
 דבר המתכנן -  1-היום ה  –אליפות ישראל 

 19.3.2021 – ישיש

 14.3.21 –עדכון אחרון 

 זה הולך להיות קשוח!

  3ע"י זיו נוימן והורחבה לכיוון מערב. למפה המקורית נוספו עוד  2020מפת אלון הגליל הישנה עודכנה בשנת 

ידוע בשמו כוואדי   שמחבר בינן לבין רכס הגבעות במפה הישנה  עמקה. ניכרים הפרשי גובהעם  ,גבעות ממערב

תלוי , קרית אתאאו  אלון הגליל"יערות ציפורי" )או נוף ה. דרך רימונים, על שם מטעי הרימונים הפזורים לאורכו

 ממוקמת בחלקה הדרומי והמערבי של המפה.   בעיני המשתמש(

סוגים  ל מאורנים והמשך בברושים, אקליפטוסים ועוד, החעצים ם שונים שלסוגימהיער במפה מורכב ברובו 

נוספים. הצמחייה במרבית חלקי המפה נמוכה יחסית, אבל במקומות מסוימים מסתירה תכסית של אבנים שאינן 

במקומות מסוימים יש  שימו לב היטב!ובמקומות מסוימים אף יכולה להוות סיכון ממשי.  ,מאפשרות ריצה מהירה

 עם מגיני רגליים.  ץבכל מקרה, מומלץ לרו ריכוזי סרפדים.והה וצמחיה גבכבר 

  כמות לא קטנה של פגשותאלו שבשבילים  גבוהבכל היערות במפה ישנם סינגלים לרוכבי אופניים. יש סיכוי 

. בנוסף, , אם כי כמה בודדיםיש גם סינגלים שאינם מסומניםרוכבים, אנא שימו לב ותנו להם את זכות הקדימה. 

גם שביל  . בשטחי הניווט יםרועהים הפרות הרבעדרי וצרים על ידי ונ יםשימו לב לשבילים הנראים ממש כמו סינגל

   ישראל חוצה את המפה ממערב למזרח.

אין כל צורך לטעמי , מסביב למטעים או לצורך שמירה על בעלי חיים. גדרותחלקים לא מעטים בשטח מוקפים ב

 מסומנת כגדר עבירה!(. ניווטי לחצות גדרות, אם כי זה נשאר לשיקול דעתו של כל נווט )בתנאי שהגדר 

אזור בשל אילוצי שטח ומפה על דרך הנוף לכיוון אלון הגליל. הרדוף, -מכביש עדיק"מ  1.5 - נמצא כאזור החנייה 

  תחנוללהוראות הסדרנים ו שמעי ש להי. על מנת שנוכל לאפשר גם חנייה בצידי הדרך הראשית. החנייה מוגבל

 . בהתאם

לכיוון כעביה. אפשר גם לצאת לכיוון אלון  החנייה  מנקודתעל דרך הנוף זור הניווט מומלץ להמשיך ליוצאים מא

או מחלף המוביל ותקבלו את  כעביה  Waze-שימו ב) כי פחות מומלץ בשל אפשרות של תנועה נגדית  הגליל, אם

   !לא יהיה שילוט המורה את הדרך החוצה מהיער. (ההנחיות המתאימות

. המגיעים מדרום יכולים  וייסעו דרומה במחלף עדי 79המגיעים מצפון ירדו מכביש  - ?לדרך הנוף איך מגיעים

, לרדת במחלף  77בכביש , או לנסוע ומשם להמשיך לכיוון עדי  79 ומך לכבישמזרחה במחלף ס לבחור בין פנייה

 . (הרדוףקיבוץ הסמוכה ל) כעביה  זרזיר ולהמשיך אל

  ,בצורה עיוורת: אסור להגיע לאזור הכינוס מכיוון אלון הגליל Waze-שימו לב לא להשתמש בבדרך הלוך 

 מאחר והדרך חוצה את שטחי הניווט. יש לבחור את המסלול המגיע בדרך שתוארה לעיל. 

 ! אין כניסה לאוטובוסים לדרך הנוף

רי לאזור מ' מהכניסה ליער )ראו צילום(. המרחק מאזור החנייה העיק 150-נמצא סמוך לדרך הנוף, כאזור הכינוס 

 מ' בירידה בתוך היער )עוקבים אחר הסרטים הצהובים(. קחו את זה בחשבון. 200-הכינוס הוא כ

יער )כאן גם הגבול תוך העד הכניסה מזרחה ל  ,על דרך הנוף מ' 150-מהכינוס כברגל הולכים  – לנקודת הזינוק

 .טים הצהוביםתוך מעקב אחר הסרמכאן ממשיכים (. נקודת הסיוםוזו גם  המערבי של המפה

 קחו את זה בחשבון הזמנים שלכם.  .מ' 900 -כ –מאזור הכינוס ועד נקודת הזינוק בהליכה המרחק הכולל 

בין הנווטים המסיימים את המסלול ורצים לכיוון תחנה אפשרית לצערנו, קיים צוואר בקבוק רציני ונקודת חיכוך 

הזינוק. כולם עוברים על אותה דרך שחסומה משני )נמצאת בצד דרום מהדרך(, לבין אלו ההולכים לנקודת  100

צידיה בגדרות. אנחנו מבקשים מהנווטים העולים לכיוון נקודת הזינוק להצמד לצד שמאל של הדרך ולאפשר ריצה  

מ' מהכניסה ליער, כך שעם   80-מ' שמתחיל כ 30-40נוחה של אלו שמסיימים את המסלול. מדובר על קטע של 

 יכה להיווצר בעיה ממשית.תשומת לב מתאימה לא צר

  בהתאם להוראות הקורונה, אין נקודות מים בשטח. שולחן עליו תוכלו להשאיר את בקבוקי המים שלכם – מים

. כל המסלולים הארוכים )בינוני ומעלה( עוברים דרך נקודה זו. לנווטים מ' לפני נקודת הזינוק 100-מצא כי

 מלץ לקחת אתכם מים. במסלולים הקצרים השוהים למעלה משעה בשטח מו

 .1:7,500, מסלולים קצרים 1:10,000מסלולים ארוכים  – קנ"מ

 פריקת הצ'יפים תתבצע ברכב האיגוד שימצא בקרבת אזור הכינוס.



 

 

 

  המסלולים

 מס' תחנות )מ'( גובה מ( "מרחק )ק מסלול 

 9 100 2,240 זהב

 8 95 2,280 קצרצר 

 13 110 3,120 קצר 

 H 4,320 215 14קצר +  

 D 4,170 190 13קצר + 

 C 5,370 225 17בינוני 

 B 5,570 230 16בינוני 

 A 5,450 220 16בינוני 

 20 310 7,290 בינוני פלוס 

 20 340 8,750 ארוך

 

 בטיחות מגבלות ו

 מסומנים ברשת סגולה. אין לעבור דרכם. –שטחים סגורים 

בדרך הנוף צפויה תנועה של רכבים שאינם מנווטים. שימו לב ללכת בצידי הדרך   – ת רכביםתנוע

 –ולהיזהר, במיוחד עם ילדים. בנוסף, גם בכביש העולה לכיכר במרכז המפה יש בדרך כלל תנועה רבה 

 מסלולים הארוכים יותר(. גבי ה)אמור ל חציית הכביש מחייבת זהירות רבה

קטנה של רוכבי אופניים על הסינגלים שפזורים בשטח המפה, בעיקר  כאמור צפויה תנועה לא – אופניים

 באזור הסיום. תנו להם זכות קדימה ופנו להם את הדרך. 

יש הרבה. בדרך כלל אינן מתייחסות לבני אדם, גם לא לנווטים. אלא אם יש בקרבתן   – פרות

 עגלות/עגלים. או אז, הן עלולות להיות מאד תוקפניות. אנא היזהרו. 

 אין להביא לניווט כלבים שאינם קשורים במהלך כל הניווט.   – כלבים

שהם אגוזי, גיא  – ת תחנותבקר, יענקלה אילן – סימון תחנות ועדכון מסלוליםעודד ורבין,  – מתווה מסלולים

 , אילן צוק.יוחנן

  בהצלחה לכולם!!! 


