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  הגעה

  .מטר דרומית לצומת הכניסה לישוב כרמי יוסף 300-, כ44הכניסה ליער מכביש 

כביש סלול צר אשר בחלקו השני הופך להיות חד סטרי, נא לעקוב אחרי דקות על  10-נסיעה של כ

  השלטים לניווט

  

, הפנייה שמאלה ליער דרומה 44למגיעים מכיוון רמלה/לוד על כביש  הערה בטיחותית חשובה:** 

אמנם חוקית לפי הסימון על הכביש (קו הפרדה לבן רצוף וכפול שהופך למקווקו לכמה מטרים) אבל 

"מ לכיוון צומת נחשון ולבצע ק 2אין נתיב האטה והראות לא טובה. אני ממליץ להמשיך  הכביש צר,

  פרסה ולבוא מהכיוון השני. עם מספר גדול של רכבים יש פה סכנה בטיחותית. פניית

  

  

  

  

  



  

  חנייה

  החנייה לפי הוראות הסדרנים, על שביל מעגלי רחב וחד סטרי, לפי המפה המצורפת.

(יהיה יבש ולא ירד גשם לפני) יהיה מגרש חנייה קטן בשדה קרוב לאיזור במקרה שהשטח יאפשר 

  הכינוס.

  נא להמשיך רגלית מאיזור החנייה על השביל ההיקפי לאיזור הכינוס ולא לחתוך בשטח.

נא להישמע להוראות הסדרנים ולכבד את הוראות החנייה, נא לא להחנות את הרכבים בתוך הכינוס 

מניווט בשטח נקי ממכוניות, שקט ונעים ולא נצטרך לנווט במגרש חנייה  כדי שכולנו נוכל להינות

  בתחנות האחרונות של המסלולים.

  מטר. 500עד  200-מרחק הליכה מהחנייה לאיזור הכינוס כ

** בתאום מראש רכב מכל מועדון יורשה לעבור באיזור הכינוס לפרוק ציוד ולאחר מכן ימשיך חזרה 

  לחנייה המסודרת

  

  



  כינוס

  איזור הכינוס לפי התרשים המצורף.

  יש הרבה צל ושולחנות, ואין צמחיית קרקע בכלל באיזור הכינוס.

  מטר. 50 -מרחק מהכינוס לעמדת הזינוק 

בזמן ריצת הניווט חובה לעקוב אחרי מטר מהכינוס,  150 -ישנה תחנת קהל עם נקודת מים כ

מעט הקצרצר והעממי עוברים , כל המסלולים ל(מעבר חובה) הנתיב המסומן מתחנת הקהל

  במעבר.

חימום על השביל ההיקפי של החנייה. נא לא להיכנס לאיזור היער האסור לכניסה, גם לא על 

  השבילים.

  

  



  על המפה

  , לפי תקן הסימנים החדש.2018-מפה חדשה אשר מופתה על ידי איתי מנור ב

  מטר. 5, קווי גובה 1:7500של  לא תקניקנה מידה 

עקריים לתקן המיפוי החדש הוא גבול צמחייה ברור שהיה נקודות שחורות קטנות וכעת הוא הבדלים 

  קווקוים ירוקים קטנים.

איקס לדוגמא חלק מהסימנים הנקודתיים שינו צורה כדי לאפשר קריאות טובה יותר לעוורי צבעים (

  תר.כחול הפך לאסטריקס או מרובע). ניתן לראות את הפירוט המלא בתקן המיפוי בא

סימן נוסף הוא משלוש חום אשר מציין פריט קרקעי מיוחד, במפה זאת בשטח משולש חום הוא 

  ערימת אבנים שטוחה בגודל מספר מטרים (תל אבנים קטן)

  

  השטח עצמו גבעי מתון עם מספר רב של שבילים ופרטים סלעיים.

  ישנם לא מעט סינגלים של אופניים בשטח.

  נשארה קצת צמחיית קיץ אבל היא לא ממש משפיעה על הריצה. .טובההעבירות והראות בינונית עד 

גדרות בלתי עבירים  2בחלק האחרון של המסלולים היער פתוח לחלוטין ועם ראות מעולה. ישנם 

מטר כל אחת אשר אינם מסומנים במפה אך אינם משפיעים על הניווט או בחירת  10 - באורך של כ

  הציר.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  מסלולים

  דגש על ניווט עדין ם בסגנון מרחק בינוני, מהירים עםימסלול

  המסלולים לפי הטבלה הבאה:

  תחנות  טיפוס  אורך  מסלול

LONG  6.14 25  מטר 200  ק"מ  

 +MEDIUM  5.25 24  מטר 175  ק"מ  

MEDIUM A  4.26 16  מטר 150  ק"מ  

MEDIUM B  4.08 16  מטר 150  ק"מ  

MEDIUM C  4.11 16  מטר 145  ק"מ  

 M +SHORT  2.96 15  מטר 105  ק"מ  

SHORT + W  2.99 14  מטר 105  ק"מ  

SHORT  2.68 11  מטר 105  ק"מ  

GOLD  2.64 14  מטר 115  ק"מ  

SHORTY  1.78 7  מטר 65  ק"מ  

FAMILY 3.14 8    ק"מ  

  

  דקות 36-37 - זמן מנצח צפוי למסלול הארוך כ

  

  מים

תחנת מים בתחנת קהל לפני המעבר חובה ברבע האחרון של המסלולים ובנוסף תחנות מים פזורות 

  שביל מרכזי בערך באמצע המסלולים הבינוניים ומעלה.על 

  בכינוס כמובן יש מים

  במקרה של יום חם מומלץ להביא מים נוספים עצמאית למי שמרגיש שצריך.

  

  

  ובטיחות דרך ארץ

  כל המסלולים חוצים את כביש הגישה לשטח, אין נקודת חצייה מוגדרת, נא להיזהר בעת החצייה.

  בקרבת תחנות כדי לא לחשוף את מיקומם לנווטים אחרים.נא להשתדל לא לעמוד 

  במידה ונווט במצוקה או צריך עזרה, יש ליידע את המארגנים בהקדם האפשרי.

  

  בהצלחה בניווט


