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 לפני הכל  בטיחות

בשטח הרבה פרטי סלע ועשבייה. במקרה גשם )אפשרי לפי חלק מהתחזיות( יש סכנה מאוד ממשית   – החלקה

 של החלקה. 

 , רובם מופיעים על המפה אך חלקם לא, רובם פתוחים, חלקם עמוקים. יש לשים לב! בשטח הרבה בורות –  בורות

, מסומנים במפה בקו שחור עבה. אין סיבה ניווטית  מצוקים גבוהים מאודבשטח   –מצוקים 

 לחצות מצוקים כאלה אבל חלק ממסלולי הבוגרים עוברים קרוב אליהם.  

ק"מ לפני תחנת המים. חשוב לשתות במאמץ גופני גם   5-6המסלולים הארוכים עוברים  –  מים

 ביום לא חם וממולץ לקחת אתכם מים לחלק הראשון של המסלול.

אנחנו יכולים לרדת מהסינגל, הם  . יש לתת להם זכות קדימה על הסינגליםיתכן ויהיו בשטח.  –  נייםאופנועים, אופ

 פחות. 

   צפוייה תנועת רכבים, בייחוד על דרכי הכורכר. –  מכוניות

 השטח

שטח מגידו המוכר בתלבושת )מפה( חדשה מתגלה כעשיר ומגוון. הטופוגרפיה כוללת גבעה מזרחית )עיקר 

, גבעה מערבית חשופה שאליה יגיעו רק המסלולים הארוכים  חשוףמערבי ברובה עם מדרון צפוני המפה( מיוערת 

  התיישבות אנושיתה ובשרידי . השטח עמוס בפרטי סלע וצמחיחשופיםוגבעה דרומית המשלבת איזורים מיוערים ו

וכלה בשאריות מהצבא הבריטי, צה"ל הצעיר ו/או   ן הרוסותחורבות וגדרות אבתילי אבנים, החל מבורות חצובים, 

לכל המפות, את כל השאריות הוא זרק ליער וסלעים נראה שאחרי שאלוהים גמר לחלק מצוקים תנועות נוער. 

  גם כאשר היער פתוחיער בגווני ירוק עם צמחיית קרקע סבוכה. חלק מה. ואנחנו הולכים לפגוש אותן מגידו

גם הם לא   חשופים, בהרבה איזורים אינו מתאים לריצה מהירה בגלל טרשים. לעומת זאת, השטחים ה לכאורה

. עשביית החורף דווקא לא מפריעה. למרבה המזל, כמו כל יער בסבכיםבחלקם טרשיים ומכוסים די אלא פתוחים  

 שניתן לסמוך עליהם. מסומנים במפה וכן סינגלים שניתן להשתמש בהם ש הרבה שבילים קק"ל מכובד י

 המפה

כאמור פרטים.  שפעברוח התקופה המפה מפורטת מאוד ומדוייקת עם ( מבית היוצר של זיו. 2020מפה חדשה )

ח יש יותר. במילים  יש במפה אינסוף מצוקים, בולדרים בורות ומערות )שאין לי מושג איך זיו מצא אותם( אבל בשט 

 ראה סעיף בטיחות.   –ובפרט לא כל הבורות  במפה מופיעיםבשטח אחרות, לא כל הפריטים 

  

מסומן כמו שמקובל  ככל שירדתי לדעתו של הממפה, עץ מיוחד בגודל מלא  

)עיגול ירוק על רקע לבן(. עץ בודד שלא עולה למעלת מיוחד מסומן בעיגול לבן. 

משיח אבל פחות מעץ מסומן בנקודה קטנה ירוקה. בתיאור  משהו שהוא יותר 

  תחנות השתמשנו לשיחים כאלה בתיאור סבך.



 המסלולים 

 ורבין  עודד –מסלולים ארוכים ובינוניים 

 נטע ואהוד דפני –קצרים 

אבל בגלל  . 3%ל  2.5%בין  טיפוסהמסלולים בינוניים באורכם ובכמות התחנות )לפרטים ראה דף אירוע( עם 

לפחות לג אחד ארוך. כל המסלולים השטח הלא פשוט לא מדובר במסלולים קלים. לכל מסלול )פרט לקצרצר( יש 

 .  כאשר כולם עוברים בתחנת קהל )קרובה אבל לא צמודה לכינוס( שתהיה גם תחנת מים  ,בנויים משתי לולאות

 יש להשאיר בקבוקי מים אישיים בדרך לכינוס. 

 . ברוח הקורונה לא תהיינה תחנות מים נוספות 

  .בדרך לזינוקיהיה מסלול חימום  

נוחה  עם אפשרות קיצור  דרך סינגלים(לעגלות )עם חלופות  אפשרייםם על שבילי ק"מ אווירי 3.3כ מסלול עממי 

 נוף לעמק ולרמות מנשה. יער, שרידי חקלאות קדומה,  .)המסלול בנוי משתי לולאות(

 כינוס וחנייה

.  ונוף מדהים . אין במקום תשתיות )מים, מתקנים( אלא יער פתוח)ראה למטה( הכינוס לצד דרך הכורכר המזרחית

. נציגי  לכינוס(מקדימים דרומית לכינוס ובהמשך צפונית ה) לאורך דרך הכורכר, עבירה לכל רכב יחנורכבים קלים 

אוטובוסים ומי שאינו רוצה לרדת לדרך כורכר יכולים לחנות   המועדונים יכולים להגיע עם רכב אחד למועדון לכינוס.

 במגרש חנייה של הגן הלאומי לפני שער הקיבוץ. דרך עפר ומעבר מסודר בגדר מאפשרים להגיע ברגל לכינוס. 

 מ' מהכינוס, הסיום בכינוס.  300הזינוק כ 

 

 


