
   בחסות "עצמה" 2אליפות החורף יום  -שגב מזרח

 דבר המתכנן
 

 

 :על השטח

ועצה ממתחם היישוב  היער נתחם על ידישטח של אליפות החורף יתקיים ביער שגב, בצידו המזרחי.  2-היום ה

  .מדרום שגבמצפון, כפר כאבול ממערב, ונחל  805כביש עצמון ו ,זרחמשגב ממ איזורית

צד עצים רחבי עלים כגון ל  , שבו צומחים זה בצד זה עצי מחט כגון מיני אורן וברוש  , ורביער שגב הוא יער מע

  ועצים נוספים היחודיים לאזור. חרוב  , כליל החורשחרוב, אקליפטוס, 

 

כאשר אל הוואדי הצפוני ביותר יגיעו רק  ,משלושה וואדיות עיקרייםמורכב  2-של היום ההשטח  -תבליט

להתחשב בקווי הגובה במהלך ידרוש מכם  , אשרגסתבליט השטח תלול עם . ם )ארוך ובינוני+(המסלולים הארוכי

 הניווט.

 

עם  צפופים שטחים מיוערים יער פתוח לריצה עם ראות מצוינת, לבין מגוון מאוד ונע בין שטחהשטח  -צמחייה

  .בעלי עבירות משתנה טרשיים חצי פתוחיםלשטחים  ,צמחיית קרקע

 . בחלק מהמקומות מגיני שוקיים בגלל צמחיית קרקע ושיחים קוצייםעם מכנסיים ארוכים/מומלץ לנווט 

 

לא פעם שימש היער לתחרויות אופניים בילאומיות, ועל כן סינגלים . ענפהבשטח ישנה רשת שבילים  -שבילים

 חדשים.ילים ניתן להסתמך עליהם, אך ייתכן שתתיקלו במספר שבמרביתם מסומנים במפה ורבים תפגשו בשטח. 

 
 

 
 



 
 

 
 

  
 



 
 



 :על המפה

 .2015מופתה ע"י דוידי סגל ב שגב חמה מהתנור,מפת 

 

 שטח בעל צמחייה צפופה עם עבירות נמוכה. בהיר במפה מסמלירוק -       

O    - ולעתים עץ   סימן העץ הבולט מסמן לעיתים עץ שונה משאר העצים  

 או בולט באזור. בודד          

  - .שיח בולט או עץ קטן מיוחד/בולט 

X   - מהאדמה ות/עקורעץ כר. 

 

 טי הנוף הסלעיים. פרהפריטים העיקריים שתופסים את העין הם השבילים ו

 המסומנים במפה בולטים בשטח, מומלץ להסתמך עליהם. מצוקיםה

 

 :על המסלולים

חשוב . יובילו אתכם לראש הטבלה -וניים והקצריםיחד עם דיוק בלגים הבינ ,בחירות ציר נכונות בלגים הארוכים

לנווט מהמפה לשטח  מאוד מומלץ"להיכנס" לראשו של הממפה ולנווט באמצעות פריטים ברורים ובולטים בשטח. 

  ולא להפך.

 

 

 כל התחנות מסומנות בסרט גיבוי לבן, עם קוד תחנה הרשום בקצהו.

 

 

 טיפוס מספר תחנות אורך מסלול 

 410 26 ק"מ 8.4 ארוך

 295 23 ק"מ 7.1 בינוני+

 210 17 ק"מ A 5.1בינוני

 220 17 ק"מ B 5.1בינוני

 215 17 ק"מ C 5.0בינוני

 160 12 ק"מ H 3.6קצר+

 170 12 ק"מ D 3.7קצר+

 115 10 ק"מ 2.8 גולד

 165 10 ק"מ 3.3 קצר

 80 10 ק"מ A 2.3קצר

 85 10 ק"מ B 2.2קצר

 70 8 ק"מ 2.4 קצרצר

 

קיימים  ,ק"מ 2אורכו  ,מסומן בסרטיםאיננו , וסטרליהבמתחם מועצה איזורית משגב ופארק א ילדודסמסלול 

 . (), מסומנים מעברי גדרותמספר 

 

את נופי  וב מנווטיםבפני ה ףהחוש והוא עובר באזורים היפים בשטח ק"מ אווירי 2.7אורכו  המסלול העממי

 לעגלות. והים התיכון. אינו מתאים עמק עכו, הנהדרים האזור



 :דרך ארץו בטיחות

 ים פזורות  על שבילים ראשיים ובצמתים גדולים. תחנות מ 

  ניתן . ומשטחי סלעריבוי סלעים  ישהניווט באזורים רבים בשטח

היזהרו  –כתוצאה מדריכה לא נכונה או החלקה ונפילה  להיפצע

 והאטו במידת הצורך.

  לא רק שלנו. יש להיזהר מרוכבי אופניים החולפים על הוא השטח

 ים ולתת זכות קדימה בהתאם. שבילים הראשיבהסינגלים ו

 

 : על התחרות

 

  בפארק אוסטרליה, במועצה אזורית משגב.הכינוס 

  דק'  10הראשית )ישולט(. כ הנוף דרךינוס, על לתוך היער מהכ מטרים מערבית 800-נמצא כהזינוק

 הליכה. קחו זאת בחשבון!

 תוך הפארק. הכל יופיע במפה.סיום הניווט מצריך לעקוב אחר סרטי הסימון וכניסה בשערים הנכונים ל 

 "12:30בסיומו יתקיים טקס חלוקת פרסים בשעה  .היום השני של אליפות החורף בחסות "עצמה. 

 לפי הוראות הסדרנים!בחניון הצמוד לפארק אוסטרליה  -חנייה 

 

 
 


