
 

 

 

 דבר המתכנן

 .וגם מסע אל גבולות היכולת האישית ,מסע בארץ .מסע הרוגיין הוא לא ניווט אלא " מי כתב:

  .אולי לכמה שבועות , תחרות ניווט רגילה זוכרים לכמה ימים  .הוא גם מותיר רושם עמוק , ומפני שהוא כל כך מיוחד
 כל הזכויות כמובן לנועם רביד. ".אולי לכל החיים  ,רוגיין זוכרים לשנים

 
 נווטות ונווטים, רוכבות ורוכבים 450-דף זה בא להנחות את משתתפי הרוגיין במה שצפוי בשבת הקרובה. למעלה מ

במרחב  סומנו ויונחוש 30-תחנות ביקורת מתוך ה, ילכו, ירוצו וירכבו בניסיון למצוא כמה שיותר )שיא של כל הזמנים!(

 האירוע.

בפארק היונה בישוב שמשית. מאחר ושעת הכינוס למקצים הראשונים היא , כל אחד בזמנו ,נתכנס מקום הכינוס:

מעשיית רעש מיותר. אנחנו מאד מודים לישוב שהסכים  להימנע , הנכם מתבקשים בכל לשון של בקשהמוקדמת

 לארח אותנו ואין כוונתנו לפגוע להם במנוחת השבת.

לא תתאפשר חנייה על יד הפארק אלא במקומות המיועדים, שאינם רחוקים ממקום הכינוס. הנכם מתבקשים  חנייה:

 .להוראות סדרני החנייה להישמע

, נמצא עכשיו בשיא פריחתו, כשהצבע והרי נצרת האזור הצפוני של עמק יזרעאל, בואכה הגליל התחתון תיחום:

 במקומות לא ראויים, לדאבוננו(. מצבורי אשפה שנזרקההירוק שולט בכל )כמעט, למעט מספר לא קטן של 

ממערב וצפון והקו המחבר בין אזור התעשייה ציפורית לגבול  77מדרום, כביש  75הרוגיין מתוחם על ידי כביש  אזור

בחלקם הקטן )נצרת ויפיע(. השטח  2ועוד ישובים בשלמותם  10המערבי של יפיע ממזרח. בתוך מרחב זה קיימים 

 אמנם לא גדול אבל אני ממש מציע שלא להקל בו ראש. 

מ' מעל פני הים בדרום  300-400מבט קצר על מפה טופוגרפית יראה לנו פסגות בגבהים של  מפה וטופוגרפיה:

 תמצאוברמה המקומית  , בנוסף למשמעות של טופוגרפיה זומ' בצד המערבי.  100-200מזרח, היורדים לגבהים של 

 קל זה לא יהיה. –מספר לא קטן של עליות ומורדות שבעת תכנון המסלול כדאי לקחת אותם בחשבון 

 מפת הרוגיין )חבל שתנסו להוציא פרטים...(



 

 

הושלמה לאחרונה אבל אינני ערב לשלמותה. כמעט כמו תמיד, מה שמסומן , 1:20,000המפה עצמה, בקנה מידה 

ואינם במפה, בעיקר שבילים וסינגלים. קחו זאת במפה אכן נמצא בשטח, אולם קיימים פרטים שקיימים בשטח 

 בחשבון והיו צמודים למדידת והערכת מרחקים.

צבעי המפה עשויים לעתים לבלבל, מאחר והתכסית בשטח הניווט איננה דומה ועקבית בכולו. מאד יתכן שמה שלכם 

גדילת הצמחייה בעונה הזו של  נדמה כיער )לבן(, הממפה בחר להגדיר כשטח חצי פתוח )צהוב עם גוון(. בנוסף, קצב

שהיה בסתיו עביר לחלוטין וזכה לצבע בגוון צהוב, מגיע לו עכשיו  שאזורסוף החורף תחילת האביב הוא מטורף, ויתכן 

 עבירות שבו.גוון ירוק בשל הגבלת ה

ובצפון, במערב  77בדרום, כביש  75כבישים חל איסור חמור ללכת, לרוץ או לרכב לאורכם: כביש  4על  כבישים:

כבישים  .מצומת נהלל לזרזיר 7626וכביש  החוצה את המפה לרוחבה ממחלף המוביל ועד לפאתי נצרת 79כביש 

 אלו מסומנים במפה בצבע סגול רצוף.

 קבוצה שתפר הוראה זו תפסל אוטומטית, אנא אל תיקחו סיכונים מיותרים!

, שלאחרונה היו כביש אדוםה בין הנתיבים(, הוא בקטע המזרחי שלו, שבו יש מסלול אחד בלבד )אין הפרד 79כביש 

 בו מספר תאונות קטלניות.

אפשריים/הכרחיים. משמעות הגדרה זו היא שאינכם חייבים להשתמש בהם כל  מעברים מספרסומנו  זהעל כביש 

עוד בחרתם במסלול התקדמות שאינו קרוב אליהם, אולם אחת שהחלטתם לחצות את הכביש בקרבתם, מחובתכם 

 במעבר המסומן.רק להשתמש 

  .תן לעבור בבטחהבהם ני מכיוון מחלף המוביל מזרחה הם מעברים מתחת לכבישהראשונים שלושת המעברים 

ועד לצומת המרומזר )כחצי ק"מ מזרחית למחלף הסוללים( קרקעי המזרחי ביותר -מהמעבר התת 79חציית כביש 

 )פניה לנצרת( אסורה בתכלית האיסור! 700בחיבור של כביש 

 



 

 

תנאי התחרות, עייפות מצטברת, לחץ זמנים מטורף חציית כביש סואן במבינים את המשמעות של שכולכם אני בטוח 

  מר: עדיף להפסיד נקודה בגלל רגע )עיכוב(, מאשר להפסיד את החיים )והתחרות( ברגע.ורצון לנצח. אז כמו שנא

אין ללכת, לרוץ ועד הכיכר הראשונה בכניסה לזרזיר מדרום  צפונההיוצא מצומת נהלל  ,7626גם על הקטע של כביש 

ד. קטע זה עמוס בתנועה מעברי כביש בהם תוכלו להשתמש לצורך חציית הכביש בלב 2על קטע זה סומנו  או לרכב.

 משני הכיוונים ומחייב תשומת לב רבה.

 

 

בשטח הניווט קיימות כמה שמורות טבע מוכרזות. במקומות אלו המעבר מותר רק על שבילים ואין  שמורות טבע: 

שלא על דרכים. באף שמורה לא סומנה ולא תהיה איזושהי תחנת ביקורת, אבל בחלקן המעבר בהן ייתן לכם  ןלחצות

 יתרון.

כידוע לכל מי שקרא את תקנון האירוע )ואם עוד לא קראתם כדאי שתעשו זאת, דף זה לא בא במקומו(, כל  מים:

נקודה קיימת ) ות בהן תוכלו למצוא מים לרובנקוד 11ליטר מים. בנוסף, במפה סומנו  2משתתף חייב לשאת עמו 

בבתי עלמין הן נמצאות נבדקו והן . נקודות אלו מהווה נקודה לחירום בלבד(המסומנת בכניסה לגן הלאומי בציפורי 

 פירוט מהי כל תחנה מופיע על גבי המפה. סביבה והן בתחנות דלק.ה ייישובב

מים מסומנות בטבלת תיאור התחנות המודפסת על גבי מפת הניווט  נוספות בהן אנחנו נשים מיכלימים נקודות  2 

 יש להקפיד על שתייה מרובה במהלך כל הניווט! (.)לא, תיאור התחנות לא יפורסם לפני התחרות

. בקרבת כל תחנה נקשר )לרוכבים תחנה אחת פחות( תחנות לניקוב אלקטרוני 30באזור הניווט יונחו  תחנות ביקורת:

האיגוד ועליו מספר התחנה וקוד מסוים לזיהוי במקרה והתחנה נלקחה או הוזזה ממקומה. במידה סרט צהוב של 

תשומת לבכם לכך שהתחנה  ואתם מגלים משהו לא תקין, נא דווחו לנו במהירות כדי שנוכל לטפל בנושא בזריזות.

ודות חשופות )כמו צומת מ' מהפריט המסומן, וזה בדרך כלל יקרה בנק 10והסרט יכולים להימצא במרחק של עד 

 יתגלו על ידי גורמים עוינים.התחנות שבילים( בהן אין ברצוננו ש

 צפון



 

 

מ'(, על אחת כמה וכמה  20חייבים להגיע עד לקרבת התחנה ) כל חברי הקבוצהלטובת ההגינות, חשוב לציין כי 

וסף על ההנחיה בנ באההוראה זו  לנקודת הסיום. בכוונתנו לבדוק היטב את הרכב הקבוצה בסיום, ראו הוזהרתם.

 בקרבה המאפשרת ביניהם דיבור. כל הזמןשכל חברי הקבוצה חייבים להיות 

לשטח הכינוס תוכלו להניח את הציוד האישי ברחבי הפארק. רוכבי אופניים יוכלו להחנות את  םבהגיעכרישום: 

 האופניים אך ורק בשטח שייועד לכך.

(. לאחר מילוי הטפסים כל קבוצה תתייצב 1כל מי שאינו חבר איגוד הניווט חייב למלא טופס ביטוח )שולחן מס' 

 במלואה באחד משולחנות ההרשמה שיהיו במקום, בהתאם לשילוט המתאים:

ל כרטיס מיועד למי שצריך לשאו 4. שולחן מס' SIמיועדים לרישום קבוצות שיש כבר בידן כרטיס  3-ו 2שולחנות מס' 

שכזה. שימו לב שהכרטיס יושאל כנגד תעודה מזהה ולכן הכינו עצמכם מראש. בעת הרישום עליכם לציין את שמות 

 .SI-חברי הקבוצה, למסור טפסי ביטוח, לציין את מספר הטלפון הנייד שיהיה ברשותכם ולציין את מספר כרטיס ה

המאחרים יוכלו להירשם רק לאחר סיום התדריך  מפות! דקות לפני זמן חלוקת 15תהליך הרישום לכל מקצה יסתיים 

 וחלוקת המפות. אנא שתפו פעולה כדי שהכל ילך חלק.

 ותתכנן את צעדיה.עם הינתן האות כל קבוצה תיקח את חבילת המפות המיועדת לה  חלוקת מפות:

ב, ניתן לצאת משמשית לכל יהיה סימולטני, לא חייבים לדחוף, ממילא לא תצליחו לאסוף את כל התחנות.. אג זינוק:

 כיוון, אין שום מגבלה טכנית.

שעות, יש סבירות שלקראת זמן הסיום של  4-מניסיון העבר ולאור כמות המשתתפים הרבה, בעיקר במסלול הסיום: 

אנחנו נעשה מאמץ רב שהדברים ירוצו חלק, אבל זה מאד תלוי גם  כל מקצה תהיה צפיפות גדולה בנקודת הסיום.

 בכם.

בסיום אנחנו נבדוק נוכחות של כל חברי הקבוצה. אין טעם שתשלחו נווט בודד כדי שתעמדו  בתחנה הראשונה

 בזמנים, הזמן ירשם לפי הנווט שיגיע אחרון, במידה ונפרדתם.

, שיופנה ישירות לאוהל המחשב. SI-: במסלול אחד ילך הנווט שבידו כרטיס ה2-נפצל את הקבוצה ל בתחנה השנייה

 י הקבוצה ילכו במסלול מקביל מבלי להפריע לנווטים שיגיעו אחריהם.שאר חבר

בה הוא ימסור את הכרטיס ויקבל חזרה את  לתחנה השלישיתיופנה לאחר פריקת הזמנים  SIל כרטיס שאמי ש

 התעודה שהפקיד.

רכז כחצי שעה מתום הזמן החוקי של המקצה נערוך טקס חלוקת פרסים מעל הבימה הנמצאת במטקס סיום: 

 הפארק. כדאי להתאמץ, למנצחים מובטחים פרסים נאים תוצרת העמק.

חובשים. במידה ונקלעתם  2-רכבי שטח ו 2לטובת טיפול במקרי חירום אנחנו מחזיקים בנקודת הכינוס  מקרי חירום:

-052, 054-4320528)טל'  ל לסייע ככל הנדרשלבעיה כלשהי אל תהססו להתקשר ולעדכן אותנו כדי שנוכ

5164096.) 

 אלי ישירות, או למי שמתעצל אפשר גם בפורום )לא, לא קוראים לי צביקה..(. –שאלות והבהרות 

 054-4320528 יענקלה אילן וט, או אולי גם על שולחן המנצחים. נתראה בניו


