו מהמסלולים, זה באמת אחת המפות היפות שיש לנו בארץ.

 דניאל

 


