
 

  9201/4/12 זכרון יעקב  –חורשן ניווט 

 עומר גרדי.: מתכנן מסלולים 

 ודיוויד סמואלס. בקרים : יורם שחורי

 אך אנא הירשמו מראש הרשמה: תהיה הרשמה בשטח, 

 על המפה: 
 .מטר ?, קווי גובה  1:25:000, 2012 בקעת הנדיבמפה: 

 .עוזי אבנר: מיפוי

חלק מהשטח מכוסה ברובן מכוסות בצמחייה ים תיכונית טיפוסית של אלונים ואלות, תאור השטח: גבעות מתונות 

 מטעים.  ווחלק ,ביער אורנים נטע אדם

 בשטח מספר רב של שבילים רובם מהירים במיוחד וחלקם איטיים יותר ובעלי אלמנטים טכניים כמו מדרגות סלע. 

ים( והם אינם מסומנים במפה, אך ניתנים לזיהוי בשטח נפרצו בשנים האחרונות מספר שבילים חדשים )סינגל

מתוכננים לעבור בהם, ולהערכתי מי שיכנס אליהם לא בהכרח ירוויח ברור בשטח אל מול המפה, המסלולים לא 

 זמן.

 

 )מרחק אופטימלי( מסלולים

בכל  הציר.רוב הלגים בינונים ארוכים ויש דגש על בחירת  אבל עם בחירת ציר. הפעם מסלולים עם מעט תחנות.

 ()בכל זאת אזור חורשןמשמעותי המסלולים יש טיפוס 

  תחנות 10ק"מ  25 -ארוך

 תחנות 6ק"מ   15 -קצר
 

 למעוניינים יצאו על בסיס המסלול התחרותי עם נקודות קיצור בדרך וללא מדידת זמנים. –מסלול עממי 
 

 מוקדם.עקב אורך המסלולים ורמת קושי, אני ממליץ לרוכבים איטיים לזנק 

 

 SI :מדידת זמנים

  



  בגן ירון בזכרון יעקב. במקום ישנם מים זורמים ושולחנות פיקניק.כינוס נמצא :  הוראות הגעה

, נא לנסוע צפוי להיות חסוםב בין בנימינה לזכרון יעק 652שלנו מתקיים גם מרוץ בנימינה. כביש  ביום הארוע

 בדרכים חלופיות

 https://amudanan.co.il/#!wiki=P477633על הגן בעמוד ענן 

הוראות הגעה בוויז 

https://www.waze.com/ul?ll=32.56981790%2C34.96802330&navigate=yes&zoom=15 

 

 

 

 דגשים חשובים
 .חובת יציאה עם קסדה •

 האופניים.על מלא בקבוק אחד לפחות אין תחנות מים בשטח, יש לצאת עם  •

 בפנימיות.מומלץ מאוד לרכוב עם חומר נגד פנצ'רים  •

, ובתכנון הושם דגש על הימנעות מהם, ועדיין צריך יש לסגור שערי בקר )אין הרבה כאלה ובמידה ונפתח •

 (לציין זאת

 .בעיקר לאורך הסינגלים - לרוכבים אחרים והתייחסו בכבוד שימו לב  •

וג'יפים  םמטיילים, רצים, רוכבי אופניים, רוכבי סוסים, אופנועים, טרקטורוניהשטח פופולארי מאוד לפעילות:  •

 אנא היו ערניים גם למשתמשים האחרים בשטח. –

 יש לא מעט פרות בשטח, נושא שערי הבקר צוין למעלה. –שטחי מרעה  •

 אין לקטוף פרי במטעים. אין לרכב בתוך המטעים. –שטחי חקלאות ומטעים  •

 

https://amudanan.co.il/#!wiki=P477633
https://www.waze.com/ul?ll=32.56981790%2C34.96802330&navigate=yes&zoom=15

