
2022  דבר המתכנן – ניווט רכוב בן שמן מאי 

ברוכים הבאים לניווט הליגה הרכובה האחרון של העונה. הפעם נרכב באזור המוכר מאד לרובנו של יערות בן-שמן, אבל אנחנו
מקווים שנצליח לקחת אתכם לכמה פינות פחות נדושות .....

המפה היא מפת רכוב / רוגיין הקיימת של האזור. לא בוצע עדכון שבילים מלבד סינגל ענבה שרלבנטי לחלק מבחירות הציר
וממילא אין סיכוי להדביק את קצב פריצת השבילים החדשים באזור – פשוט קחו בחשבון שעל כל שביל מסומן יש לפחות עוד

אחד שלא מסומן.

, משם פנייה לדרך העפר המובילה לכיוון דרום-443הכינוס יהיה בחניון "המוזיקלי". הגעה דרך מחלף שער קדומים על כביש 
 מטר מהמחלף. זינוק סמוך לכינוס. לא מתוכננת תחרות ניווט רגלי בצמוד לניווט הרכוב אבל כן מתקיים600מערב. החניון כ 

במקום אירוע "ניווט בכיף", כך שיש לצפות לעומס מסויים של רכבים ומשפחות באזור הכינוס ובדרכים שבסמוך לו.

מסלולי הניווט

חלק מהסינגלים מתחילים בעונה זו להיות מעט קשים לזיהוי בקצותיהם בגלל הצמחייה. השתדלנו לא להעביר אתכם דרך כאלו
אבל מכיוון שהניווט נכנס לתוך האביב – ייתכן שבכניסה לחלק מהסינגלים תדרש תשומת לב לאיתור השביל.

מאחר ומדובר באזור עם הרבה מטיילים ורוכבים בשבת, התחנות יהיו מעט מוצנעות כדי למנוע גניבה.

כמעט בכל לג תמצאו מספר דרכים שונות להגעה לנקודה – כדאי לשקול אורך / טיפוס / קושי טכני בסינגלים בחלופות השונות
ולבחור את זו שמתאימה לכם ביותר.

ק"מ.22 ק"מ, אורך מסלול אופטימלי 16 תחנות – אורך אווירי 13 – מסלול ארוך 

ק"מ.14 ק"מ, אורך מסלול אופטימלי 11 תחנות – אורך אווירי 8 – מסלול קצר 



בטיחות והגינות

הניווט מתקיים בשבת והיער צפוי להיות מלא במטיילים ורוכבים על כל סוגי הכלים. יש להיות עירניים למי שסביבכם / מולכם
כל הזמן.

אין להכנס למושב גימזו (וזה גם לא ממש יועיל בניווט).

מותר לנוע (בזהירות) בכבישי אזור התעשייה מודיעין (אבל לא בטוח שהדרך תקוצר כך).

 ליטר מים לפחות. שימו לב – אמצע מאי, מתחיל להתחמם, ואין תחנות מים באמצע1.5ציוד חובה לכל נווט: קסדה, טלפון נייד, 
המסלול !

מייד לאחר הזינוק ומעט לפני הסיום יש קטעי רכיבה קצרים על הדרך הראשית שמובילה ממחלף שער קדומים אל תוך היער –
יש לנקוט משנה, זהירות בקטעים אלו ולשים לב לרכבים נוסעים.

בהצלחה לכולם ולהתראות בשטח !


