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  גבעת המורהיער  –עורה אנ

 מארגנים 

  הגלילמועדון ניווט  •

 שמאי רן  : מנהל תחרות •

  שמאי רן  :מתכנן מסלולים •

 עפר אביטל :מסלולים  בקר •

 כינוס

 עורה . איער גבעת המורה מעל נבכינוס 

   מים ומתקני חניון.  ,אין שולחנותבשטח הכינוס 

 סמוכה לשטח הכינוס. זינוק הנקודת 

 דרכי הגעה

 : "דרך נוף גבעת המורה"  ל( טמרה  -נעורה –עין חרוד )  716פניה מכביש   

מ' מדרום    500 הפניה -צפון לבאים מ .עורהאמ' מצפון לתחנת הדלק נ   350 - הפניה כ -לבאים מדרום  .

 על פי השילוט.   ק"מ 3.5 -כבשטח נסיעה העורה . המשך אלכניסה הדרומית לנ

 

  הפניה אינה משולטת )למעט שילוט שלנו(  בשימו ל 

 

 

 



 

  חנייה

 . הסדרנים ת, נא להשמע להנחיוטח הפתוח הסמוך לכינוסבשחנייה 

 שירותים:

 אין שירותים בשטח. 

 שטח הניווט 

כוסה ביער קק"ל ממרושת בשבילים ורובו  ,הניווט הוא במורדות של גבעת המורה. המדרון מתון יחסית

 .  בחלקה הצפוני של המפהמעט יותר  פתוח. השטח תלול 

 . בחלקה הדרומי של המפה חוצה את השטח נחל תלול

מומלץ  לרוץ עם מגיני שוקיים ולבוש  , נפגוש בה בחלק מהמסלולים עדיין שולטת בשטח צמחיית הקיץ

 .ארוך

 

 :  ודרך ארץ שטחים אסורים, מכשולים

 .המסומנים כשטח אסור לכניסה אין לחצות שטחים מעובדים

גדרות רשת גבוהות לא  2, חוצות את השטח הרגילות השטח מרושת בגדרות . מעבר לגדרות הבקר

 במעברי אופניים המסומנים במפה ורק בהם.  גדרותניתן לחצות  .סומנות כמכשול לא עביר (עבירות )מ

 .    . לנוחותכם יפתח במקום מעבר בגדר נצלו אותותחנת שתיה נהבכמחצית המסלולים יש

לא לחתוך או להשאיר מעברים פתוחים בגדרות , בניווט   –מחמודי הבוקר מנאעורה  אישית  בקשה

 בואו נכבד!     נזקים.ולעדר הקודם נגרמו לו 

 

 

  על המפה

 עורה, מיפוי דן צ'יזיק. אנמפת  •

    כמה כריתות יער. חדשים ו סינגלים יש מספר  •

 :קנה המידה •
o  1:10,000 ארוך למסלול    
o 1:7500     קצר,קצרצר  בינוני, למסלולים

   ועממי.  

 מטר.  5קווי גובה  •

 

 

 



 

  מסלולים

 

 מספר תחנות טיפוס אורך מסלול

 19 265 6.9 ארוך

 15 150 4.55 בינוני

 10 120 3.2 קצר

 7 75 . 2.1 קצרצר

 7 90 2.5 עממי

 

 ניסיון.  או לחסרי ילדים להמסלול קצר מוכוון לנווטים עם ניסיון ולא 

 לוחות זמנים :

 0830-1030זינוקים 

 1230שעת גג 

 בטיחות 

 .  וזהירות בעת חציה אין לרוץ על הדרךדרך הגישה לכינוס חוצה של שטח הניווט. 

 לתשומת לב בבחירת המסלול. – מצוקיםיש  )בינוני וארוך( נחלהמורדות ב

 ית גדרות הרשת במעברים )ראו מכשולים(. יחצ

 במפה כשטח אסור בכניסה.מסומנים -בשטח שני ריכוזי כוורות 

 מים 

  בקבוק אישי.. ניתן להשאיר נקודת מים תמוקם על דרך הגישה לשטח הכינוס ותשולט

 

 )ראו הנחיות באתר( קורונה

 אנא לוותר.בטוב  ה/חשמי שחולה, בבידוד או לא  –אחריות אישית 

 על ריחוק.   לשמור  נא  הכינוס  בשטח

 

 ניווט מהנה והרבה בריאות

 

 0528513532                    שמאי רן 


