
שמן  –      בן יער ניווט המתכנן   12/03/2022  דבר

הגעה   והוראות כינוס

מכביש    ליער ,        443הכניסה לכינוס   השילוט לפי ונסיעה קדומים לשער דרומה פניה מזרח לכיוון
. שמן       בן ביער המוזיקלי לחניון ממערב שנמצא



והשטח  המפה

’    "    , כי          הצ מטולה פטר י ע שמופה אזור שמן בן יער של המרכזית היער חלקת על יתקיים הניווט
" 2015בשנת  מ.  , 1:10,000קנ    ” יעודכן )    הקצרים למסלולים מוגדל מ קנ יהיה הנראה ככל

כל(,     גובה קווי ’. 5בהמשך מ 
הוא     במפה הגבהים .85-175הפרש    ’ הקרקע  פני מעל מ

כלי,               באמצעות שבוע מדי כמעט מתרחבת אשר רחבה שבילים רשת ישנה שמן בן ביער כידוע
           , התחנות  בקרבת העוברים סינגלים של ועדכון מיפוי בוצע התחרות לקראת ולכן השונים הרכב

         . בתא     מתרכז ולכן הקצרצר המסלול עבור בוצע העדכון עיקר אליהן העדין הניווט על ומשפיעים
        ,   . / ממופים   שאינם סינגלים מעט לא קיימים בשטח עדיין זאת עם סיום לזינוק הקרוב השטח

     ,        , כמה) שתחצו סביר עדיין אך התחנות בקרבת בניווט משמעותיים פחות אלה סינגלים כאמור
.) הניווט   במהלך מהם

        , לפריט     מפריט עדין ניווט ומאפשרת מאוד מדויקת המפה נגמרת הבלתי השבילים לרשת מעבר
בשטח.

        ,    , הכנת    בעת לעינינו שנגלו חיים בעלי כמה ואפילו מקסימה פריחה עם בשיאו נמצא עצמו השטח
           , מומלצים.   כן ועל האביב לקראת בקודש כהרגלה ראשה את מרימה העשבייה זאת עם התחרות

. שוקיים  מגני



המסלולים

:   , וארוך  בינוני קצר מסלולים

,  ,          , בתקווה    שיגרמו ציר בחירות וגם כיוון שינויי מעט לא כוללים מידל בסגנון תוכננו המסלולים
.     . ניווטית      מאתגרים המסלולים כלל לתחנה המסלול בחירת בטרם כפולה למחשבה

: קצרצר  מסלול

.     , מתחילים       לנווטים בעיקר ומיועד התחרותיים המסלולים משאר משמעותית יותר קל המסלול
  ,    . הניווטי        האתגר מתקדם שהניווט ככל בולטים אורכיים פריטים לאורך ככולו רובו עובר המסלול

       , פריטים       על להישאר אופציה ישנה תמיד אך מהנהוג יותר מאתגר ניווט אף ומאפשר גדל
. ברור,       טעות גבול ישנו התחנות ובכל אורכיים

. המסלול     בכל אלקטרוניות תחנות יהיו

:)” בכיף  )“  ניווט עממי מסלול

 . העובר            להתחרות מבלי מהיער ליהנות רוצים אשר ונווטים למשפחות המיועד תחרותי לא מסלול
    .    , כמיטב      יהיו המסלול לאורך ועוד החשמל דרך העיוורים חניון כגון ביער אטרקטיביות בנקודות

.          , הבאה    לתחנה בדרך לחשוב מה על לכם יתנו אשר מאתגרות הגיון חידות המסורת

 .  )  (   , התחנה    בלבד וארוך בינוני הארוכים למסלולים בודדת שתייה נקודת ישנה
. שתייה       כוסות בה ויהיו המסלול באמצע ממוקמת

: במספרים  המסלולים

(מסלול ” מ   ) ק אווירי בקו ’(אורך מ  ) מצטבר תחנות טיפוס מספר
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מרחקים

לכינוס   .0-200– חניה   ,      .’ למקדימים  יתרון לכינוס המוביל הכביש לצד החניה מ
לזינוק   -כינוס ,    400כ–     ,  /   ’ מפני  להיזהר יש אך לחימום מאוד מתאים ראשי שביל כביש לצד מ
. חולפים  רכבים

לכינוס  –  . 300כ-סיום    .)     ( ’ לשחרור  מאוד מתאים לזינוק המוביל כביש אותו לצד לב מ שימו
בכינוס שהסיום  ,    אינו  . את       שמרגיעים לאחר לכן הניווט בזמן כביש מחציית להימנע מנת על

 , לכינוס,        בחזרה הכביש לצד בזהירות ללכת יש האלקטרוני   הדופק הכרטיס את ולפרוק
הסיום  .בעמדת בכינוס    נמצאת אשר

ובטיחות   זהירות כללי

*    , ישנם      ולכן במדינה ביותר הפופולריים היערות באחד .המוןמדובר אפשרי      סוג מכל רכב כלי
.        , הצורך     במידת בבטחה אתכם לחצות לרוכבים ותנו הניווט במהלך ואוזניים עיניים פתחו

.        .    , - הרגל*     את שמים אתם איפה לב שימו אבנים מכסה ולעתים אט אט צומחת בשטח העשבייה

–  .    ,       , היזהרו*    חלק יהיה השטח התחרות לקראת גשם ויהיה במידה ולכן ברובו סלעי השטח
.      , מיותרים     סיכונים לקחת צורך ואין ישראל אליפות אחרי נהיה אנחנו

במלאכה  העוסקים

תחנות   ובקרת ,    סימון כספי:   ושי כהנא אלון כהנא איתן

: המסלולים    ובקר התחרות כספי  מנהל שי

: מסלולים  כהנא  תכנון אלון

 , בשטח  נתראה
אלון


