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 הגעה וחניה 

פניה מהכביש ימינה  -למגיעים ממערב ממערב לצומת פלוגות. הכניסה ליער לכיוון דרום.  35כביש 

 35, סיבוב פרסה, פניה שמאלה לכביש 205פניה ימינה לאנדרטת חטיבה  -למגיעים ממזרח  .ליער

 .ראו סעיף קודם -ועכשיו אתם כבר מגיעים ממערב 

 

 ט".לפי השלטים "לניוובשביל קק"ל ק"מ  1.5-של כ נסיעה מהכניסה ליער 

 החניה בצידי הדרך המובילה לכינוס. אנא הישמעו להוראות סדרני החניה.

 יזור הכינוס א

  או ברזים. שולחנותאין  מרכז המפה. זהו יער פתוח עם עצים בצפיפות בינונית.ממוקם באיזור הכינוס 

 מ'.  100-כ –מרחק מהכינוס לעמדת הזינוק 

 

  



 המפה השטח ו

מספר ומאז התחרות נדחתה ,  2019המיפוי הסתיים בסוכות ישנה. /יער פלוגות היא מפה חדשהמפת 

השטח כמעט  עדיין, היא חדשה במובן זה שלא היה עליה ניווט, ו ומגיפה עולמית. שטפונותבגלל פעמים 

  מפה ושינויים אחרים הםוכנסו לה. שינויים רלוונטיים היו שינויים קלים מאוד -מאז המיפוי לא השתנה 

 . ומעט ברמת העבירות הצפויה בחלקים קטנים מהשטח בשולי השדותבעיקר 

יער חצי פתוח על תבליט עדין במערב ובדרום, פיתולי נחל לכיש    –במפה שלושה סוגי שטחים עיקריים 

וסביבו יער וסבכים בצפיפות משתנה בחלק הצפוני, ומספר כתמים של יער לבן פתוח ומהיר מאוד  

מומלץ לרוץ   –וברים דרכו, יש עדיין שאריות קוצים מהקיץ החצי פתוח, שכל המסלולים ע ביערלריצה. 

 עם מגיני שוקיים. 

 

 

 

חלקם קטנים וחמודים, חלקים ענקיים   –יש לא מעט שיחי צבר ברחבי במפה 

וישפיעו בצורה משמעותית על בחירת הציר. שימו לב ששיחי הצבר מסומנים 

ירוק כהה, כדי להבדיל אותם מסבכים רגילים. הנה דוגמא   –בצבע לא סטנדרטי 

 .שמכילה גם צבר וגם סבך רגיל

 



רק מעט מים במקטעים קצרים   התחיל להתמלא מים. כרגענחל לכיש לרגל הגשמים שסוף סוף הגיעו, 

ארבעה  לפני התחרות.שצפויים גשמים נוספים. נעדכן במצב המים ביום שישי  עד התחרות מהנחל, אבל 

מסלולים ארוכים יותר )ראו טבלת המסלולים( עוברים באיזור פיתולי נחל לכיש והם כוללים קטעים  

כל כתם ירוק לצידיו משמעותו שאי אפשר לחצות  –שחוצים את הנחל. נא לשים לב לעבירות הנחל 

כדאי לבחור ציר שחוצה ערוצים   לרוב. גדות הנחל תלילותסבוכה ו/או באותו מקום, בגלל צמחיה  

אך בגלל שהוא ברובו  ,עובר באיזור הקצרמסלול הבמקומות בהם שבילים חוצים אותם. בנוסף, גם 

 חצו ערוצים במקומות מסוכנים.י  נווטים הצעירים החשש שמשתמש ברשת שבילים אין 

 

  



 המסלולים

מ'. בגלל התלילות הנמוכה יחסית של השטח, יש   5, קווי גובה כל 1:7,500מפות כל המסלולים בקנ"מ 

 בכל תחנה יש סרט גיבוי צהוב עם מספר התחנה. לא להתבלבל! –לא מעט קווי צורה על המפה 

יש כמה מקבצים   קצת מידל, קצת לגים ארוכים והרבה שינויי כיוון. –המסלולים בסגנון ארץ ישראלי מצוי 

מיקום התחנות עומד בתקן למרחק בין   –של תחנות באותו איזור עם תאור תחנות דומה או אף זהה 

  תחנות לפני ניקוב.המומלץ ביותר לבדוק קודים של תחנות קרובות כמובן, אך  

 מרחק תחנות טגוריות ק מסלול 
 ]ק"מ[

 טיפוס 
 ]מטר[

 זמן מנצח
 ]דקות[ 

 H35A H21A 28 8.3 125 48 ארוך

 D21A H40 H21B H18A 22 6.8 110 42 בינוני+

 A 0AH6 H55 H50A 21 6.2 90 44בינוני 

 B D35 D21B D18A H45 H35B H21C 20 6.2 90 44בינוני 

 D18B D16A H18B H16A 18 5.3 80 38 בינוני נוער 

 H H70 H65 H60B H50B 14 4.3 60 30קצר+ 

 D D21C D40 D45 D50 D55 D60 5AD6 13 4.1 55 33קצר+ 

 D70 5BD6 H90 H85 H80 H75 10 2.8 45 31 זהב 

 D16B D14A H16B H14A 13 3.6 50 25 קצר

 D14B D12 H14B H12 9 2.2 35 21 קצרצר

 

חימום לפני יציאה למסלול ניתן לעשות על 

יער לשדה מערבית השביל בלבד, בין ה

מטר. אין כניסה ליער   350-לאורך כ ,לכינוס

 זנקה. הלפני ה

מטר   80מקום הזנקה )קבלת מפות( נמצא 

)תלולית( עליו תמוקם  נוף הלפני פרט 

. חובה  את משולש הזינוקמנסרה שמסמנת ה

הדרך תסומן עם   –להגיע עד לנקודה זאת 

 סרט.

 

 

 מים ובטיחות

נקודת  דרך ק"מ עוברים  4-ארוכים מהכל המסלולים 

ומסומנת  בצומת שבילים ברורה ממוקמתמים 

  .במפה בהתאם

במפה במלבנים קטנים אסורים   ותכוורות מסומנ

 . לכניסה

 

 מסלול שיכול להרוויח מכניסה אליו, אז אל.  אףאין  –שטח אסור לכניסה מסומן בצפון מערב המפה  

שבמערב המפה יכנסו ויצאו הרכבים מהכביש לכיוון הכינוס. יש מקטע קצר מהדרך  על הדרך הראשית 

גם לרוץ  הוא יסומן בשלט "זהירות נווטים חוצים", נא לנסוע בזהירות ו –אותו חלק מהמסלולים חוצים 

נא לצאות בדרך בה נכנסתם! את הדרכים הראשיות  –רכבים שיוצאים מהכינוס חזרה לכביש  בזהירות.

 . קומות לא צפוייםמהאחרות במפה נווטים יחצו בתדירות גבוהה וב

 כאמור, נחל לכיש רטוב. אם יהיו לעניין השלכות בטיחותיות נעדכן ביום שישי לקראת התחרות. 


