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 מבט מהר תבור על רוב שטח הניווט

 השטח

בצפון, ועד להר תבור )מחוץ למפה( והר דבורה שבדרום. השטח מכיל  77יער בית קשת משתרע מאזור מחלף גולני וכביש 

ברמות צפיפות שונות, מעט שטחים מעובדים, ומטעי זיתים )בעיקר מגוון סוגי תכסית: יער אורנים נטוע, יער אלונים טבעי 

במדרונות הצפוניים(. בין לבין יש רשת שבילים ענפה, דרך נוף יער בית קשת המגיעה מצומת טורעאן בצפון ועד לנצרת 

 ק"מ, ועוד הרבה פרטים מעניינים. 20עילית, סינגל אופניים באורך 

לוחות ולואדיות, אבל באופן כללי יש ירידה ממערב למזרח. הנקודה הגבוהה במפה היא מבחינה תבליטית אין כיוון ברור לש

 מ'. יש מעט מאד אזורים שטוחים, ורוב המפה נמצאת במדרון כלשהו. 100מ'(, והנמוכה ביותר סביב  435בהר דבורה )

מזרח, עין מהל במערב, -יש רק יישוב אחד בתוך המפה )קיבוץ בית קשת(, אך היא גובלת בכמה אחרים: מחנה שמשון בצפון

 יש מספר שטחים סגורים עם מבנים חקלאיים. ודבוריה ושיבלי בדרום.

 המפה

(, תל גובל 2010(, בית קשת צפון )2009(, בית קשת דרום )2008חמש מפות ניווט קיימות: הר דבורה )המפה מבוססת על 

 קמ"ר.  30בנוסף מיפיתי מספר אזורים משלימים, כך שנוצרה מפה גדולה המכסה שטח של כמעט  .(2011(, ואילניה )2011)

מטרים,  10, עם קוי גובה בהפרש של 1:20,000קנה המידה הוא . תקנית מבחינת סימני המקרא, המפה היא מפה רגלית

סלעים, מצוקים עבירים,  –ריטים הקטנים . מהמפות הקיימות הוסרו כל הפ1:15,000של כל הסימנים הם לפי גודל אבל 

טחי צמחיה קטנים נשארו )אין דרך נוחה לטפל בהם( כך שיש אבל ש –גדרות עבירות, קירות אבנים, עצים בודדים, וכדומה 

 קטעי מפה עם צמחיה מאד מפורטת, וקטעים אחרים עם מיפוי מאד גס של הצמחיה.

 קטע מפה ייחודי לרוגיין     קטע מפה ממפה קיימת       



 פרטים חשובים:

 ייתכנו עוד מצוקים, של השטח במטעי הזיתים שבחלק הצפוני בעיקר ם ובולטים. עבירי-מסומנים רק מצוקים בלתי

 אז כדאי להזהר אם נעים שם מחוץ לשבילים.

  לא מסומנות בכלל. לרוב יש מעברים בגדרות על השבילים. , והןגדרות בקריש הרבה 

  אבל אינו בשימוש אינטנסיבי, אז אין סימון מיוחד. באופן משמש לרכיבת אופניים בכיוון אחד  בית קשתסינגל יער

 .יהיה קשה לרכיבהכללי הסימון של שביל צר מתאים לאופניים, שביל לא ברור 

 מותר לנוע על כבישים שאינם מסומנים ב-X  סגול. על כביש הכניסה לקיבוץ צריך לנקוט במשנה זהירות, ולאורך

 הבטיחות. דרך הנוף היא פחות בעייתית אך עוברים בה רכבים מדי פעם. רובו יש מקום לרוץ בשוליים, מעבר לגדר

 חל איסור מוחלט לחצות שדות המסומנים כשטח מעובד )צהוב עם נקודות שחורות(, לא משנה מה מצב השדה. 

 המקרא מופיע על גבי המפה.

 

 המסלול

לא נקודות(. לדעתי  150נקודות )מקסימום  9עד  4תחנות, שכל אחת שווה  23שעות כדי לאסוף עד  4עומדות לרשותכם 

 , אבל אתם מוזמנים לנסות. על כל דקת איחור יינתן קנס של נקודה אחת.גם עם אופנייםניתן לאסוף את כל התחנות, 

יש  ליטר לאדם. 2לפחות  -–אין בשטח ברזי מים זמינים, ולכן מומלץ להקפיד על קיום התקנון ולצאת עם מכסת מים מלאה 

 זים בסמוך לתחנה שנמצאת בקיבוץ בית קשת, ובנוסף יהיו שתי תחנות מים עם ג'ריקנים בשטח.בר

 המלצות לתכנון:

 ברוב השטח העבירות גבוהה. .יש שטחים שסומנו בירוק, ויש סיבה לכך – סבךלא להכנס ל 

  רוב התחנות קרובות לשבילים ולא תהיה בעיה להגיע אליהן. יש תחנות בודדות בעומק השטח  –רוכבי אופניים– 

מותר לרכב בשטח אם הוא  .לנווט לנקודה הקרובה ביותר על שביל, ואז אפשר לשלוח נציג לנקב בתחנה תצטרכו

 מאפשר את זה.

  אין שום סיבה לא למצוא תחנה. אלה שליד שבילים יהיו מעט מוצנעות, אבל אין תחנות "בינגו" או פריטים שקשה

 למצוא אותם.

  מטרים, ויש כמה מדרונות מאד תלולים וארוכים. 10שימו לב לתבליט. קוי הגובה הם במרווח של 

במקום יש צל וכמה שולחנות, אבל אין מים זורמים. אין הרבה חניה ביער, אז  .הכינוס נמצא בתל גובל, ממש במרכז המפה

 מטר הליכה )בעליה(. 300חלק מהמכוניות יצטרכו לחנות ברחבה שבתחתית הואדי מדרום, במרחק של 

 מסומן בבירור במפה, וכתוב כאן, אז אל תגידו שלא אמרנו...זה  – והסיום בפסגת תל גובל הזינוק יהיה בכינוס,

 

 שימו לב גם לתקנון, המופיע בנספחים של התחרות נפרד.

 

 

 בהצלחה!

 

 


