
 ניווט יער המגינים

 על השטח והמפה

 
בעיקר של עצי אורן אולם גם של ברוש, חרוב וזית.   נטוע יער המגנים, הינו יער קק"ל, יער

ברחבי היער פזורים עשרות אתרי הנצחה ושלטי הנצחה לחיילים שנהרגו במערכות 

 .חלק מהאתרים הם ממלכתיים וחלקם פרטיים. וכן אתרי הנצחה יחידתיים, ישראל

 

 

 

בולדרים, מקבצי סלעים, מדרגות סלע כגון  בהרבה  פרטיבחלקים ממנו  השטח מאופיין 

.  ובחלקו איטי)יער פתוח(  ריצהל מאוד השטח הוא בחלקו מהירסלע, בורות, מערות. 



אין  של דשא כאשר דק ירוק מרבדלשמחתינו השטח בתקופה זו של העונה מקסים, 

  . צמחייה גבוההכמעט 

גבעות מרכזיות אחת במזרח של השטח שכמעט כל המסלולים  2 מאופיין ב שטח הניווט

השטח חלקו )המערבי( מופה מחדש,   .עוברים שם והגבעה השנייה קצת יותר מערבית

השטח השתנה לא מעט בהיבטי  –.  למרות זאת 2019וחלקו עודכן על ידי איתי מנור ב 

ל קק"ל,  זיו נוימן, לבקשתנו )ממש תכסית, בעיקר בשל נפילות עצים ועבודות מסיביות ש

 לפני כשבועיים. ועידכן את המיפוי תודה( עשה מעבר נוסף

, פריטים סלעיים יש לסמוך יותר על פריטי נוף שלא ישתנו, כגון טופוגרפיה –עדיין כרגיל 

בשל עבודות הדילול והאחרות שעשו  –גדולים.  ופחות על פרטי צמחייה, וקרחות יער 

חלקם אשר כיל רשת שבילים ענפה, ולא מעט סינגלים של אופנועים, בקק"ל.  השטח מ

 אינם מסומנים במפה.

 

הניווט עצמו הינו בקושי פיזי המתאים להגדרות תקן ליגה ארצית, ומאתגר ניווטית, מכיל 

שילוב של לגים ארוכים וקצרים תוך שינויי כיוון, ויחייב ריכוז ושימוש בטכניקות ניווט 

    יהיה להצליח אם מנווטים  "על בערך".שונות. אי אפשר 

 

, אשר יסומנו על המפה, בהן יהיה שולחן עם כוסות.  יש לזרוק תחנות מים 2 היובשטח י

 את הכוס לפח לאחר השתייה.  

 מסלול. 2/3בקירבתה, לרוב באיזור תחנה אחת כל המסלולים עוברים 

עוברים בסמיכות אלייה לאחר כ הם הבינוניים והארוכים, תחנה  שנייה מיועדת למסלולי

 מסלול. 1/3

 

לקראת סוף הניווט, יש לכל המסלולים תחנת קהל ולג קהל סמוכים לכינוס מלמטה, ועוד 

ק"מ )פרט לקצרצר קצר 1מספר תחנות היוצרים לופ סיום משותף של קצת פחות מ 

 ולגולד(

 

  



 אורכי המסלולים:

Course: Length [km]: Climb used: Number of controls: 

shorty 1.76 75 8 

gold 2.49 90 10 

short 3.16 120 12 

short + d 3.85 140 12 

short + h 4.08 140 14 

medium y 4.78 170 16 

medium b 5.63 165 15 

medium a 5.71 175 16 

medium + 7.05 240 17 

long 8.35 240 21 

  

 

 


