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ע"י   4201-" הוכנה ב עמוקהמפת "  :על המפה חגיגת חג ט"ו בשבט ביער עמוקה

אירוע  , את מזרח שיפולי יער ביריה. המפה מכסה שטח הכולל  דוידי סגל  ההממפ

  חצור -, מצידו המזרחי של כביש עמוקהשל המפהמזרחי תקיים בחלקה הי הניווט

, במזרח גבול יער ביריה, במערב כביש  מצפון נחל דלתון, מדרום מתחם המיחזור

של   צפונילקה ה, בח חהמפה מורכבת משלוחות היורדות ממערב למזר. חצור  \עמוקה

אקליפטוסים, וחורש טבעי.   , ברושים , השטח מורכב ברובו מיער אורנים  האירוע,מפת 

צפון רמת  עמק החולה, דות נחל חצור, מורממנו נשקפת מצפה חן,  הואאיזור הכינוס 

גבולות   משולב במקבצי סלעים ומדרגות סלע. פתוח  חלקו בהשטח הוא  . הגולן וחרמון

חורש טבעי ועצי זיתים  נראה יותר של המפה וצפוני בחלק התחתון  . הצמחייה ברורים 

  רב למזרחממע  תומרכזי  ות שלוחשתי מבחינה טופוגרפית, השטח מורכב מ   .פזורים

סינגלים  ישנם מבחינת תכסית, המפה מכוסה ברשת שבילים נוחה,  חסף.   הן נחליובינ

, סיום המסלולים התחרותיים יהיה בשטח  1:7500 ה מידה קנ במפה.  מופיעים שאינם 

המסלולים   :מסלולים. מצפה חן בניווט בכיף -הזינוק וסיום מסלול המשפחות  .הכינוס

  . מסלולים מרובי שינויי כיוון בשטחים מגוונים של יער. “בינוניבתחרות הם בסגנון ”

מים  קייבשטח . וסינגלים  צמחייה בודדיםבבחירות ציר, מומלץ לא להסתמך על פריטי 

 .  שנה שעברהעצים עקורים מסופת רוח 

, נבקר  לעמק החולה גולן וחרמוןפיות נוף צ ות ותעובר בין גבעות נמוכ- מסלול ניווט בכיף

ילוו בשביל חזרה   מדרגות סלע צורות של . נחל חסף ובור מים בערוץ בשוקת צאן 

 למצפה חן 

יוצאת  , ינות יער מרשימות ביופיין . מגיעים לפשילוטסימון ומסלולים עם  -ריצת יער

 על מורדות נחל דלתון, שמורת עצי הלבנון, עמוקה ומורדות נחל חסף מהכינוס מערבה 

טיפוס מצטבר   ( מטר) אורך למסלו
 )מטר( 

 הערות 

 חידון חג האילנות  90 2600 ניווט בכיף

  80 2300 קצרצר 

  110 3200 קצר 

  120 4100 בינוני

  160 5200 ארוך 

עפר ונוף,    דרכי 310 15000 15 יערריצת 
ארז  שמורת עצי 

 הלבנון

 עפר ונוף   דרכי 140 9000 9 ריצת יער

 עפר ונוף   דרכי 90 4000     4ריצת יער
 


