
 22/20/1112 –מיני רוגיין יער ביריה 

 דן צ'יזיק – ממפה / בקרדבר ה

 

 השטח

קמ"ר, רובו עצי אורן. חלקים גדולים של היער, בעיקר  20יער ביריה הוא השני בגודלו בארץ ומכסה שטח של 

עבירים שלא על שבילים, ואחרים מתונים יותר. רוב היער אינו סבוך ונוח מאד -במרכזו, תלולים מאד וכמעט בלתי

ריתה, דילול, נטיעה מחדש( וזה משפיע על למעבר, אבל חלקים ממנו נמצאים בשלבים שונים של עבודות ייעור )כ

 העבירות בהם. 

. בכל היער יש החלק המרכזי של היער נקי מסלעים, אבל בשוליים יש אזורים טרשיים וגם פרטי נוף סלעיים רבים

 רשת שבילים ענפה מאד.

 900, מעל מרכזב נועזים )מצודת ביריה(מבחינה תבליטית, השטח יורד בתלילות משיא הגובה של הר יבנית והר 

-. יש מספר ואדיות עמוקים וגם ערוצים בלתימטרים במזרח 300-מתחת ל ועד לשפל של , לכל הכיווניםמטרים

 עבירים שמפריעים מאד לתנועה וצריך להתחשב בהם בבחירת הציר.

 המפה

, 2006משנת מפת ניווט האופניים , שבעצמה נגזרה מ2016רוגיין משנת -היא גרסה מעודכנת של מפת המיניהמפה 

נחל קמ"ר, מחצור הגלילית במזרח ועד  21שטחה הכולל הוא  מטר. 10עם קוי גובה של  1:20,000בקנה מידה 

השטח מכיל גם ארבע מפות ניווט רגליות: עין זיתים צפון  במערב, ומפאתי צפת בדרום ועד נחל דלתון בצפון. עמוד

(, כאשר בעצם הקצוות המזרחיים ומערביים של 2012גל )( וחוני המע2009(, עמוקה )2006(, ביריה מערב )2007)

הורחבה בשלושה  2016-המפה מבלבד.  רוגייןל יםמופמ והדרום ידי מפות רגליות והמרכז-השטח מכוסים על

ונעשה עדכון פרטים נרחב ככל אזורים, השבילים עברו המרה מהתקן של האופניים לרגלי )כי זו מפה לניווט רגלי(, 

 צלום אויר.האפשר בעזרת ת

חוץ , ותקן ניווט רגלי 1:15,000מבחינת סימני המקרא, המפה היא מפה רגלית. כל הסימנים הם לפי גודל תקני של 

)כמו בניווט  מסומנים בצבע אפור כדי לא לבלבלה ,פריטים מלאכותיים שאינם שבילים ופריטים סלעייםמאשר 

עים במפה בכלל, אלא אם כן הם מסייעים למצוא תחנה . פריטים קטנים ושינויי צמחיה קטנים לא מופיאופניים(

 מסוימת.

 פרטים חשובים:

 עבירים ובולטים. לצד שבילים רבים יש מצוקים ומתלולים וכדאי מאד להיזהר -מסומנים רק מצוקים בלתי

 כשמגיעים לשביל מלמעלה.

 .גדרות בקר לא מסומנות בכלל. לרוב יש מעברים בגדרות על השבילים 

 ביל קטן הוא כמעט תמיד עביר לאופניים. מה שמסומן כשביל לא ברור )מקווקו עם רווחים( מה שמסומן כש

 לא עביר לאופניים.

  הצמחיה בין השבילים מסומנת בצורה גסה בלבד, וחלקים גדולים מהשטח עודכנו לפי תצלום אויר לאחר

 לחתוך. –שעברו כריתה ונטיעה מחדש. מומלץ להסתמך בעיקר על שבילים, ואם אתם רואים יער פתוח 

  סיסים צבאיים, ומתחמים פרטיים של צפת וחצור הגלילית, עמוקה, בשכונות  –המפה כוללת שטחים סגורים

למיניהם. בכולם מותר לנוע על כבישים או שבילים מסומנים בלבד. הבסיסים הצבאיים מוקפים בסימן של 

 עבירה בנוסף לסימון של שטח סגור.-גדר בלתי

 המקרא מופיע על גבי המפה.

  



 מסלולה

שטח הניווט קטן, אבל נקודות.  9עד  3נות, שכל אחת שווה תח 26שעות כדי לאסוף עד  5או  3עומדות לרשותכם 

ניתן לאסוף ש יכול להיות .מטרים בין התחנה הנמוכה לגבוהה 600כמעט תלול מאד, ושימו לב שיש הפרש גובה של 

 את כל התחנות, אבל רק החזקים ביותר יהיו מסוגלים לעשות את זה.

מים זורמים או שרותים, נקודת הכינוס ממוקמת יחסית גבוה, אבל מיקומה המדויק לא יפורסם מראש. אין בנקודה 

 אבל יש הרבה יער מסביב.

השעות  3גבי המפה. סביר להניח שלמקצה -והתאור שלהן יופיע עלתחנות מים שיעמדו לטובת הנווטים,  מספריהיו 

 . שעות כדאי לתכנן מילוי מים 5-יספיקו המים שתיקחו על הגב, אבל ל

 המלצות לתכנון:

  ניתן לראות במפה בבירור איפה תלול מאד, ושם כדאי לנוע רק  –לתת תשומת לב לתלילות של המדרונות

 על שבילים.

  כל התחנות נגישות משבילים וכדאי להגיע כמעט מומלץ לא לרדת משבילים. נקודה.  –רוכבי אופניים

 לנקודה הקרובה ביותר ולשלוח אחד מחברי החוליה לתחנה ברגל.

 משמעותייש הפרש גובה  קרובותלפעמים בין תחנות  .שימו לב לגובה היחסי. 

 מומלץ לתכנן פסימי ולהרחיב אופקים אם הולך מהר.הן יותר תלולות ממה שאתם חושבים.  העליות 

  אין שום סיבה לא למצוא תחנה. אלה שליד שבילים יהיו מעט מוצנעות, מאחורי השיח הקרוב, אבל אין

 תחנות "בינגו" או פריטים שקשה למצוא אותם.

 זהירות!

קים גבוהים שליד מתחם חוני המעגל. אזור המחצבה כולל מצונטושה המחצבה ה קרבתנמצאת  אחת מהתחנות

 .)המסומנים בבירור במפה( וגם שבילי טיולים, יש להישאר על השבילים בלבד ולהזהר במיוחד באזור המצוקים

 

 יש נופים מרהיבים מהרבה מקומות במפה. –קחו איתכם מצלמות 

 

 שימו לב גם לתקנון, המופיע בנספחים של התחרות נפרד.

 

 

 בהצלחה!

 

 


