
     דבר המתכנן – 2020אולטרה עז  – תל חדיד
 

 

 מאת: איתי מנור
 

   15.1.2020:   1-עדכון
 

 השטח על
במרכז השטח בולט בגובהו תל חדיד, אך מלבדו ישנן המוכר והידוע חולש על שטח גדול למדי.  יער תל חדיד 

 בקווי להתחשב מכם  ידרוש הוא  ברובו, אך ואינו עדין גס בשטח התבליטעוד מספר כיפות קטנות יותר. 
 .הניווט במהלך הגובה 
 בהתאם לאזור במפה.  סלעיים  נוף פרטי  של יחסית גדול בריכוז  מאופיין השטח

שטח חצי פתוח עם משוכות  1/3ואילו בצפיפות משתנה אורנים השטח הוא יער  מ 2/3כ צמחייה  מבחינת
 .צבר

 קוציים. אלו לא מפריעים  ושיחים  קרקע צמחיית  בגלל שוקיים  מגיני או/ו ארוכים  מכנסיים  עם  לנווט מומלץ
 שבינינו. יכאיבו ל"אמיצים" אך לניווט

עם זאת,  ה בבחירות הציר הארוכות.וניתן ואף מומלץ להשתמש ב בשטח קיימת תשתית שבילים רחבה 
סינגלים אשר  הרבהלאור עלייה משמעותית בשנים האחרונות בכמות רוכבי הטרקטורונים והאופניים, ישנם 

 לא מסומנים במפה.
לאור ריבוי הסינגלים בשטח שנוצרים כמו פטריות אחרי הגשם, הוחלט להדפיס את המפה ללא סינגלים  

 כלל וכלל. 
 

 :המפה  על
ועד  2012זיו נוימן לאורך מספר שנים בתקופות שונות, החל מעל ידי מופתה  הניווט יתקיים  בה המפה

 השנה. היא טובה מאוד וכל התחנות נבחרו ונבדקו בקפידה על מנת להיות חד משמעיות במיקומן.
 

 :המסלולים על
 לדלג. תחנות  אילו על התלבטויות  שיותר כמה  ליצור מנת  על תוכננו המסלולים  דילוגים, לניווט כיאה
 .לא תהיה פשוטה  ביניהן והבחירה  דילוג שוות תחנות מספר רב  ישנן מסלול  בכל

 :קשה  היא וההתלבטות סיבות משלל לנבוע יכולים הדילוגים
 המסלול  את לקצר – מרחק בגלל  •
 גובה  בקווי  לחסוך  – טיפוס בגלל  •
 קשה תחנה  על לוותר  – ניווט בגלל  •

 .בניצחון אתכם תזכה  אולי הנכונה  הבחירה 
 מגיעים  אתם  כיצד  ברורה  תוכנית עם תחנה  מכל לצאת נסו .להפך ולא לשטח מהמפה לנווט מאוד  מומלץ

 .שלכם  התקיפה נקודת  ומהי, בשטח ותזהו תעברו בולטים  נוף פריטי באילו – הבאה לתחנה
 

 תחנות  24מטר טיפוס,  400 אחרי דילוגים), 10.5(סביב  ק"מ  12.42 – ארוך 
 תחנות 16מטר טיפוס,  220 אחרי דילוגים),  7(סביב  ק"מ 8.33 –בינוני 

 תחנות 9מטר טיפוס,   140ק"מ,  3.88  –מסלול קצר (ללא דילוגים) 
 תחנות  9מטר טיפוס,   60ק"מ,    2.49 –מסלול קצרצר 

 תחנות, אינו מתאים לעגלות. 10ק"מ,  .92אוויר  לא יתקיים עקב תנאי מזג – מסלול עממי 
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 :ועוד ארץ דרך ,בטיחות על
 .והן אינן מהוות סיבה לדילוג מהתחנות בחלק  פזורות  מים  תחנות  •
 !להיזהר נא -ישנם הרבה רוכבי אופניים, טרקטורונים ומה לא בשטח  •
 חל איסור לחצות שדות מעובדים! •

 
 הגעה לכינוס 

 קו הפרדה רצוף בצבע כתום., יש  444עקב עבודות כביש 
 הכניסה לשטח היא אך ורק מדרום והיציאה מהשטח היא אך ורק לצפון.

 
 

 ברזי מים.. אין שירותים או אין מתקנים במקום  בתוך מטע זיתים. הכינוס
 אנא השמעו להוראות הסדרנים. –ליד הכינוס ורחב הוא חנייה השטח 

 
 

 : ה כשטח אסורמסומן במפשטח הניווט, מרכז יש מאהל בדואי ב
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 (השבוע) תמונות מהשטח

 
 

       


