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 27.01.23ניווט רגלי ביום שישי  –תל גובל 
 הגעה כינוס וחנייה

כניסה לאירוע מהוכביש הגישה לקיבוץ בית קשת. שילוט הכוונה  65מכביש  - מזרח ל גובל. ההגעה מדרוםכינוס בסמוך לתה

רחוקה . החנייה סמוכה לכינוס, אך מוגבלת, ולכן מתוכננת חנייה לפני שער הכניסה לקיבוץ יער בית קשת לדרך נופית/יערנית

הזינוק והסיום . הסדרניםבהתאם להוראות וחנייה דו סטרית) ו הצרבכביש (דרך יערנית נהיגה זהירה  –גם בצד כביש הגישה יותר 

 ראו תרשים כינוס וחנייה כנספח בדף האירוע.. ם וללא שירותיםללא נקודת מי ,בכינוס שולחנות קק"לסמוכים לכינוס. 

 המפה

, בחלק הצפון מערבי שלה . המפה מדויקת, גם באזורים הפראיים יותר של השטח2011תל גובל הוכנה ע"י עוזי שוויצר בשנת מפת 

שבילים מצד הממפה, אולם עקב הזמן שעבר אינה מעודכנת במקומות, בעיקר בהתייחס ל יםמאמץ ניכרתכנון ווודאי שהצריכו 

המפה עודכנה באופן חלקי, בעיקר לקראת האירוע,  צפיפות הצמחייה. ראו הערות בהמשך.ע"י רכבי שטח ולתכופות שנפרצים 

 בקרבת התחנות.

 מסלולי הניווט

 מסלול

 קנ"מ 

 המפה

 מרחק 

 אווירי

 טיפוס 

 מצטבר

 מספר 

 תחנות
 הערות

  --- מטר ק"מ 

. תנועה וניווט בשטח טרשי קרוב לא מתאים למתחיליםהמסלול  18 250 5.6 1:10,000 ארוך

 בינוני ודומה (ואף עוצמתי יותר) למדרונות הטרשיים בבית קשת דרום

1:7,500 

4.6 190 15 

 ניסיון בניווט ספורטיבי רצוי 10 120 2.9 קצר

 כינוסנמצא מדרום למסומן הכרחי מעבר כביש  8 75 1.6 קצרצר

 חלקו בתוואי סינגל בית קשת 10 125 2.3 בכיף

 

 הוראות בטיחות/שתייה

 כביש. חציית הכביש במסלול הקצרצר תהיה במעבר מסומן במפה ובשטח בלבד.ובתנועה בצד חציית בתשומת לב  •

 יש לפנות את השבילים מבעוד מועד לרכבי שטח למיניהם. •

 יש להקיפם ולהימנע מסיכון מיותר בטיפוס או ירידה. –ישנם בשטח מצוקים טבעיים גבוהים (מסומנים בקוו שחור עבה)  •

 רטובים וחלקים.ובוודאי במקרה שהם יש להאט ולנוע בזהירות על משטחי סלע ובולדרים  •

 ., ולעצים נפולים/כרותיםתשומת לב בתנועה לבורות בשטח, שחלקם אינם מסומנים במפה •

 (כוסות הפלסטיק לפח, בבקשה).ונקודה נוספת לארוך תהיה בשטח נקודת מים משותפת לכל המסלולים מלבד הקצרצר  •

 המלצות

העובר אך קשוח יותר בחלק מהלגים ההתלבטות תהיה בין בחירת ציר בתוואי ארוך הנתון כמהיר לריצה או בתוואי קצר  •

 י עד מצוקי. ראו תמונות מצורפות.סלעטרשי/בנוסף קשה למעבר עקב צמחייה ו/או עקב היותו ביער קשה לריצה או  יערב

 המצוק הרשום בתיאור התחנות.המקורב של לגובה בראש/למרגלות מצוק, שימו לב הממוקמת  התחנניווט לב •

 .ואיטית קשהאזור סלעי וסבוך (ירוק כהה) תהיה תוך המסומנות במפה בצרות התנועה בקרחות יער  •

קרחות יער, שבחלקן צמחיית קרקע  איתורארזים) יסייע במעט אורנים וגם אלות, מבט מעלה לצמרות העצים (אלונים,  •

 מפותחת.

 ץרכז המועדון יניב ריינהר -מועדון ניווט גליל  –ארגון 

 רונן שורר –בקר האירוע, המסלולים וסרטי הסימון , שלומי כהן –מנהל האירוע/המתכנן 



בצפון מערב המפה, התנועה בשטח פתוח/קרחת יער צרה המסומנת בתוך שטח סבוך עלולה להיות איטית עקב מצוקים, טרשים וצמחיית הקרקע שהתפתחה - ניתן ורצוי להקיף

בצפון מערב המפה, פני השטח הטרשיים/משטחי הסלע הדולומיטי הם עם סדקים פתוחים ורחבים בעומק כ-  1 - 1.5 מטר שיצריכו לעיתים התקדמות ב"דילוגים"

ויש גם את זה - תוואי בשטח פתוח ומהיר אל מול התבור 

 - תיאור תחנה לדוגמה - התחנה במצוק בגובה של כ- 4 מטר וממוקמת בחלק הצפון מזרחי התחתון של המצוק

בצפון מערב המפה, הנוף הטרשי, הכולל מצוקים ובולדרים בגובה עד 1.5-1 מטר בערך (כבתמונה מימין), מסומן כשטח סלעי, כאשר לרוב רק המצוקים הגבוהים/מיוחדים (כבתמונה משמאל) ממופים. 
בשטח טרשי/סלעי נרחב, רצוי לנווט מהמפה לשטח תוך מדידת כיוון ומרחק והיעזרות בפרטים בולטים המסומנים במפה דוגמת סבך ירוק כהה, קרחות יער רחבות, מצוקים גבוהים וכו'.

בהצלחה ובהנאה!




