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20.11.21 

 2103.12., יום שישי 3 'ליגה רכובה מח -כפר החורש 

 דבר המתכנן

 הניווט כללי של אזורתיאור 

בקיבוץ כפר  -בישובים זרזיר (ערב אל מזאריב), גבעת אלה ועילוט; במזרח  -בצפון תחום קמ"ר  15 -הניווט בשטח בגודל כ

מערבה דרום זרזיר). הטופוגרפיה משתפלת  –(קטע צומת נהלל  7626בכביש  –; במערב 75בכביש  -החורש ונצרת/יפיע; בדרום 

+ מטר בערך בחלק הדרום 110+ מטר בערך בחלק הצפון מזרחי בסביבת קיבוץ כפר החורש לרום 450מרום ק"מ  6.5 -לאורך כ

לנחל ללי דרום מערב, ונשפך נחל צבי מנקז את האזור לכיוון כ .בעמק יזרעאל מערבי למרגלות תל שימרון ובקרבת צומת נהלל

אזור הניווט. מלבד הישובים הנ"ל, בחלק המערבי של אזור הניווט הישוב תמרת ובמרכז החלק הדרומי מחנה הקישון מדרום ל

ובמקומות בחלקיו  מכסה את חלקו הדרום מזרחי של שטח הניווט(עצי אורן לרוב וסבך שיחים) ח"א מעלול. יער כפר החורש 

כלל תנועה בדרך פני המדרונות בחלקו הגדול של האזור עם מדרגות סלע קשה וטרשים, ולכן  קליפטוסים.האחרים חורשות א

. בחלק המערבי הנמוך יותר בסביבת תל שימרון, השטח גבעי/גלי יחסית והנוף רך יותר ופתוח, בלבד שביליםמנותבת לרכובה 

בחלק הדרומי של אזור הניווט עובר סינגל כפר החורש  שבילים מוסדרים.בלא שבמקומות תנועה רכובה לעיתים ומאפשר 

 סינגל סובב הקיבוץ.עובר ובחלקו הצפוני סינגל תמרת. בחלק המזרחי סביב קיבוץ כפר החורש 

 וחנייה כינוס ,הגעה

(אותה הכניסה כמו לאירוע  בפנייה ימינה בלבד -לצומת קיבוץ כפר החורש  יתק"מ מערב 1.6 -כ 75מכביש הכניסה לשטח  •

, ולכן אסורה 75מכביש הפנייה שמאלה לשטח אין נתיב האטה.  –שימו לב . )2019אליפות ישראל בניווט רגלי  1יום 

וימשיכו לצומת כפר החורש, שם יסתובבו כחוק, ויחזרו מערבה  ,הכניסה לשטח יחלפו על 75ה על כביש מזרחהנוסעים 

מטר עד העיקול החד לפני  800 -ממשיכים צפון מזרחה על כביש אספלט עוד כלשטח לפנייה ימינה לשטח. מהכניסה 

לא אחרי או בעת אך המתאימה לכל רכב ( על דרך עפר סבירהק"מ  1.6 -הכניסה למחנה ח"א מעלול, ומשם מזרחה עוד כ

 .ראו גם מפה בדף האירוע .בצידו  וחניית עפר טובה עד לכינוסגשם) 

מטר דרום מזרחית  500 -כ, ולעצור בכינוס הנוער העובד והלומד" –כיעד את "מחנה כפר החורש  WAZE -ניתן לרשום ב •

 סיבוב פרסה בא.ת. רמת גבריאל.ישלח ל WAZE ,75על כביש באים ממערב את ה .הנוער מחנה לפני

  .75על כביש ימינה יהיה שילוט מכוון לכינוס מצומת הפנייה  •

מנהלתית לאורך תחרותית ובדרך אל הכינוס יש לנהוג במשנה זהירות עקב חציות רוכבי אופניים את התוואי, תנועה  •

 .לאורך התוואישל בודדים וקבוצות הדרך של רוכבי אופניים וריצה/הליכה 

 .ספסלים/שולחנות, אולם ללא מים, ללא שירותים מוסדרים וללא מוצלתבכינוס חורשת אקליפטוסים  •

 .יםבזהירות ובהתחשב בתנועת הרכב ,בצירים צפונהלבצע  ניתןרכיבת ניסיון /זינוק צמודים זה לזה. חימום-כינוס-נייהח •

 מטר לאורך הצד הדרומי של החנייה. 3, ולא לחנות ברצועה ברוחב יש להישמע להנחיות סדרני החנייה •

בתנועה  SIק"מ מערבה לכינוס. בסיום הניווט יש להגיע לכינוס לפריקת כרטיס  1.25 -סיום הניווט הרכוב מרוחק כ •

 מנהלתית רגועה לאורך השביל המרכזי.

 לפנייה ימינה (מערבה) בלבד. 75בסיום האירוע, יציאה חזרה לכביש  •

 תרשים כינוס וחנייה בדף האירוע. ראו גם •
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 הרכוב הניווט מסלולי

, מעבר קטעי דרדרת בסינגליםבמורד המסלולים מתאימים לרוכבים ונווטים מנוסים, וכוללים בין השאר תנועה  •

 .ברמה בינונית שונים כנייםמעברים טבמקומות ו(דרכי עפר לרכב)  דאבליםבסינגלים/

 מסלול

 רכוב

 מרחק 

 אווירי

 מרחק

 )1(אופטימאלי

 טיפוס 

 )2(מצטבר

 מספר 

 תחנות

 --- מטר ק"מ ק"מ

 9 300 -כ 11.5 -כ 6.3 קצר

 13 450 -כ 16.5 -כ 11.0 ארוך

 הערות לטבלה

 לפי מיטב שיפוטו של המתכנן. .1

 במסלול האופטימאלי. .2

 המפה

, ועודכנה חלקית בהסתמך על מפות ניווט 2017שמשית (עמק יזרעאל) הוכנה ע"י עזרא ברקאי עבור רוגיין  ת הבסיסמפ •

נערך עדכון מפה נוסף בהסתמך על נתונים  ,לקראת האירוע). 2019) וזיו נוימן (2007רגלי, שהוכנו על ידי עוזי שוויצר (

 .מהשטח

 .A4, דף מטר 10 כל קווי גובה, 1:15,000 –קצר ,  1:20,000 -: ארוך קנה המידה •

 ושבילי עיזים, שאינם כולם מסומנים. סינגליםדאבלים,  ישנםבשטח  •

 גדרות ושערים קיימים, אך אינם מסומנים במפה. •

 ורודה.-כוורות דבורים וכדומה) מסומנים ברשת קווים סגולהאתרי בנייה, , /צאןאזורים אסורים/מסוכנים (מכלאות בקר •

מדורג. בכבישים אלו מסומנים מעברים  ורוד-תוואי כבישים/שבילים האסור לתנועה במסגרת התחרות מסומן בקוו סגול •

 הכרחיים.

 ומומלץנדרש  ציוד

 ).וכפפות רכיבה מומלץ גם מיגון ברכיים ומרפקים( קסדהחובה  •

 שעות). 1.5 -ממומלץ להצטייד במים נוספים לרכיבה הצפויה להיות ארוכה ( ליטר מים 1לפחות חובה  •

 בזיכרון המכשיר.שמור המארגנים טלפון טלפון נייד טעון עם מספר חובה  •

 ניתן יהיה לשכור כרטיס מוזמן מראש בכינוס. למדידת זמנים. SIכרטיס  •

 יש לוודא תקינות הבלמים באופניים. •

 מתקן מפה לאופניים ומצפן. ציםמומל •

 להצטייד גם בג'ל/חטיפי אנרגיה, ובפרט למי שיודע שצפויה לו רכיבה ארוכה יחסית. כדאי •

 שלאחר סיום התחרות.יש להביא מי שתייה נוספים לזמן  •
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 (הוראות הנוגעות לתוואי אסור לתנועה מסומנות גם על המפה) /הנחיותהוראות

 זרזיר), ואין לחצות כבישים אלו. –(צומת נהלל  7626צומת נהלל), -(כפר החורש 75אין לנוע במסגרת האירוע על כבישים  •

-סגול שיסומנו במפה בקוו מדורגיש הכניסה לתמרת, אין לנוע במסגרת האירוע על כביש הכניסה לקיבוץ כפר החורש וכב •

 ורוד. חציית כבישים אלו תהיה במעברים הכרחיים מסומנים בלבד, לפי כללי הבטיחות בתנועה.

בקטעים אסורים, שיסומנו (כביש מחנה מעלול והמשכו לכינוס) אין לנוע במסגרת האירוע על כביש/שביל הגישה לאירוע  •

תהיה בצד ימין, לפי כללי  ,שאינם אסורים לתנועה תחרותית ,בקטעיםזה התנועה בציר  .ודור-סגול במפה בקוו מדורג

 חציית הציר בקטעים מותרים/מעברים הכרחיים מסומנים, תהיה לפי כללי הבטיחות בתנועה. הבטיחות בתנועה.

 לישובים/מחנות, אלא במקרה חירום/הפסקת התחרות, שאז יש להודיע למארגנים. אין להיכנס במסגרת התחרות •

כיוון התנועה בסינגל כפר החורש, סינגל תמרת וסינגל סובב קיבוץ כפר החורש (עם כיוון השעון זכות קדימה לרוכבים  •

 ורודים דקים).-במפה באמצעות חיצים סגוליםגם הנדרש עפ"י קק"ל מצוין בשטח ומסומן 

 .מהירים מכםאחריכם העה בסינגל צר יש לאפשר מעבר חופשי ובטיחותי לרוכבים בתנו •

 .שבואופנוענים הנוהגים לרכוב בשטח ובסינגלים ל לפנות את הציריש  •

 , יש לעשות בצד הסינגל, ולא לחסום אותו למעבר.וניווט עצירה להתאפסות •

 בלא להיצמד.ו במקום מרווח, ולעקפו רק יש לשמור על מרחק תגובה ובלימה מהרוכב לפניכם •

 , ולהאט בקרבתם (מתוכננים במקביל ניווט רגלי ומרוץ יער)./קבוצות רציםמהולכי רגל/רצים מרחקיש לשמור  •

 גדרות.גרום נזק לאין ל יהיה צורך להניף את האופניים מעל חלק מהשערים. יש לסגור אחריכם. שערים למיניהם •

 ועל מיקומכם במקרה זה.הרשומה על המפה הגג  יש להודיע למארגנים על איחור צפוי לשעת •

 המלצות

חיתוך בשטח, למשל  ,באחריות אישית ,ירידה משבילים אינה כדאית ואינה מומלצת ברוב השטח. עם זאת, ניתן לשקול •

 והפרש הגובה ברור.  ,ובמידה ותוואי החיתוך נראה לעין לכל אורכו ,בין שני שבילים מקבילים קרובים

קטעים  ,קטעי דרדרתבמקומות בלים ישנם אדבדרך כלל, אולם בהם וגם בומהירים הסינגלים זורמים במורדות,  •

בקטעים טכניים בהם אינכם מרגישים  .וכדומה מטר 1 -מדרגות סלע בגובה עד כ ,)המחליקים גם במצב יבש( "טחונים"

 .באחריות אישית ,בהתאם ליכולתו וניסיונו, ועברו אותו רגלית, כל אחד הטכני קטעהכניסה ל לפנימספיק בטוחים, עצרו 

בו גם כן ישנם  ,ישנה אפשרות בחירה בין דאבל לסינגל הזורם לאותו הכיוון, ובכלל זה גם עבור הסינגל בלג הסיום לרוב, •

 רגלי.מעבר  חלקנול ףעדיהיה יבהם  ,מספר קטעים טכניים קצרים

ושם חפשו  ,מרכז העיגולהנקודה ב. שימו לב, היכן למניעת גניבה נסתרתמוצנעת/דה בנקובדרך כלל  מנהתמוק התחנות •

 ., שייתכן שתבחינו בו לפני גילוי התחנה עצמהאת התחנה והסרט הצהוב

 .בתחנות קודים וודאו נכונות ., שחלקן קרובותומרוץ עם תחנות נפרדות בשטח מתקיים גם ניווט רגלי •

 ולהביט סביב. ,קחו רגע להסדיר נשימה -ארוכת טווח רחבה ובסוף העליות הארוכות, מובטחת תצפית  •

  גלילמועדון ניווט  -ארגון 

 .רז אימבר: סרטיםהומסלולים הת בקר, שלומי כהןמסלולים: המתכנן , ריינהרץ: יניב האירוע/רכז המועדוןמנהל  •

 .תומר ויינרעזרא ברקאי וייעוץ וסיוע חיצוני: נועם רביד,  •

 ובטוחה!מדויקת, מהנה רכיבה בברכת 


