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על המפה והשטח

. למרות שחלפו מספר שנים מאז, המפה טובה מאוד! 2014מפת תל חדיד עודכנה על ידי זיו נוימן בשנת 

חלקה הדרום מזרחי של המפה מיוער ותלול ברובו, במרכז המפה בולט בגובהו התל המיוער וסביבו שטחים
בשטח קיימת רשת שבילים ענפה וכן פרטים סלעייםפתוחים ופתוחים למחצה בעלי שיפועים מתונים יותר. 

רבים, כגון בולדרים, גדרות אבנים, בורות, מצוקים ומשטחי סלע המוסיפים עניין רב לניווט.

מאז העדכון האחרון של המפה, התרחשו שינויי צמחייה באזורים מסוימים וכן נוספו סינגלי אופניים שלא
מופיעים במפה. על כן מומלץ לנווט מהמפה לשטח ולהתבסס בעיקר על טופוגרפיה ופריטים סלעיים. במרכז

המפה, מדרום לתל, ישנו מאחז בדואי המסומן כאזור אסור לכניסה.

בעונה זו של השנה, השטח ירוק, פורח ומדהים ביופיו! צמחיית הקרקע נמוכה ומאפשרת ריצה מהירה ונוחה.

על המסלולים

מסלולי אולטרה עז

המסלול הארוך והבינוני מתפרסים על כל שטח המפה והינם בקונספט של ניווט דילוגים המשלב זינוק המוני.

כיאה לניווט דילוגים, המסלולים תוכננו על מנת ליצור כמה שיותר התלבטויות על אילו תחנות לדלג, בכל
מסלול ישנן מספר רב של תחנות ששווה לדלג עליהן ממספר סיבות כגון: מרחק )לקצר את המסלול(, טיפוס

)לחסוך בקווי גובה(, ניווט )לוותר על תחנה קשה(, בחירת ציר )לייצר ציר נוח ומהיר יותר בין התחנות(.

 תחנות לשיקולכם, אסור לדלג על שתי תחנות ברצף וחובה לעבור בתחנה3במהלך הניווט ניתן לדלג על 
. מומלץ לתכנן את הדילוגים מראש, בחירה מושכלת שלהם תעניק יתרון משמעותי!100

כאמור, מומלץ מאוד לנווט מהמפה לשטח ולא להפך. נסו לצאת מכל תחנה עם תוכנית ברורה כיצד אתם
יודגש כי מגיעים לתחנה הבאה, דרך אילו פריטי נוף בולטים תעברו בשטח ומהי נקודת התקיפה שלכם. 

למרות שהשטח רווי בשבילים, לרוב זו לא תהיה בחירת הציר האידיאלית.

כל התחנות נבחרו ונבדקו בקפידה על מנת להיות חד משמעיות במיקומן.

מסלולים רגילים

המסלול הקצר, הקצרצר והעממי מתפרסים בעיקר סביב מרכז המפה והינם מסלולים ניווט קלאסיים.

נתוני המסלולים

המרחקים מתייחסים למסלולים בקו אווירי ללא דילוגים

תחנות מיםמספר תחנותטיפוסאורךמסלול

14km350m252ארוך

9km260m182בינוני

3.4km120m101קצר

2.1km50m91קצרצר

2.6km90m101עממי

בטיחות ודרך ארץ

תחנות מים לא מאוישות פזורות בשטח ואינן שיקול משמעותי בבחירת הדילוגים או בחירת הציר.• 

נא להיזהר!רוכבי אופניים, אופנועים וטרקטורונים – • בשטח ישנם הרבה 

חל איסור לחצות שדות מעובדים!• 

 



תמונות מהשטח

 



תהנו!
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