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המפה: על
טבעי יער משלב השטח נוימן. זיו ע"י 2018 ב- וחודשה שוויצר עוזי ע"י ב-2007 הוכנה החורש כפר מפת

יחיד רכס כולל השטח טופוגרפית, מבחינה טרשיים. פתוחים ושטחים זיתים מטעי גם כמו נטוע, אורנים ויער
בעוד יותר, תלול והנו יותר צפופים גובה בקווי מתאפיין הרכס של הדרומי הצד כאשר תלולים, מדרונות בעל

יותר. מתון הצפוני הצד
רצוי לכן מהפריטים, חלק רק ומופו מסויימת הפשטה נעשתה פריטים מרובי באיזורים אך מדוייקת, המפה

למפה”. ולא“מהשטח לשטח” לנווט“מהמפה

מיוחדים: סימונים
ISOM2017 המיפוי תקן פי על הסימונים כל -

בהיר בירוק מסומן אלונים יער המפה חלקי במרבית -
מסביבתו הנבדל אורן עץ המקומות ברוב מייצגת מיוחד) צמחיה פריט (סימון ירוקה טבעת -

1:7500 המפה קנ"מ

בטיחות:
אך בסביבתן, עוברים המסלולים כל כמעט מסוכן. כשטח המסומנות כוורות ישנן המפה של המזרחי בחלקה -

המידה! על יתר אליהן להתקרב שלא לב לשים יש מהן. סביר מרחק על לשמור ניתן
מהמסלולים חלק לכניסה. אסור כשטח המסומנת חקלאית חווה ישנה המפה של המזרחי בחלקה עוד -
כלבים בשטח שיש כיוון מרחק על לשמור מומלץ ואף לשטחה להכנס סיבה אין אך בקרבתה, עוברים

(קשורים).

כשטח מסומנת - חקלאית חווה משמאל:
יער מסמן הבהיר הירוק למעבר. אסור

אלונים.

מסוכן כשטח מסומנות - כוורות מימין:



מסלולים:
יותר פיסית קשים הם השטח אופי בשל אך בינוני, באורך כלומר בסגנון“רגיל”, הם בתחרות המסלולים

עדין לניווט ומהיר גס ניווט קטעי בין ומעבר שונות ניווט טכניקות של שילוב דורשים המסלולים כל מהרגיל.
טובות. ציר בחירות עם יחד ומדוייק,

בתחנות. וגם שבילים על אסטרטגיים במקומות גם בשטח, מים נקודות מספר יש מים:

או ואופנועים אופנים ברוכבי ותתקלו ייתכן החורש בכפר גם בארצנו, השטחים ברוב כמו בטיחות:
מיותרות. מתאונות להמנע כדי בשטח ערנות על לשמור יש לכן טרקטרונים,

תלולים. ומדרונות חלקים סלע משטחי על מהחלקה להשמר יש הצפוי הגשם בשל בנוסף,

הניווט את להפסיק עליכם חובה למצוקה שנקלע בנווט ונתקלתם במידה ליגה, תחרות שזו אף תזכורת:
לו. ולסייע

מצטבר טיפוס
אופטימלי) (מסלול

תחנות מספר אווירי) (קו אורך קטגוריות מסלול

מ’ 330 22 ק”מ 7.3 H21A, H35A ארוך
מ’ 240 18 ק”מ 6.5 H21B, D21A, H18A, H40 בינוני+
מ’ 280 16 ק”מ 5.3 D18A, D21B, D35, H21C, H35B, H45 Bבינוני
מ’ 210 16 ק”מ 5.0 H50A, H55 Aבינוני
מ’ 210 13 ק”מ 4.8 D16A, D18B, H16A, H18B בינוני-
מ’ 180 12 ק”מ 3.9 D21C, D40, D45, D50, D55, D60 D קצר+
מ’ 140 11 ק”מ 3.7 H50B, H60, H65, H70 H קצר+
מ’ 110 10 ק”מ 2.4 D65, D70, D75, H75, H80, H85 זהב קצר+
מ’ 100 10 ק”מ 3.3 D14A, D16B, H14A, H16B קצר
מ’ 50 8 ק”מ 1.9 D12, D14B, H12, H14B קצרצר
מ’ 50 7 ק”מ 1.8 *ילדודס
מ’ 65 7 ק”מ 3.1 **עממי

הכינוס. מאיזור זינוק עם הקצרצר המסלול על מבוסס - ילדודס *
לעגלות. מתאים אינו המסלול ביותר. הסביר המסלול לפי משוער מרחק הוא המרחק - עממי **



הכינוס: שטח

החורש. לכפר השילוט ועם 75 כביש דרך היא לניווט ההגעה

אורנים למאפיית הגישה דרך לאורך גם תמוקם והחנייה השטח של מזרחי הצפון בחלקו מתוכנן הכינוס
ק"מ 1 - מ' 400 של הליכה בחשבון לקחת יש החורש. כפר קיבוץ בתוך נקודות במספר וגם הסמוכה

החניה). במיקום (תלוי לכינוס מהחניה
המועדונים רכבי עבור הגישה מועדון). לכל (רכב הכינוס לשטח ציוד עם רכבים של כניסה תתאפשר כן כמו
מועדון לרכבי רק תתאפשר הגישה בתכלת. למטה במפה ומסומנת לכינוס המובילה הדרך לאורך היא בלבד

המועדונים. רכזי על-ידי למארגנים שתועבר רשימה על-פי מורשים
!!! לשטח להכנס יכולים לא אוטובוסים

מכוויני להנחיות לציית יש לכינוס, יותר הקרובות בחניות נווטים שיותר כמה להחנות שנצליח על-מנת
מתאפשר). שהדבר (ככל מלאים ברכבים להגיע מומלץ כן, כמו התנועה.

שתייה. מתקני או ספסלים ללא מוצל, אורנים יער שהינו הכינוס, לאזור קרובים והסיום הזינוק

הנהגים גם לכן רכב, כלי תנועת תהיה בהם ודרכים כבישים לאורך היא לכינוס מהחניות ההליכה בטיחות:
בזהירות. לנהוג מתבקשים הרגל הולכי וגם

דרך מסומנים בתכלת המארגנים. חניית את כולל החניות, כל בצהוב מסומנות למטה המצורפת במפה
עצמו. הכינוס ושטח לכינוס הגישה
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