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 05/2020/23  

 30/05/2020חוזרים לניווט תחרותי - אודם יער

 נת  דבר המתכנ

 מארגנים 

  הגלילמועדון ניווט  •

 ריינהרץיניב תחרות: המנהל  •

  נועה עבודימסלולים: הנת מתכנ •

 ריינהרץיניב : הבקר •

 וחנייה כינוס

מטר  200-500מטר. ומשם הליכה צפונה עד הכינוס של  300החנייה תהיה בצידי השביל הראשי לאורך  •

 .םהחניתתלוי איפה 

 מוצל גם מתחת לעצים אך מומלץ להביא גזיבו.מקום  אפשר לתפוס    ,כרגע גם ירוקבשטח פתוח ו  הכינוס •

 שירותים.  ללאהכינוס  

 הגעה

להמשיך   -לבאים מצומת וואסט •

עד צומת געש  978בכביש צפונה 

. 9799בכביש    ושם לפנות מזרחה

לאחר כקילומטר וחצי לפנות 

 שמאלה ליער. 

יש להמשיך  –לבאים ממזרח  •

 98בכביש צפונה בצומת בראון 

עד צומת אלרום ושם לפנות 

. לאחר 9799בכביש  המערב

כשני קילומטרים לפנות ימינה 

 ליער. 

 

 

 

 

 געש 

 וואסט

 אלרום 

 בראון 

 חנייה  כ.
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  ניווטה מסלולי

ניווט עם מלא פריטים על המפה   -  אודםמסלולים בסגנון מרחק בינוני אשר מנצלים את הטוב שיש ביער   •

 בניווט .ות הילוך וכמעט ללא שבילים, ולכן ידרוש מכם אולי להוריד הילוך בריצה אבל בטוח לעל

)יותר פתוח ומהיר(, וגם את המזרחי המערבי    -מסלולי הארוך והבינוני מנצלים טוב את שני שטחי היער •

 )תלול ומיוער יותר(. 

 מסלולי הקצר והקצרצר ייהנו מהחלק המערבי בעיקר.  •

 מספר תחנות  אורך מסלול

 18 ק"מ 7.1 ארוך

 12 ק"מ 5.6 בינוני

 12 ק"מ 4 קצר

 7 ק"מ  1.7 קצרצר

 

  לנווטים עם ניסיון. מיועדקצר ההמסלול 

 על המפה 

 דן צ'יזיק.מיפוי  2010משנת המפה  •

לרכיבת בודדים    סינגליםהברורים הבודדים מסומנים. ישנם כמה  השבילים  אין כמעט שבילים, ו  בשטח •

 ולכן לא מומלץ להסתמך עליהם. . לאחרונה ולא מסומניםשנוצרו "לא רשמיים"  אופניים

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

 המון פרטים מופיעים במפה בצורה מדוייקת. •

שימוש בהם  –בולטים והשטחים הפתוחים ההעצים רצועות היער, לנווט לפי גדרות אבנים, מומלץ  •

 יעזור לכם מאוד.

 

 מים

 )בכוסות או בקבוקים ( ע"י הצוות.בשטח תהיה נקודת מים שבה יחולקו מים  •

 בנוסף באחת הנקודות )בהם עוברים כלל המסלולים( יהיו בקבוקי מים לשימושכם. •

 עם זאת, עפ"י ההנחיות בואו עם שתייה שתהיה זמינה לכם לפני ואחרי הניווט. •
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 אזורים מסוכנים

בחלק הדרום מערבי של המפה ישנם שני אזורים החשודים במיקוש, 

האזורים הנ"ל מסומנים במפה )ראו תמונה( ובשטח מגודרים 

מ'  250ומשולטים. המסלול היחידי שמתקרב עליהם )למרחק של 

 מהם( הוא הארוך. שימו לב אין לחצות גדרות מסומנות בשילוט 

 

 

 

 מרחקים

 .מטר 200-500בין  –כינוס -חנייה •

 מטר. 150 -כ –זינוק -כינוס •

  מטר. 20 -כ –כינוס –סיום •

 

 

 

 

 

 

 בטיחות

 , יניב.054-4576789 –טלפון חירום  •

מי   הניווט    מומלץ לחבוש את הקרסול לפני  רוצו בזהירות וראו היכן הרגל דורכת.  -שטח הניווט מלא אבנים •

 שנוטה לעקם את הקרסול. 

ולפנות לו את הדרך אם  הם מפחדים מאיתנו אך יש להיזהרזיכרו ש -המון חזירי בר ישנם הניווט בשטח •

 .במקרה עוד לא ברח מכם
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בשטח )בערך במחצית המסלול( תפרס נקודת עזרה ראשונה שתאפשר במידת הצורך הגעה מהירה של הנווט.  •

 שימו לב לסימון על המפה.

  

 מומלץ ציוד

נקודת מים אחת תהיה בתחנה משותפת לכל המסלולים   -הניווט  מסלולי  לאורך  פזורות  תהיינה  מים  תחנות •

, אולם במפהמסומנות  )מלבד הקצרצר( ועוד נקודת מים ועזרה ראשונה על השביל הראשי. הנקודות מים

  מי שתייה לזמן שלאחר סיום הניווט.ביש להצטייד 

 אמנם עדיין ירוק אך הקוצים מתחילים להופיע..  -שוקיים. מגיני ו/או מכנסיים •

 

 נקודות עניין בסביבה הקרובה

תצפיות, נקודות רחצה,  –שבניהן  –נקודות עניין נחמדות  10 -'אפטר ניווט בגולן' -ראו קובץ שמצורף בנספחים

 דקות נסיעה מנקודה לנקודה.  5בצפון הרמה , לא יותר מ -ומקומות היסטוריים 

 

 ! נתראה בשטח  -שבועות שמח


