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07.10.19 

 9201/01/19, מרחק בינוני, ארציתתחרות - עמוקה/ ביריה יער

 דבר המתכנן 

 

 צפון מערבה מנקודה לאורך המסלול העממי מבט

 מארגנים 

  הגלילמועדון ניווט  •

  ריינהרץתחרות: יניב המנהל  •

  ריינהרץמסלולים: יניב המתכנן  •

 כהן שלומי: הבקר •

 

 וחנייה כינוס

 לישוב עמוקה.  צפונית"מ ק 1.5 -כ ,ביריה ביער חן למצפה בסמוךיהיה  הכינוס •

  .שתייה מי ונקודת, שירותים ספסלים ללאאולם  בין עצים, מוצל הכינוס •

 מתאימה לכל רכב.ו לכינוס צמודה ,על משטח סלע/כורכר ,החנייה •
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 הגעה

הכניסה לחנייה(  עדברובו )כביש אספלט בדרך יער  ביריה(: עלייה מערבה לכיוון יער 90)כביש  ממזרח •

. מערבה  ומטפסת, חולפת ליד אזור התעשייה של חצור הגלילית שמדרום,  מחניים  צומתמ  90  מכביש  היוצאת

לפנייה  Tצומת עד מערבה , ולהמשיך העולה לאתר פסולת תאנים לקחת את הנתיב השמאלי Yפיצול ב

. הכינוס והחנייה ובהמשך פנייה נוספת ימינה בכיוון קבר ר' יונתן בן עוזיאל  לקבר ר' יונתן בן עוזיאלימינה  

 ק"מ. 1 -במרחק של כלכיוון כללי צפון בהמשך 

ממעגל התנועה בכניסה לישוב עמוקה יוצאים עם הכביש צפונה לכיוון צומת מחניים, מדרום )עמוקה(:  •

ובהמשך פנייה ימינה   לכיוון קבר ר' יונתן בן עוזיאלק"מ פונים שמאלה    1.5  -הכביש מתעקל מזרחה ולאחר כ

 ק"מ. 1 -. הכינוס והחנייה בהמשך לכיוון כללי צפון במרחק של כבכיוון קבר ר' יונתן בן עוזיאל

 מוצא הנ"ל.היותקן מנקודות  כינוסלמכוון שילוט  •

  ניווטה מסלולי

  ובשפע! תבליט – ביריהמסלולים בסגנון מרחק בינוני אשר מנצלים את הטוב שיש ביער  •

הכל  – לחצות גיאיות/שלוחותתוכלו ללכת סביב או  - 5% -של כמסלולים עם אחוז טיפוס גבוה יחסית ה •

 אז בחרו היטב. –תלוי בכם 

 מספר תחנות טיפוס  אורך מסלול

 15 מ' 290 5.2 ארוך

 11 מ' 210 4.3 בינוני

 10 מ' 125 3.1 *קצר

 9 מ' 75 1.9 קצרצר

 9  ק"מ 2.5 -כ עממי

  לנווטים עם ניסיון. מיועדקצר ההמסלול 

  על המפה

 לקראת האירוע. מעטעודכנה , ש2009משנת המפה  •

 ליםיבש/סומן אך ישנם מספר סינגליםביריה  סינגל    , כאשראופנועים/לרכיבת אופניים  נוספו סינגליםבשטח   •

 .והסתמכו על התבליט . שימו לבולא סומנובשטח שנוצרו במהלך השנים "לא רשמיים" 

 מטר. 5 כל , קווי גובה 1:10,000קנה המידה  •

 גזעים אלו לא ממופים. –בשטח שאריות של עצים רבים שנפלו ונכרתו  •
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 מרחקים

 החנייה צמודה לאזור הכינוס. -כינוס -חנייה •

 מטר. 100 -כ –זינוק -כינוס •

 מטר. 50 -כ –כינוס –סיום •

 

 בטיחות

 , יניב.054-4576789 –טלפון חירום  •

 .ובפרט לאחר ובזמן גשם  לאט ובזהירות בהתאם לתנאי הדרך סעואנא    –מפותל וצר    לכינוס  העולה  הכביש •

, ולכן מסומן בטוחה ותנועהשאינו מאפשר חצייה  ,עולה דרוןשלאורכו מ קטעההגעה לכינוס יש  כבישב •

 .במפה שיסומנו בלבד הכרחיים במעברים תהיה לנווטיםרגלית. חציית הכביש  לתנועהכאסור למעבר או 

אנא שימו לב והישמעו   -  נהגים  –, בסמוך לכניסה לחניון, נווטים יחצו את הכביש במעברים הכרחיים  ככתוב •

 להוראות הסדרנים.

 

 תתנוע/לחצייה אסור
   רגלית נווטים

 נקודת מים

 מעבר הכרחי בכביש
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פנו  אנא – ואופנועים אופניים רוכבי משתמשים בהםוסינגלים נוספים  ביריהסינגל  עוברים הניווט בשטח •

 לרוכבים. מועד מבעוד הדרךאת 

 בוץעקב סכנת  ,ובפרט לאחר גשם ,דרכם ממעבר להימנע עדיףשמדרונות תלולים,  ישנם הניווט בשטח •

 .החלקהו

 .יציב  מדרך  ולבחור  הריצהמומלץ להאט את קצב  –ומשטחי סלע עלולים להיות חלקים לאחר גשם    סלעים •

 )רשת קווים אדומה(. כאזור אסור לכניסהעל המפה  ושסומנ ,ת דבוריםוכוורמספר  ובשטח אותר •

 מומלץ ציוד

, אולם יש במפה שיסומנו מרכזיים שבילים בצמתיהניווט  מסלולי לאורך פזורות תהיינה מים תחנות •

  מי שתייה לזמן שלאחר סיום הניווט.בלהצטייד 

 שוקיים. מגיני ו/או ארוכים מכנסיים •

 עגלות ילדים.תנועה עם ל מומלץמסלול העממי אינו ה •

 נקודות עניין בסביבה הקרובה

שלמרגלות   חצורצפון מזרחה לנחל  צפונה והפונה  לכינוס לתצפית יפה   הדקות הליכה מזרח  5  -כ  –חן    מצפה •

 .הגולן רמת בצפון ליםיוהת החולה עמקנפתלי,  רמותהתצפית והרכס מעליו, 

 

 צדיקים לקבר כינוסמה מערבהאספלט  בכבישדקות  5 -של כ נסיעההמשך  –רבי יונתן בן עוזיאל  קבר •

)סגור  וכדומה המשפחה הרחבתפרנסה טובה, זיווג,  ולבקש להשתטח מאמיניםמגיעים  אליו, פופולרי

 .יחיה באמונתו איש .בשבת(

 ולהתראות!  חג סוכות שמח


