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 אימון משולש בן שמן
 דבר המתכנן

 1ו 443בין הכבישים התחום  קטן אך ערמומי, המשולש האבוד של בן שמן הוא תא שטח
מכיוון מזרח מעט לפני  443ממערב. הכניסה לשטח על כביש  444מדרום ומצפון, וכביש 

סימטרית המוקפת בדרך עפר וכן דרך עפר החוצה אותו -צומת גמזו. השטח כולל גבעה א
סית, ואין הטופוגרפיה במפה זניחה יחמפה, במרכז הלמרות הכיפה שמדרום מזרח למערב. 

 ם לאורך המסלול.הפרשי גובה משמעותיי

, מאוד, ולאור מיעוט הדרכיםעד מדויקת  ,פרי עטו של איתי מנור הקפדן ,המפה החדשה
צריך דיוק רב ותשומת לב לשינויים קלים , הניווט מופריטי אורך בשטח היעדר הסינגלים

בין גוונים של כתום, ירוק, כיסוי ב יםשינוישהממפה הקפיד לסמן.  הגווניםחילופי בבשטח ו
פרטי סלע  כגוןשטח חצי פתוח חשובים לפחות כמו פרטי הנוף הסטנדרטים והמוכרים ו

בניווט לפרט ועצים בודדים. השטח עדיין מכיל מעט עשביית קיץ, ולכן נדרש דיוק רב 
שינויי מאופיין ב, כויחסית לאור ק"מ) כולל הרבה תחנות 2.5המתאים. המסלול הארוך (כ

דיוק רב, ומנצל את מלוא הטופוגרפיה של השטח, ולכן הוא מתאים לנווטים  המצריכיםכיוון 
ק"מ) נמנע  2, המסלול הבינוני (כמשמעותימנוסים ונחושים המעוניינים באתגר ניווטי 

רם יותר גם לנווטים פחות מנוסים, או במפה ויאפשר ניווט מהנה וזויותר מהאזור המורכב 
קצרצר נועד למתחילים המסלול ה. לשעה זו של היוםלאלו שמחפשים ניווט קליל יותר 

 .וללא צמחית הקיץ וטפשולילדים ומאפשר ניווט יחסית 

 לבדבשקלים  10 –בהרשמה מראש בלבד צת חבל מודיעין מנווטים במחיר מוזל תושבי מוע
יש  –) https://bit.ly/3ktdHHV(אפשר להשתמש בקישור:  MOD21ופון: באמצעות הק למשתתף

 .להציג תעודת תושב/תעודת זהות בעת ההגעה לשטח

. 1בר מתחת לגשר של כביש עט אחרי המעלכיוון מערב מ 443כניסה לשטח מכביש ה
לכיוון  443המגיעים ממערב מתבקשים לנסוע למצפה מודיעין, לבצע פרסה ולחזור על כביש 

 מערב.

ביא לעצמם הנווטים מתבקשים לה .םאו שירותי ספסלים ושולחנות, בכינוס צל אך אין מים
 מספיק מים למהלך הניווט ולאחריו.

https://bit.ly/3ktdHHV


 

 מסלולים ותחנות
 הערות מספר תחנות אורך מסלול

 מסלול מאתגר 24 ק"מ 2.6 ארוך
  16 ק"מ 2 בינוני

 למתחילים 9 ק"מ 0.85 קצרצר
 

  בטיחות
הכניסה והיציאה לשטח מצריכות נהיגה זהירה ותשומת לב תוך התייחסות לתנועה  •

 .443בכביש 
הנוהגים בדרך העפר החניה לאורך דרך העפר המקיפה את הגבעה המרכזית.  •

מתבקשים לעשות זאת בזהירות ולשמור על בטיחות הנווטים. נא לחנות בהגיון ומבלי 
 .הקשבה לסדרני החניהלחסום את הדרך תוך 

 מים, שולחנות וכו'.אין  –יות הכינוס ללא תשת •
לנווט במכנסיים ארוכים ועם מגיני מומלץ  –עדיין נוכחת במקום צמחית הקיץ  •

 שוקיים.
הציבור מחית הקיץ, לעתים קשים לזיהוי בשל צבשטח בורות, מצוקונים ופרטי סלע,  •

 .אכן מתאימה לצעד הבאיציבה מתבקש לנווט בזהירות ולוודא שהקרקע 
במסלול הארוך עוברים על פני מספר עצים שנפלו. הנווטים מתבקשים לנהוג  •

 בזהירות ולהקיפם.
ה משים שעשויים להיות פעילים בעונמנווטים מתבקשים לגלות עירנות לזוחלים ורה •

 זו של השנה. 
 .מומלץ לנווט עם פלאפון •
בישים תחום בשלושה כבישים ראשיים. אין לצאת מהשטח ולעלות על הכהשטח  •

 .בשום אופן

 כניסה לשטח



 .אנא הזהרו במהלך הניווט אופנועים וכן של רוכבי אופנייםייתכנו טרקטורונים ו •
צפוני של המפה מפגן מביש של השלכת פסולת בנין באופן לא חוקי. בחלק ה •

הפסולת יצרה סוללה לצד הדרך הצפונית ומסומנת בסגול. נא לא להכנס או לטפס 
 .מסלול הארוךמנווטים בעל הסוללה, אלא להקיף אותה. הערה זו רלוונטית רק ל

ם הזקוקים לכך מתבקשים להביא עמם מים למהלך לא תוצב תחנת מים, המנווטי •
 הניווט וכן לאחריו.

 

 ,בהצלחה בניווט

 יואב בן דור
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