
ניווט גזעי ביער המגינים

מתכנן – איתיאל תלם

ניווט יער המגינים היה ניווט הליגה הראשון שבוטל עם פרוץ מגיפת הקורונה במרץ
,2021 ועומד להיות הניווט הראשון בליגה המתחדשת עם פרוץ החיסונים במרץ 2020
 דחיות קודמות. 3לאחר 

אירוע מרגש לכולנו בתקווה להתחלה טובה וחזרה לנורמליות.

על היער עצמו

יער המגינים ניטע ע"י הקק"ל בעיקר באורנים אך גם בברושים, חרובים וזיתים. נמצאים
בו בורות מים, בארות, מערות, קברים וגתות חצובים באבן הגיר.

שמו מעיד על עשרות אתרי הנצחה וציוני הנצחה לחיילים שנפלו במערכות ישראל
וליחידותיהם. בחלק הצפון מזרחי, ליד הכינוס בעבר נמצאת אנדרטת משבר לתקווה –

 ניצולי שואה שהגיעו ארצה ללא משפחה ונהרגו בקרבות מלחמת העצמאות.436לזכר 

בנקודה הגבוהה ביער מגדל תצפית ואתר הנצחה לראש הממשלה השני משה שרת.

על המפה

מפת יער המגינים עליה ניווטנו בשנים האחרונות הורחבה ונוסף לה החלק הדרום מערבי
.2019של היער, אותו מיפה איתי מנור בסוף 

המפה מכסה יער ארוך וצר יחסית עם קו פרשת מים, ומשתרעת מדרום-מערב לצפון-
 מ' גובה), והגאיות המפרידים בין260 ל-170מזרח. זהו שטח גבעי, תבליטי למדי (בין 

השלוחות פונים לכיוונים שונים, מה שיוצר עניין במפה. השלוחות אינן תלולות, למעט
המדרון המרכזי לדרום-מזרח בו השתמשתי במשורה. היער נטוע אורנים ברובו וחלקים

רבים, במיוחד המשתפלים מערבה, נוחים למעבר ולריצה. 



בחלק הצפוני של המפה מקבצים רבים של בולדרים. 

המפה רוויה בשבילים – מאספלט ועד סינגלים דקים.

ממש במרכז המפה ישנו מאהל בדואי גדול המסומן כאסור לכניסה. המאהל הוקם שוב
לאחרונה ולעיזים יש עבודה רבה בטיפול בנצרי האורנים שצצו במהלך השנה. היער אינו

סבוך אולם עבר שינויים משמעותיים בשנה החולפת.

על השינויים במפה

המסלולים תוכננו והסרטים הונחו כבר בפברואר אך כשחזרתי אליו לאחרונה הסתבר
שהיער עבר שינוי משמעותי עקב הסופה הגדולה של החורף שעבר. הסופה הכתה בעיקר

במדרונות המזרחיים ושטחים רוויי נפילות עצים סומנו במפה כאסורים למעבר. 

       

נפילות עצים ספורדיות יש בחלקים רבים במפה, הם לא מסומנים ולכן אין להסתמך
בניווט על פרט המסומן כ "גזע כרות". גזעים אלו מקשים על הריצה, אבל ניתן לעקוף

אותם תוך שמירה על הכיוון. 



השטחים שהמעבר בהם אסור סומנו בקווקו סגול , ואפשר להגיע לתחנות תוך עקיפת
השטח.

הקק"ל עובדת ביער וכבר כרתה ופינתה חלקים בו, בהם נוצרו קרחות ויער מדולל יותר
מהיער המקורי שסומן במפה. שטחים שהפכו חצי פתוחים עודכנו במיפוי.

 

עקב השינויים ביער צמחו בו גם סינגלים חדשים שאינם מסומנים, כולל סינגל עם מתקני
אקרובטיקה לאופניים...

 

על המסלולים

כדי לנצל כמה שאפשר את החלק החדש שמופה המליץ זיו על זינוק בקצה המערבי של
המפה. זה היווה אתגר למתכנן בגלל שהמפה הצרה יוצרת באזור זה מן צוואר בקבוק

ביציאה ובחזרה מהמסלול וכן תחנות משותפות. 



המסלולים הקצרים עוברים רק בחלק המערבי, הקצר פלוס והבינוני מרחיקים למרכז
המפה והמסלולים הארוכים מכסים את רובה.  ניסיתי לגוון באורכי הלגים ושינויי הכיוון

ולאור העובדה שבמפה שבילים רבים – ליצור אתגר בבחירת ציר.

אף תחנה לא מכוסה ע"י צמחיה או גזע אך בסמוך לחלקן נפלו או נכרתו עצים ויש לקחת
זאת בחשבון ולשים לב לא להתבלבל.

להלן אורכי המסלולים:

מס' תחנותטיפוס מצטבר (מ')מרחק (ק"מ)מסלול

8.2421019ארוך

6.8219016בינוני +

A5.3715514בינוני 

B5.1215013בינוני 

C4.9316013בינוני 

H4.1913011קצר + 

D3.8412010קצר + 

2.55909קצר

2.32808גולד

2.12707קצרצר

2.25809עממי

מנהלות ובטיחות

 - כדי לעמוד בהנחיות הקורונה נקים עמדת שתיה מאוישת אחת עם כוסות חדשתיה
.מסלולי הבינוני ומעלהפעמיות באזור הצפוני של המפה, קרוב לכביש. אמורה לשמש את 

מים.  השוהים בשטח מעל שעה מומלץ לשאת עמםבמסלולים הקצרים למנווטים

להיזהר מהחלקהאני מקווה שמזג האוויר יאיר לנו פנים, אבל אם היער יהיה קמת רטוב יש 
 ומשטחי סלע חלקלקים.על סלעים

יש להיזהר משברי עצים, גזעים וענפים שעשויים לפצוע ולהימנע ממעבר דרכם.

 מ' ממנה, ממערב (שמאל)600 והחניה במרחק 44 – הכניסה ליער מכביש חניה וכינוס
לדרך הראשית. אנא חנו בהתאם להוראת הסדרנים. 

להקפידאין אפשרות להימנע מחציית דרך הרכב הראשית וכל המסלולים חוצים אותה. 
לבדוק שאין רכב חולף, לחצות לאט ובבטחה !

100 מ' – יש להימנע מצפיפות. הזינוק מרוחק 350הכינוס ישר בהמשך השביל, מרחק 
מ' מהכינוס ויהיה מרווח כדי לאפשר שמירת מרחק מהמזנקים. אם נוצר תור – נא

להתרחק בהתאם.



אנא הקפידו להגיע לכינוס ולזינוק סמוך לשעת הזינוק שלכם כדי למנוע התקהלות וכדי
לעמוד בהנחיות. עם סיום המסלול יש לקחת פלט זמנים, לפנות את השטח במהירות

האפשרית ולהשאיר חוויות לפורום...

עממי – לא מתקיים ביום שישי.

ניווט מהנה ומוצלח לכולם

ולא להסתכן – העיקר הבריאות


