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מעט העורכת
הניווטון חוזר ,והפעם בגרסה אינטרנטית
ובשם חדש .אחת לחודש תוכלו למצוא כאן
כתבות מגוונות בנושא ניווט ,שעיקרן כתבות
מקצועיות הן למתחילים והן לוותיקים .לאור
ההתעניינות ,הוקדש הגיליון הראשון לתחרות
הרוגיין שנערכה בתחילת החודש.
אם ברצונכם לתרום מפרי עטכם ,או שיש
לכם הצעה לנושא שהייתם רוצים לראות
ב"ניווטאון ליין" ,אנא פנו אלי בדוא"ל )nravid
ב (012.net.il-או בטלפון ) .(077-2011972כל
הצעה תתקבל בברכה .עם זאת ,אני שומרת
לעצמי את הזכות לערוך ולשנות חומר שיוגש
אלי ,ולא מתחייבת לפרסם הכל.
תודות :לדליה רביד על הצילום ,ולכל הכותבים.
קריאה מהנה,
נעמי רביד

רוגיין למארגיין )יש לקרוא את
הכותרת במבטא יידישאי כבד(
שלושה סיפורים קצרים הקשורים
לארגון התחרות
מאת :זיו נוימן
א .חטא הגאווה
חטא הגאווה היא הטעות הנפוצה ביותר
בניווט ספורטיבי :עד שאתה מגיע לרגע שבו אתה
מודה כי אין לך מושג היכן אתה נמצא ,הלך לך
הניווט .מסתבר שיש טעות גדולה יותר והיא
להסכים לארגן תחרות כמו מרתון ההרים!
הסימנים המקדימים היו ברורים וכתובים
על הקיר באותיות של קידוש לבנה .אם צ'יזיק
הודיע חד משמעית שאת המרתון של  2006אין

ניווט ון לַיין
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סיכוי שהוא יארגן ואפילו שיתהפך העולם ,הייתי
צריך להיזהר ולחשוב בהיגיון לפני שאמרתי
"עלי".
ארגון מרתון הרים כמו כל דבר מתחלק
לשלושה חלקים :מפה ,ארגון מקצועי ומנהלות.
מפה אמרתי לעצמי כבר יש לנו :בסך הכל
לחבר את אשתאול ,דרך בורמה ,תעוז ,תרום ,תל
צרעה ,נשיא דרום ,נווה שלום ,מצפה הראל,
להוסיף קצת מיפוי מהיר בצד המערבי ויש לנו
אחלה מפה .ואם למג'נונים האלה זה לא יספיק
אני יכול לדחוף להם גם את יער הקדושים
ממזרח ואפילו את פארק קנדה מצפון – יש מעבר
מתחת לכביש  .1טוב ,יש כאן קצת עבודת מחשב,
 2-3ערבים ואני מחסל את כל השטח – צריך רק
להוריד כל קו גובה שני ,להעיף את כל הסימנים
הנקודתיים ועוד קצת שיפוצים קוסמטיים .אבל,
לכל השדים והרוחות ,שיישרף התחת לשבדי
ששירטט את אשתאול ,כל קו גובה מורכב לפחות
מחמישים מקטעים נפרדים ואם אני מכפיל
במספר קווי הגובה הלכה לי החופשה השנתית
וגם הגב.
אז ,אם ניתן לחלק את ארגון התחרות
לשלושה חלקים אז למה לא לחלק גם את
העבודה – תודה לצ'יזיק על המפה והסבלנות,
לפבל על עבודת ההכנה המקצועית ולויניק,
שלמה ,אלכסיי ,דמיטרי ,אודי ועמי על המנהלות.
ב .טיפת מזל
מי שאומר ש"בכדי לנצח תחרות ניווט צריך
גם קצת מזל" ,יודע על מה הוא מדבר ואין
מדובר רק בניווט ספורטיבי ,אלא בכל תחרות
ספורט וכידוע המזל הולך עם הטובים.
קחו  350אנשים ,תנו להם להתפזר על פני
שטח של  40קמ"ר ,תגרמו להם להזיע ,לאבד
נוזלים ותראו איך הם נהנים .אבל ,בכל זאת לא
צריך להגזים עם משמעת מים .אם כל מתחרה

צורך בממוצע כשניים עד שלושה ליטרים בנוסף
למה שהוא סוחב על הגב ,הרי שצריך לדאוג
שיהיו בשטח לפחות  1000ליטרים מים שהם קוב
אחד .משימה לא קלה בהתחשב בכך שאף פעם
לא ניתן לחלק את המים בצורה אידיאלית .מה
עושים?
מבט מהיר במפה והכרות קודמת עם השטח
מדליקים לי נורה – טבעם של אנשים למות,
אנשים נקברים בבית קברות ,לכל ישוב בית
קברות קטן ,במפה מופיעים ישובים רבים ,בדת
היהודית קיים מנהג של נטילת ידיים לאחר
ביקור בבית הקברות ,משמע ,בכל בית קברות
מים זורמים להרווית צמאונם של הנווטים.
כמובן שבזמן בדיקת התחנות בדקנו את נושא
המים ומצאנו כי מכל הברזים יוצא נוזל החיים
)משחק מילים שכזה(.

יממה לפני התחרות המדוברת בעודנו
מפזרים את תחנות הניווט החלטי לבדוק ליתר
ביטחון כי אף אחד מתושבי בית הקברות לא נגע
בברזים שלנו! צרה צרורה @ – %$#אין מים
באף אחד מבתי הקברות!!!
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ויניק מציע לתפוש תושב מקומי לברר את
פשר התופעה .רחובות תעוז השוממים מזכירים
את בית הקברות המקומי ,ואין מושיע .בזווית
העין פבל מאתר תנועה חשודה באחת החצרות,
אני יוצא לבדוק את המצב ולהפתעתי מתגלה
אדם שעוסק בניקיון לקראת שבת המלכה .מילה
פה מילה שם ומסתבר שמצאנו לא רק תושב
מקומי אלא את אחראי המים האזורי של חברת
מקורות .מכאן קצרה הייתה הדרך לשיברים
הסודיים.
ג .עוד קצת מזל
היופי בספורט הניווט הוא הפעלת המח בזמן
הריצה ואין כמו לגים ארוכים ומשמימים לחפש
ולתכנן נקודות תקיפה ואסטרטגית הגעה
לנקודה.
אז מה לכל הרוחות אפשר לעשות במשך 7
שעות כשהספורטאים נמצאים בשטח ,איך ניתן
להעביר את הזמן בצורה הטובה ביותר?
טלפון מקו ליער של קק"ל הציל את המצב
ופתר את הבעיה – קק"ל מעוניינים לקיים ניווט
עממי באזור פארק רבין שתל צרעה נכלל בתוכו
)אמרתי לכם שהמזל הולך עם הטובים( לציון יום
רציחתו של רבין.
צוות ארגון יש ,מפות יש ,תחנות יש ,כרטיסי
ביקורת יש ועכשיו יש גם כמה עשרות משפחות
שקיבלו הדרכה סבלנית ונהנו מניווט עממי בזמן
שאתם התרוצצתם בהרים.

 ,4/11/06מרתון הרים
מאת :נועם רביד
 ,06:49בליינד דייט
שפלת יהודה .בוקר קריר ובהיר של תחילת
נובמבר .אני יוצא מהאוטו בהתרגשות ,וממהר
במעלה השביל לפגוש את בן-זוגי .שמו חגי לבני,
הוא ממועדון גליל ,מבוגר ממני בשנתיים ,והכרנו
זה את זה באינטרנט .שוחחנו כמה פעמים
בטלפון )הוא נשמע רציני ונחמד( ,התכתבנו
במייל ,אבל לא החלפנו תמונות .אז עכשיו יש לנו
בליינד דייט.
ולאן נצא בפעם הראשונה? לשטח כמובן,
ובגדול .אנחנו צוות "תחנה  "100במרתון הניווט
הישראלי השני בהיסטוריה ,ובכוונתנו לבלות
יחד שבע שעות בין הרים וגבעות ,יערות ושדות.
המטרה המשותפת :להגיע לכמה שיותר תחנות
ניווט בזמן הקצוב ,מבלי להישבר פיזית
ומנטלית.
אני מזהה דמות בודדת יושבת על גדר האבן
באזור ההרשמה .הדמות מניפה יד" .חגי?" ,אני
קורא .חגי מהנהן .מזל טוב – יש שידוך.
 ,07:02מצב כריעה
בהינתן האות ,ובשוך הבלגן ,חגי חוזר עם
המצרך המבוקש ביותר בשלב זה של היום –
המפות 30 .תחנות פזורות בשטח ,ולכל אחת
ניקוד שונה ,בהתאם למרחקה מהזינוק ומתחנות
סמוכות .בחצי השעה הבאה עלינו לתכנן מסלול
שעובר בכמה שיותר תחנות ,רצוי בעלות ניקוד
גבוה ,ושביכולתנו לסיים תוך  7שעות .אנו
פורשים את המפות על משטח סלע גדול ,עוברים
למצב כריעה ,וממשיכים לחשוב .למה ממשיכים?
כי את החשיבה על המסלול התחלנו הרבה לפני
שהמפות היו בידינו.
הדבר החשוב ביותר שהיינו צריכים להחליט
עליו מראש הוא קצב הניווט .בהעדר "נסיון
קרבי" ממרתון ההרים הראשון ,נאלצנו לנחש

כמה נהיה מסוגלים לרוץ בשבע שעות .החשש
היה שנכוון גבוה מדי ,ובשלב מסויים פשוט
נישבר ולא נוכל לעמוד בתכנון .לכן בחרנו
"תקציב מרחק" זהיר של  42ק"מ )מרתון(,
שפירושו ריצה בקצב ממוצע של  10דק' לק"מ,
או  6קמ"ש.

ההכנות לניווט כללו איסוף מודיעין מכל
מקור אפשרי .כך ,למשל ,ידעתי שהצוות המנצח
בשנה שעברה עבר  55ק"מ ב 8-שעות .לכן
הערכתי שהמרחק המנצח השנה יהיה בסביבות
 48ק"מ .עוד היה ידוע ,מתוך המידע שפורסם
על-ידי מארגני התחרות ,שהמסלול הקצר ביותר
)בקו אוירי( בין כל התחנות אורכו  42ק"מ )וגם
זה בהנחה שעושים זאת עם מסוק( .המסקנה –
אין לנו שום כוונה )או סיכוי( לאסוף את הכל.
צריך להחליט מה לוקחים ,ובאיזה סדר.
מידע נוסף שנבדק מראש נגע לשטח עצמו.
אזור הניווט מתוחם על-ידי מצולע המחבר בין
צומת נחשון ,לטרון ,שער הגיא ,צומת שמשון,
וצרעה .כמחצית מהשטח מכוסה על-ידי מפות
אשתאול ותל צרעה ,ואת היתר ניתן למצוא
במפת סימון שבילים של מבואות ירושלים .מה
שחשוב הוא להכיר את מאפייני התבליט
העיקריים ,כדי לנסות לתכנן מראש לאיזה אזור
כדאי להגיע בכל שלב של הניווט )ולאן לא כדאי
להגיע בכלל .(...המסקנה שלי היתה שבגלל
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השלוחות הארוכות במפת אשתאול ,המשתפלות
בהדרגה לכיוון צפון-מערב ,כדאי יהיה להתחיל
את המסלול בכיוון זה ,כלומר נגד כיוון השעון.
דבר אחרון שהחלטנו מראש – רצים רק על
שבילים ,וחותכים דרך השטח רק כשתנאי
העבירות טובים ,והחסכון במרחק משמעותי.
 ,07:06אמצע ,התחלה וסוף
אני שולף מהתיק  50ק"מ חוט ,שהכנתי
מראש בבית .לא ,אני לא מרי פופינס – אורך
החוט רק  2מ' – אבל זה שווה ל 50-ק"מ בקנ"מ
 ,1:25000שהוא קנ"מ המפה .על החוט מסומנים
קווים כל  10ס"מ ,כלומר כל  2.5ק"מ .בעזרת
החוט אני מתכוון למדוד במדויק את המסלול
שנתכנן ,ולוודא שאינו חורג מתקציב המרחק
שקבענו לעצמנו .וכן – בכוונתי לתכנן מסלול
מלא ,לא רק סדר תחנות.
מתחילים באמצע המסלול .למה? כי שם יש
את כל התחנות ה"שמנות" מבחינת ניקוד .אם
אנחנו רוצים להשיג תוצאה מכובדת ,ואנחנו
רוצים ,התחנות האלה הן חובה" .נתחיל" בתחנת
המים ליד נוה שלום ,וממנה ,באופן די מתבקש,
נמשיך ל 19 ,11 ,15 ,5 ,18-ו) 6-עוד מים( .מודדים
במדויק את המסלול ,לאורך השבילים שסימנו
בטוש אדום ,ויוצא  18ק"מ )מעוגל למעלה ,ליתר
בטחון(.
עכשיו אנו מתכננים "לאחור" ,מתחנת המים
של נוה שלום לכיוון הזינוק .כמובן שנאסוף את
 ,8ולפניה את  22ו .24-הקטע הזה מוסיף  5ק"מ
למניין .ואיך נגיע ל ?24-התחנות הצפוניות הן
ה"שמנות" יותר ,ולכן נעדיף להגיע משם .זה
משלים לנו את החלק הראשון של המסלול:
זינוק 13 ,2 ,ו .14-עוד  7.5ק"מ על שבילים,
ובסה"כ ,מהזינוק ועד לתחנה הרחוקה ביותר,
אנו אמורים לצרוך כ 30-ק"מ.
עכשיו נותר רק לתכנן את הדרך חזרה,
ואותה אנו מתכננים בזהירות רבה ,כי לגביה אי-
הודאות היא הגדולה ביותר .מ 6-נמשיך כמובן ל-
 20ול .29-מכאן ל) 25-תחנת מים חובה(,

ובמסלול כמעט ישיר לסיום ,נאסוף את ,7 ,26
 16 ,28ו .27-הקטע האחרון ,שאורכו לפי החוט
 11ק"מ ,מביא אותנו בסיכום כללי ל 41-ק"מ –
קרוב מאוד למה שהקצבנו לעצמנו .אנו
משאירים בכוונה כמה אפשרויות הארכה בקטע
האחרון ,שננצל אם הזמן והכח יאפשרו זאת
בבוא העת .צריך לזכור גם ,שהקנס שקבעו
המארגנים על חריגה מ 7-השעות שהוקצבו הוא
משמעותי מאוד ) -2נקודות על כל דקת איחור(,
אז חסר לנו שנאחר.
 ,07:32זינוק
כולם נעלמים לכל הכיוונים ב ,7:30-שעת
הזינוק הרשמית ,אבל נשארים במקום ,וגומרים
למדוד את המסלול .סדר זה סדר ,ושתי דקות
תכנון שוות יותר משתי דקות ניווט ,ולו בשביל
השקט הנפשי .אני דוחף את החוט והטוש בחזרה
לתיק ,ומנקב את כרטיס הביקורת בתחנת
הזינוק .לדרך.
 ,07:40כניסה לקצב
מתחילים לרוץ בריצה קלה ,קצב חימום.
מסתכלים במפה ומנסים להתרגל לנווט בקנ"מ
גדול כזה .אני נזהר לא להתפתות לרוץ מהר מדי,
מחשש לעייפות בהמשך .בכוונתנו לרוץ בירידות
)כמובן( ,ובקטעים מישוריים ,ואפילו בעליות
מתונות .אבל כשהעליות יהפכו תלולות נעבור
להליכה ,כדי לשמור כוחות.
אנחנו מפספסים קצת את התפצלות השביל
המוביל לתחנה הראשונה במסלול ,תחנה ,2
ונאלצים לחזור על עקבותינו .טעות ניווט
ראשונה .הקטע לתחנה הבאה ) (13הוא הארוך
ביותר במסלול – כ 2.5-ק"מ .אני לא זוכר לג כל
כך ארוך בניווט רגיל .בדרך עוצרים בתחנת
הדלק של מסילת ציון ,כי תחנת המים הבאה
היא רק בנוה שלום .אני שותה ,וממלא מחדש
את הבקבוק שלי ,שמכיל מיץ מדולל )יש לי עוד
הרבה תרכיז בתיק( .אין לי שום כוונה להתייבש
במסלול הזה ,או להגיע לאפיסת כוחות .אני
רוצה להנות ,וגם לחזור הביתה בשלום.

 ,08:20שכר לימוד
מתקרבים לתחנה השניה ,והפעם נזהרים לא
לפספס את הפניה לשביל המוביל אליה .התוצאה
– אנו מתפתים לאיזה שביל עיזים מצ'וקמק
שמוביל בערך לאותו כיוון ,ומתחילים לסרוק את
השטח כדי למצוא את התחנה ,כמו טירונים.
בסוף האסימון יורד .חוזרים לשביל הנכון,
ומוצאים את התחנה במקום .בזבזנו כמה דקות,
לא יקרות מפז ,אבל מעצבנות .אני מודיע חגיגית
לחגי ,שעד עכשיו שילמנו שכר לימוד על
התרגלות למפה ולשטח ,ומעכשיו טעויות ניווט
אינן עוד בתפריט.
 ,09:05שטח פרטי
היער הקריר ומזג האויר המושלם מרגיעים
אותנו במהירות ,ואנו ממשיכים במסלול
במהירות שיוט נוחה .את  24 ,14ו 22-מוצאים
בלי בעיות ,ואז גם מרשים לעצמנו לחתוך בפעם
הראשונה דרך השטח ,כדי לחסוך מרחק.
אוספים את  ,8ומשם מטפסים לנוה שלום אל
מול הנוף המדהים.
ג'ריקנים של מים מסודרים בצידו הפנימי
של שער בית הקברות של הישוב .אנו נכנסים
וממלאים בקבוקים .אני כבר קצת רעב ,ולכן
חוטף כמה בייגלך )גם פחמימות וגם מלח –
עשיתי שיעורי בית( .אשה שעומדת בבית הקברות
ניגשת אלינו ושואלת מה אנחנו עושים" .ניווט"
אנו עונים ,ומדווחים שבקרוב יגיעו עוד כמונו.
היא מבקשת שנוציא את הג'ריקנים החוצה כי זה
שטח פרטי .מוציאים בשקט ,ומסתלקים.
 ,09:20טראנס
השטח משתנה .עוזבים את ההרים והיער,
ונכנסים לגבעות ולשדות .קצת אחרי תחנה 18
אנו חולפים על פני שדה עם דגלי ישראל מונפים.
"זה לכבודנו?" ,שואל חגי בצחוק .כנראה
שאריות מאירוע של ליל אמש .משאית חונה ליד,
ומוזיקת טראנס רועשת בוקעת ממנה ,שוברת
את השלווה ששלטה בשטח עד כה .שנינו
ממשיכים לרוץ בטראנס ,אבל בשקט.
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השביל מוכר פתאום .רק לפני שבועיים נסענו כאן
בדרך לתחרות הארצית בתעוז .את תחנה 5
מחפשים כמה שניות ,ומוצאים אותה מוחבאת
היטב בתוך סבך.
 ,09:50עומסי תנועה
בדרך ל 15-אנחנו מתחילים להשתמש
בתדירות גבוהה יותר בנשק החיתוך .במקום
להתפתל בשבילים שבין המטעים אנו מעדיפים
לשמור על כיוון צפון-מערב ,ולרוץ גם בשטח .את
התחנה מזהים מרחוק ,אפילו מבלי לראות
אותה .נווט אחר מתכופף ומנקב מאחורי גל
אבנים .ועוד נווט רץ בשביל מעל .ופתאום אנו
שמים לב שאנחנו כבר לא לבד.
אם עד עכשיו ,בשעתיים של ניווט ,פגשנו
בקושי  5צוותים ,הרי שלפתע הצפיפות עולה,
ורואים צוות או שניים בכל כמה דקות .חלקם
במקביל אלינו ,אך רובם בכיוון הנגדי .עד שאנו
מגיעים לתחנה  ,11כבר נוצרים עומסי תנועה של
ממש בשבילים שכוחי האל מצפון להראל .שיירת
סוסים )לזכר רבין ,מסתבר בדיעבד( חולפת על
פנינו בליווי כמה רכבי שטח ,וכמובן נווטים .כל
הזמן נווטים.
החדשות הטובות – ממשיכים לרוץ בקצב
קבוע ,מקפידים לשתות כמו שצריך ,ואני גם
מנשנש מדי פעם )חגי לא רעב – חטיף האנרגיה
שאכל לפני הזינוק שוכב לו בבטן כמו אבן(.
האופטימיות גבוהה :אנו צופים שנגיע לתחנה ,6
הרחוקה ביותר ,תוך  3שעות מהזינוק .זה ישאיר
לנו המון זמן ושקט לדרך חזרה ,וכנראה נוכל
לאסוף עוד כמה נקודות שלא היינו בטוחים
לגביהן.
החדשות הפחות טובות – יש עוד ארבע שעות
וחצי בשטח ,והרגליים כבר מראות סימני עייפות.
 ,10:25ירידת מתח
ממשיכים לעבר תחנה  19לאורך הכרמים.
את העליה לתחנה ,בשטח ובהליכה ,אנו מנצלים
לשיחת חולין קצרה על הילדים .לכאורה ,יש לנו

המון זמן לפטפט ,אבל בפועל חוסכים במילים:
שומרים את האויר לריצה ,ואת הריכוז למפה.
יוצאים מהיער ,חוצים שדה גדול וממשיכים
לרוץ לעבר תחנה  .6מוצאים אותה בקלות )שוב
נווט מנקב לפנינו( ,וחוזרים לשביל .תחנת הדלק
של צומת נחשון נמצאת מולנו ,ומסמנת את סוף
החלק הצפוני של הניווט .מורגשת ירידת מתח.
עוברים ספונטנית להליכה.
 ,10:30העיר הגדולה
אחרי שלוש שעות בשטח ,תחנת הדלק
נראית כמו עיר גדולה .המון מכוניות ,אופניים
והמולת אנשים .מחפשים את המים ,ובסוף
מבינים שצריך להיכנס לחנות הממוזגת .ריח של
קפה ומאפה באויר .רוכבי אופנים ,לפני ואחרי
רכיבה ,מסביב לשולחנות.
אני מכין לי קוקטייל חדש מתרכיז התפוזים,
וחגי עושה אותו דבר עם האבקה שלו .אחד
הרוכבים מבחין בנו ובמפה ,ושואל למעשינו.
עונים לו "ניווט" .הוא שואל איפה התחלנו" .ליד
צומת שמשון" .הוא מתרשם .בעצם ,גם אנחנו:
הגענו רחוק ב 3-שעות.
 ,11:00מפגשים חטופים
ביציאה מתחנת הדלק מנופף לי מרחוק
לשלום עודד ורבין .הוא ולירון רגבי הם אחד
הצוותים המועמדים לניצחון בתחרות )עודד ניצח
בשנה שעברה( .מעודד אותי לראות שהם נכנסים
לתחנה כשאנחנו כבר יוצאים ,אבל מצד שני – מי
יודע מה הם הספיקו שאנחנו לא? אני מעדכן את
חגי שאלו המתחרים העיקריים שלנו .לא מזיק
שגם לנו יהיו שאיפות.
ממשיכים בשביל לכיוון דרום .השמש מול
הפנים ,וכבר לא כל כך קריר .הייתי מוותר
בקלות על  2-3מעלות .אני מביט במפה תוך כדי
ריצה ,וכמעט נתקל ברוכב אופניים שמגיח מעבר
לסיבוב .בדרך לתחנה  20אני מבחין בצוות של
נווטי אופניים" .אלה נווטי האופניים הראשונים
שאני רואה היום" ,אני אומר לחגי" .אתה

טועה" ,הוא מתקן אותי" ,ההוא שכמעט דרס
אותך היה הראשון"...
אנחנו רצים-הולכים עכשיו בשדות ובמטעי
הזיתים של צלפון .שומרים על כיוון כללי דרום-
מזרח ,ומגיעים לתחנה  29ללא בעיות מיוחדות.
יש הרבה מאוד זמן "לבזבז" ,ולכן ברור שכעת
נמשיך ל ,21-שהיתה אופציונלית בתכנון
המקורי .רצים בשדה חרוש ,הישר דרומה,
ומזהים מכמעט חצי קילומטר את מדרגת הסלע
בה אמורה להימצא התחנה .כשאנו מתקרבים,
היא אכן שם.
מנקבים ,עושים פניית פרסה ,וחוזרים
כלעומת שבאנו בדרכנו ל .25-מולנו מגיעים עודד
ולירון ,בתלבושת אחידה :חולצה אדומה
ומכנסים שחורים קצרים .שוב מניפים יד לשלום,
וכל צוות ממשיך לדרכו.
השביל עובר עכשיו בצמוד לשדה ענקי ,שבו
חלקות של דלעת ,עגבניות וכרוב .הריצה
משעממת ,כי אפשר לזהות את אזור התחנה
מקילומטר .זה זמן מתאים לחשוב קדימה .אנו
מחליטים לאסוף את  12אחרי  ,26ומשם
להמשיך ל ,7-פחות או יותר על קו גובה .תחנה 12
תוסיף לנו ניקוד ומרחק ,אבל לא טיפוס ,וזה מה
שחשוב.
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עולים צפונה לכיוון תחנה  ,25ומנקבים
אותה .מכאן מוביל שביל קצר לבית הקברות
המקומי ,שם נעצור ל"תדלוק" .מרחוק אנו
מבחינים שוב בעודד ולירון ,חוצים את השדה
הגדול.
 ,11:45ריצה קלה
חגי ואני ממלאים את בקבוקינו הריקים .אני
לועס תמר ועוד קצת בייגלה .העייפות כבר
ניכרת ,בעיקר ברגליים .מחשבות על כורסה
מתחילות לחלחל לתודעה ,ואני גם שם לב
שמתפתח לי כאב ראש קל )ולא בגלל המחשבות
על כורסה(.
לירון ועודד מגיעים אחרי מספר דקות,
ואנחנו מחליפים עמם כמה מילים .אני מת
לשאול אותם באילו תחנות הם עברו בחלק
הצפוני של המפה )בחלק הדרומי די ברור שהם
רצו כמונו( ,אבל ההגינות הספורטיבית מאלצת
אותי לשתוק .כשהם מתיישבים להערכת מצב על
הספסלים בצד ,חגי ואני מתרוממים ויוצאים
שוב לדרך בריצה קלה" .ריצה קלה" – מונח
מצחיק ...הרבה יותר מתאים לקרוא לה "ריצה
קשה" ,או "ריצה כבדה" .קלה היא כבר מזמן
לא.
 ,12:00עליה
תחנה  26כבר מאחורינו .בקרוב נתחיל
לטפס .ולטפס .ההרים ניצבים מולנו בהתרסה,
ואל ארבע התחנות הבאות במסלול –  28 ,7 ,12ו-
 – 16נצטרך בעיקר לעלות .חגי ואני משתדלים
לרוץ כשאפשר ,אבל לא מתביישים לעבור
להליכה כשהשיפוע מקשה .גם ההליכה לא קלה.
השרירים עייפים ,ומרגישים כל צעד .לחגי כנראה
קשה יותר ממני .אם עד עכשיו רצנו פחות או
יותר יחד ,הרי שעכשיו ,דווקא בהליכה ,אני כל
הזמן לפניו .אני משתדל להאט ולא לברוח .אני
לא רוצה להלחיץ ,כי יש לנו מספיק זמן ,וגם אני
לא בדיוק רענן .אנו עוברים לריצה בירידות
בלבד ,והירידות מעטות.

מגיעים לתחנה  ,12וממשיכים הלאה .יש
לפנינו קטע אחרון של חסד ,לפני העליה הגדולה
באמת .קצת לפני תחנה  7חגי ממשיך בשביל,
ואני חותך דרך מדרון תלול מאוד ,רק כדי לבדוק
מי יגיע לתחנה קודם .אני מגיע קצת קודם ,אבל
גם מתנשף יותר .משם חותכים דרומה במעלה
היער ,עד לקו הרכס על השלוחה .מהשלוחה
מתגלה נוף נהדר בזוית רחבה .עוד  50מ' טיפוס
לפנינו .מטפסים .עמק גדול מימדים נגלה
לימיננו ,והר תלול מעברו השני .איזה מזל
שהתחנה הבאה לא שם.
 ,12:45הערכת מצב
אוספים את  28על השביל ,וממשיכים על קו
הרכס לכיוון  .16מחליטים לחסוך קו גובה אחד
על-ידי חיתוך קצר בשטח .אני רץ כמו על ביצים,
כדי לא להגביר את כאב הראש ,ומתחיל גם
להרגיש את הברכיים בירידות .גם חגי לא מלקק
דבש .הוא מדווח על שפשפת שמציקה לו.
ליד תחנה  16שרועה קבוצת נווטים שעצרה לנוח.
"כאן זה  ,"14הם צועקים לנו בהתקרבנו .אני לא
מתבלבל ,ועונה "לא ,זה  ."16ב 14-כבר היינו,
לפני  4שעות בערך.
עוזבים את אזור התחנה ,ועוצרים בצל להערכת
מצב .יש עוד שעה ו 45-דקות .אנחנו מודדים
בחוט את האפשרויות העומדות בפנינו .למרות
העייפות ,אין לנו ספק שנצליח להגיע בזמן
לתחנה  ,10ומשם ל .27-את תחנה  3נשאיר
כאופציה לרגע האחרון.
 ,13:15מחפשים מים
בדרך ל 10-אנחנו יורדים במדרון תלול,
ומאבדים הרבה גובה .שוב אני מרגיש את הראש
והברכיים .אחרי שמגיעים ל 10-אנחנו חייבים
למלא מים בבית הקברות של צרעה .בהגיענו
לשם אנו פוגשים שוב את עודד ולירון,
שמתקרבים מהכיוון ההפוך .מחפשים מים ביחד,
אבל הברזים דופקים לנו ברז.
לפני הזינוק המארגנים אמרו משהו על זה
שהמים כאן לא בדיוק היכן שמסומן במפה .אני

מרים טלפון ושואל" .המים בחורשה מימין,
במורד הכביש" ,אומרים לי .ארבעתנו רצים
לשם ,ועדיין לא מוצאים .עודד ולירון מרימים
ידיים וממהרים לכיוון  .10חגי ואני לא מוותרים.
מים עכשיו אינם מותרות ,אלא כורח המציאות.
יורדים עד ליישוב ,ושואלים איפה יש מים.
מכוונים אותנו לברז שגם עובד .שהחיינו.
 ,13:30הפתעות
חיפושי המים הורידו אותנו  3קוי גובה
מיותרים ,שעכשיו נצטרך לטפס מחדש בדרך ל-
 .27הולכים על השביל בשולי ההר והמפה ,ואחרי
 6שעות ניווט באמת כבר לא נשאר לנו הרבה כח.
החיים כאן ,בשולי המפה ,מלאי הפתעות.
מצד ימין בקעת בית שמש והרי ירושלים ,מזווית
שאף פעם לא ראיתי .מצד שמאל ,שבילים שלא
מסומנים במפה מופיעים מדי פעם ,ומקשים על
הניווט .באחד הגאיות אנחנו מתחילים לטפס,
כדי לפזר את העליה על יותר מרחק ,ולהקטין
בכך את השיפוע .אני מנווט עכשיו ,וחגי סומך
עלי .הכל מתקדם לפי התכנון ,ואז הפתעה
נוספת .במקום שבו אני מצפה למצוא את התחנה
מחכה לי מטע זיתים גדול .מהיכן הוא הגיע?
מהר מאוד אני מבין שהשאלה הנכונה היא
"מהיכן אנחנו הגענו?" ההסבר ההגיוני היחיד
הוא שהקדמתי לטפס ,ואנסתי קצת את השטח
לטעות מקבילה .אם אני צודק ,הנזק מזערי.
צריך רק להמשיך בשביל ,ולטפס עוד קצת בגיא
הבא .אם אני טועה – צרה צרורה .זה ממש לא
הזמן וממש לא המקום להתברבר .לרווחת שנינו,
מסתבר בהדרגה שאכן צדקתי .התיקון עובד,
ואנחנו מגיעים ל 27-בשלום.
 ,14:00ריח סוף
חצי שעה אחרונה של ניווט" .תחנה  "?3אני
שואל" .בוודאי" ,עונה חגי בנחישות ,ולמרות
העייפות אנחנו חוזרים לרוץ ,ואפילו בשטח .ריח
של סוף באויר ,ואנו נעזרים בו למציאת מרץ
מחודש.
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מרחוק מזהים את עודד ולירון ,ובמהרה
משיגים אותם .מציעים להם מים ,והם מסרבים
בנימוס ,אבל כשהם מבינים שמילאנו בקבוקים
בצרעה ,עודד לא מתאפק ומתכבד בכמה לגימות.
אנחנו ממשיכים לרוץ ,והם ממשיכים ללכת.
היתכן שעקפנו אותם סופית? האם הם נשברו?
הירידה בדרך ל 3-תלולה למדי ,אך למי
אכפת .תחנה אחרונה והביתה .מגיעים ומנקבים.
עכשיו רק קטע אחד מפריד בינינו לבין הסיום,
אבל כולו בעליה .את מטע הזיתים האחרון אנו
חוצים בריצה ,ואז עוברים להליכה .נותרו עוד 15
דקות .אין יותר צורך לרוץ ,וגם אין יותר כח.
עולים באיטיות בשטח ,בין שיחי סירה
קוצנית .כל צעד מקרב אותנו לעבר הסיום .ברור
לשנינו שעמדנו במשימה בכבוד .אנו לוחצים
ידיים.
 ,14:24סיום
מגיעים לשביל האחרון ,שהיה גם הראשון
לפני כמעט  7שעות .נווטים מסביבנו כבר
מתאוששים במכוניותיהם ובשטח .אנחנו עולים
במדרגות ומגישים יחד את כרטיס הביקורת .סוף
הניווט.

את עודד ולירון לא הצלחנו לעקוף ,למרות
הכל .הם השיגו  0.7נקודה יותר מאיתנו ,ואת
תחנה  3הם בכלל לקחו בהתחלה .הפספוס היחיד
בתכנון שלנו היה הויתור )מראש( על תחנה .17
אם היינו לוקחים אותה היינו עולים מקום אחד.
כדי להשיג יותר מזה היינו צריכים נסיון של
מרתון אחד לפחות.
ובלי קשר לתוצאה ,התחושה בסיום היא של
סיפוק עצום .זה לא רק האנדורפינים ,אלא
בעיקר הידיעה שעשינו זאת .עבורי לפחות ,זה
היה המרחק הארוך ביותר שעברתי מעולם ברגל.
בעצם ,רצנו מרתון בשטח .אם עד עכשיו חשבתי
שמרתון זה לסופרמנים ,היום אני יודע שגם אני
סופרמן.
בתום טקס הענקת הפרסים מגיעה העת
להיפרד .צוות "תחנה  "100מסיים את תפקידו,
וכל אחד מאיתנו ימשיך לנווט לבדו ,בתחרויות
הרגילות .אבל אנו נשארים עם מטען זכרונות
אדיר ,חוויה לכל החיים .ובמרתון ההרים של
השנה הבאה ,חגי ,לא נוכל להמשיך לשתף
פעולה ,למרות שהיה מוצלח .הבטחתי לאשתי
שאני יוצא איתה לדייט...

דבר העזר שכנגד...
מאת :חגי לבני

 ,15:15פרידה
בפועל עברנו כ 45-ק"מ ,אספנו  24תחנות,
וצברנו  125.9נקודות .זה הספיק למקום השלישי
המכובד בקטגוריה הפתוחה בה התחרינו,
ולמקום השישי הכללי.

רציתי לשתפכם בחוויה ייחודית שעברתי.
מאיפה אתחיל בסיפור על החוויה הזו? יום שבת
 4בנובמבר ,אחרי שבועיים של מנת גשם ראשונה
רצינית של חורף ויומיים כמעט ללא גשם ,הגיע
היום המיוחל .הגעתי לחניון בו ממוקמת נקודת
ההזנקה למרתון בשעה  ,6:20האויר עדיין קר,
אבל השמיים כחולים ונקיים מעננים .יום מצוין
לאתגר העומד בפני ובפני כל המשתתפים.
לאחר רישום והתארגנות ,נעילת הנעליים,
חיבור חותלות ,ולבישת ברכיות אני נפגש עם
שותפי להרפתקה ,נועם .פעם ראשונה שניפגשים
ומדברים שלא דרך הטלפון .אנחנו מדברים על

טקטיקות ,ניתוח טופוגרפי של השטח ,מתי נרוץ
ומתי נלך ,מהו המרחק הריאלי לעבור בשבע
השעות העומדות לרשותנו וכמובן ,כמו בני
תרבות ,על מזג האויר.
השעה  .7:00מקבלים את המפות עם
התחנות המסומנות )ליד כל אחת מופיע
ה"משקל" שלה – הניקוד( .עומדת לרשותנו חצי
שעה בכדי לנתח ולהחליט דרך אילו תחנות אנחנו
עוברים ומה המסלול .החלק המורכב בתכנון היה
להתלבט על אילו תחנות לפסוח ועל אילו לא,
והכל תחת אילוצי קילומטראז' ,זמן ודרגת
הקושי בהגעה אל התחנות .ואתם חשבתם שחצי
שעה זה המון זמן...
המזניק מכריז על השעה  .7:30נשארים
במקום עוד כשתי דקות כדי לנתח שוב את הנתיב
בו בחרנו וקדימה לדרך.
כמו שסיכמנו מתחילים בריצה קלה אל
התחנה הראשונה ,ומפספסים את הפנייה אליה
בכמאה מטרים .עושים אחורה פנה ,דוהרים
אליה ,מנקבים את כרטיס הביקורת וממשיכים
הלאה .התקדמותנו מהירה ממה ששיערנו ,ואת
חצי מהמסלול אנחנו מסיימים בכשלוש שעות,
אבל עם ידיעה שהחצי השני יהיה הקשה יותר,
ויהיה עלינו להילחם בעייפות ,ובלא מעט עליות.
משתדלים לרוץ כמה שיותר ,אבל בעליות
חוסכים כוחות ועוברים להליכה .פחות או יותר
מאמצע המסלול לי כבר קשה לרוץ ואני קובע את
קצב ההתקדמות  -ריצה בעיקר בירידות.
אי שם באמצע המסלול אנו פוגשים בפעם
הראשונה את המתחרים העיקריים שלנו )ולא
ידענו עד כמה ,(...עודד ולירון ,ומאז אחת לזמן
מה נפגוש אותם ,וכך יהיה עד סוף המרתון .רוב
הזמן נועם מוביל ,אבל לא פעם גם לי ,כנווט
משנה ,יש מה לומר" :פניה הבאה ימינה"" ,בוא
נחתוך מפה"" ,הנה הפיצול"" ,נראה אותך עולה
משם ...השתגעת!" ,וכך הלאה .אחרי כל תחנה
שאוספים מסתכלים על השעון והמרחק שנשאר
לנו עד לנקודת הסיום ,ומחליטים האם "..יש לנו
מספיק זמן ואנרגיה לאסוף גם את התחנה
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הזו ."..בגלל פער הזמן החיובי שיצרנו בחציו
הראשון של המרתון ,התשובה היתה לרוב
חיובית .ככל שמתקדמים נעשה יותר קשה:
הברכיים ,השפשפת במפשעה ,כפות הרגליים
והעייפות נותנים את אותותיהם ,ועכשיו אל
הקושי הנפשי מתווסף הקושי הפיזי .אנו עוצרים
רק בכדי לשתות ,לאכול משהו ,למלא מים
בנקודות ה"תדלוק" )שאורגנו על ידי המארגנים(,
לסדר את הנעליים ,או להסתכל על המפה
ולהתלבט.
נשארו  40דקות לסיום ,הגענו לנקודת
החלטה אחרונה" ,האם אנחנו הולכים על תחנה
 3או ש'חותכים' לסיום?" )ותזכרו ,כל הזמן אנו
חולפים על פני אלה שהגדרנו אותם כמתחרים
העיקריים שלנו( .התשובה המתבקשת היא
"בודאי שהולכים על תחנה  ."!3עוברים לריצה
כמעט לאורך כל הדרך ,מגיעים לתחנה 3
ומנקבים .נותרו עוד  15דקות .רצים עוד קצת,
וכשמגיעים לעלייה האחרונה עוברים להליכה.
מגיעים לנקודת הסיום כאשר שנינו אוחזים
בהוכחה שעברנו בתחנות ,כרטיס הניקוב ,כחמש
דקות לפני סיום שבע השעות שהוקצו למרתון.
...עם פודיום או בלי פודיום ,ההרגשה
נהדרת ,עשינו זאת ולמרות הקושי בתחרות מעין
זו נהנינו מאוד .הגענו למקום השלישי ,עשינו כ-
 44.5ק"מ ,ורק  0.7נקודות מהמקום השני,
ש'נכבש' על ידי מתחרינו העיקריים .קצת
מאוכזבים מהתוצאה ,אבל לא יותר מדי )בכל
זאת הגענו למקום מכובד( ,מתפנים לסכם,
למדוד ולנתח את השגיאות בכדי ללמוד מהן
לעתיד.
שלושה ימים של מנוחה לשרירים ולגוף ואני
חוזר ל'ריצת האימון הראשונה אחרי' .רצתי רק
 25דקות וההרגשה היתה נהדרת .הגוף מגיב כמו
שצריך .כולי ציפייה לתחרות הניווט הבאה.
סיכום המרתון :הרגשה מופלאה של סיפוק
וגאווה ,וכבר מחכים למרתון ההרים הבא .ולמי
שמתעניין ,נא לא לדאוג :תחרויות ניווט יש כל
שבת ,אבל מרתון הרים יש רק פעם בשנה.

רוגיין ראשון
רשמים מניווט רכוב
מאת :יפתח הריס
אפשר להגיד שהכל התחיל בהודעה של ירון
ארצי בפורום נווט רכוב" :מרתן ניווט – עוד
חודש למרתון ורק אני רשום?"
הסקרנות גברה עלי והתחלתי לחפש כל
חומר כתוב שיש בפורום אודות המרתון הקרב
ובא .בתור רוכב  XCטרי ,זיהיתי פוטנציאל אדיר
לשלב שני תחביבים :הראשון ותיק – ניווטים
בשטח ,השני טרי – רכיבת שטח.
מזה כמה שנים שמנהל מועדון ניווט אי שם
במרכז הארץ דואג לשלוח אלי עלוני מידע ומנסה
לצרף אותי פעם אחר פעם לניווטים הרגליים
שמארגן המועדון .אני חייב לציין ,שאחי הגדול
נהג להשתתף לפני שנים מספר בריצות ניווט ואף
זכה לעלות על הפודיום .מכיון שהוא היה
בצנחנים ואני בשריון ,היה ברור שריצה עם מפה
ביד לא תנחל הצלחה אצלי ,אולם החודשים
האחרונים ,בהם מצאתי עצמי מתגלגל במורדות
השבילים והסינגלים באזור יער בן-שמן ,הביאו
איתם הזדמנות נהדרת לשלב ניווט ורכיבת שטח.
אחרי השתתפות קצרצרה בשני ניווטים באזור
המרכז ,החלטתי להרשם למרתון הממשמש ובא.
משימת מציאת הבן-זוג המתאים לא הייתה
קלה ולמדתי מהר שיש לתת לה את הדעת .פניתי
מבין חבריי לכל מי שעלה על דעתי שרוכב על
אופני שטח ומתחשק לו לעבור חויה מזוכיסטית
של רכיבה במשך  5שעות בתוואי שטח הררי
במרוץ אחרי השעון .להפתעתי הרבה ,חזר אלי
חבר מהמילואים שהתלהב מאוד .נרשמנו באתר
האינטרנט של האיגוד והסכמנו שננסה להשיג
עוד חברים לקבוצה .בינתיים הגיע שבת ועימה
טיול אופניים שגרתי והחבר המדובר התרסק לו
עם האופניים בירידה מתל-חדיד ושבר את היד.
נותרתי בלי בן-זוג שבוע לפני המרתון.

מכאן החל מרתון מציאת בן-הזוג .לאחר
פרסום מודעות "דרוש שותף" בהולות בכל פורום
רלוונטי ,נמצא זוכה יחיד שגם הוא הפלא ופלא
נותר ללא בן-זוג .מובן שוועדת הקבלה היתה
קצרה וחברותו של ארנון אושרה ברוב קולות.
במקביל קראתי חומר מקצועי אודות
המרתון הראשון אשתקד :אימונים ,תזונה,
בחירת ציר נווט ,תכנון זמן וכו' .אני חייב לציין
שאף אחד מהדברים שקראתי לא היה קשה
להבנה ,אך בראיה לאחור ,כולם היו קשים
לישום בשטח.
נתחיל מנושא הכושר

מתחרה המנווט במרתון צריך להיות בעל
כושר גופני כזה שיוכל לרכב בין  40ל 50-ק"מ
במשך כ 5-שעות ברצף ,למעט הפסקות קלות
לריקון שלפוחית ,התאפסות על ציר הניווט
ובליעת חטיף אנרגיה חיוני או ג'ל.
הרקורד שלי הסתכם בלא מעט רכיבות
קצרות ) 15-20ק"מ( ,אך במעט מדי רכיבות
בינוניות ) 25-30ק"מ( ,שלא לדבר על רכיבת 45-
 50ק"מ שלא עשיתי מעולם .למרות הפער
המשמעותי החלטנו ביחד ללכת על האתגר
ולהחליט תוך כדי תנועה כמה נוסעים ולאן
נוסעים ,סוגיה שאחר-כך הוכחה כשגויה.
נושא התזונה

קצב תדלוק הגוף באנרגיה )מים ,פחמימות
ומלחים( חייב להיות כזה שתוך כדי המאמץ הגוף
מקבל תדלוק תמידי של חומרים חיוניים על מנת
למנוע מצב של אובדן נוזלים ,מלחים וכ'ו .חוסר
הכרת קצב שריפת הקלוריות האישי יכול בהחלט
להשפיע על הרוכב במהלך התחרות.
אני אישית חטפתי התייבשות קלה שלוותה
בכאב ראש בערב שלאחר התחרות ,חום
וצמרמורות קלות .וכל זאת לאחר שתיה של 4
ליטר משקה איזוטוני ביתי ואכילה של  2חטיפי
אנרגיה ותמרים .כנראה שהמאמץ עשה את שלו
וחוסר ההכנה לאירוע מסוג כזה גרם לגוף
להתעונן על כך בדרך הטבעית ביותר.
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הכנות טכניות

מעבר למתקן למפה ולמצפן שהם חובה
בנווט רכוב ,היה חשוב להצטייד בעזרה ראשונה
לעצמי ולאופניים .ערכת חבישה שתמיד נמצאת
בתיק על הגב ,ערכת תיקון פנצ'רים ושאר
מפתחות לכל מקרה שלא יהיה .ניקוי האופניים
ושימון המכלולים הנדרשים ,כיוון הילוכים
ובלמים .כל זה חשוב מאוד כי אף אחד לא רוצה
להתרסק בירידה בדרך לתחנה.
הכנות מקצועיות

תמיד מומלץ לבצע טיול להכרת שטח
הניווט .זה יכול להעניק יתרון משמעותי
למתחרים .המרתון האחרון שחלקו עבר באזור
תל-צרעה ,היטיב עם כל מי שרכב בנווט האחרון
באזור ,כמו גם טיול בדרך הפסלים ,מצפה הראל
וסביבותיו .ההכרות עם השטח ,תוך ניצול
שבילים מוכרים חסך הרבה זמן יקר בקריאת
השטח ומציאת הדרך הקצרה והזולה עם כמה
שפחות "תפירות" בין התחנות.

כן מחליטים להשאיר את בחירת התחנות בדרך
חזרה פתוחה להחלטה בשטח – טעות מס' .2
מתחילים לרכב בקצב מהיר לתחנה
הראשונה .האויר קריר ויש הרגשה של התלהבות
בנסיעה יחד עם עשרות רוכבים בשבילי היער.
לאט לאט הפערים נפתחים ואתה מוצא עצמך
רוכב עם בן-זוגך לניווט ,לכוון התחנה הראשונה.
בתחנה פוגשים כמה חברים ומשם ממשיכים
הלאה .בתחנה השניה כבר די שומם ויש הרגשה
שהבחירה לא היתה כל כך מוצלחת) ,בנווט
 SCOREניתן לבחור עצמאית אילו תחנות לאסוף
ואילו לוותר( .משם ממשיכים לנק' השלישית
שמתגלה כמלכודת טופוגרפית בדמות טיפוס של
 40מטר גובה ללא שביל מסודר .מעמיסים את
האופניים על הכתף ועושים טרק רגלי על סלעי
הגיר .החויה סחטה מאתנו לא מעט אנרגיות
וגרמה לנו להגיע לתחנה השלישית ללא אויר
בריאות.

המרתון עצמו

אז אחרי כל ההכנות וקריאת החומר
המקצועי ,הגיע בוקר התחרות .עשרות רוכבים
מתאספים בכניסה ליער הנשיא .כל אחד מוריד
את פאר גלגליו מרכבו ,לבוש במיטב מחצלותיו
ומאובזר במיטב הגאדג'טים .כולם מתאספים
בדוכן המארגנים ,משלמים )חבל שאין הנחה
לחברי איגוד האופניים( ומקבלים את כרטיס
הניקוב .בשעה  08:30מקבלים את המפה ומנסים
לתכנן דרך כזו שתביא אותנו למירב הנקודות
במינימום מאמץ .אני חייב לומר שעל הנייר זה
תמיד נראה קל יותר ,לך תבין מדוע.
בשעה  09:00נורית יריית הזינוק ואנחנו
מחליטים להתחיל לרכב באופן כללי לכיוון דרום
ואז למערב ,לגלוש לכוון צומת נחשון ולאסוף
כמה שיותר נקודות .שעת השין שקבענו מראש
לחציית הכביש וחזרה לסיום בכוון השעון היא
שעתיים וחצי מתחילת הנווט – טעות מס'  .1כמו

משם גלשנו לכוון מערב תוך ליקוט כמה
תחנות בדרך ,עד לחציית הכביש המיוחלת באזור
צומת נחשון .כאן כבר ראינו שאנחנו בבעית זמן
רצינית  -עברו כבר כמעט שלוש שעות ואנחנו רק
באמצע הדרך .החצי הקשה ,המכיל עליות רבות
וטיפוס בחזרה לנקודת הסיום עוד לפנינו.
החלטנו לחזור בדרך הקצרה תוך כדי איסוף
כמה נקודות קלילות ופשוטות .לאחר מספר

קילומטרים של דיווש בעליות המתונות ,הגיעו
העליות התלולות ושרירי הרגליים החלו לאותת
על "שביתה" מתקרבת .לא עזרה שתיית משקה
איזוטוני ואכילת חטיף אנרגיה ,בכל פעם
שהשיפוע הפך תלול יותר ,השרירים זעקו
"הצילו!" בחלקים הקשים נאלצתי לרדת
מהאוכף ולצעוד רגלית .למעשה את כל
הקילומטר האחרון עשיתי ברגל ,כשבן הזוג
מלווה אותי ברכיבה איטית .עובדה זו גרמה לנו
לחרוג מעבר ל 5-שעות שהוקצו לניווט ולהיקנס
בלא מעט נקודות יקרות שהושגו בעמל ויזע.
יש לציין שבאף נקודה במסלול לא התפתינו
לרכב על הכביש הראשי וכיבדנו את חוקי
התחרות שאסרו זאת.
לסיכום

יש בהחלט מה להתכונן למרתון נווט ,הן
בהיבט הכושר והן בהיבט הניווט המקצועי.
משקה איזוטוני לא עושה קסמים ,גם לא תמרים
שזיפים וחטיפי אנרגיה  -אין תחליף לכושר גופני
בעיקר בקילומטרז' גבוה ורכיבות ארוכות מעל
לשלוש-ארבע שעות.
תכנון מסלול טוב יותר היה משיג עוד 2-3
תחנות והניקוד היה גבוה יותר מן הסתם.
הרפתקאות טיפוס רגלי וטעויות ניווט בשטח
מבזבזות הרבה אנרגיה חשובה שנדרשת מאוד
אחרי  3-4שעות רכיבה .מד-מרחק ,יכול לעזור
מאוד באומדן מרחקים בין תחנות ולהפחית את
מספר העצירות שיש לעשות על מנת לבהזדהות
עם השטח.
בסך הכל היה מהנה ביותר ,השגנו כ 65-נק'
לפני הקנסות ועשינו קצת יותר מ 30-ק"מ .יש
יתרון עצום בניווט בצוות מול ניווט יחיד מבחינת
עבודת הצוות והחויה המשותפת .ארנון היה בן-
זוג מעולה ,שוקל להחתים אותו לעונה הבאה
)מקוה שעד אז אכנס לכושר(.
יש מה לשפר למרתון בשנה הבאה !
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משפחת צ'רניאבסקי מוותרת
על זכות השתיקה
כתבת בונוס ,לבקשת הקהל
מאת :סרגיי צ'רניאבסקי
אנחנו כנראה הראשונים משורדי רוגיין
 2006שמוותרים על זכות השתיקה .אם כבוד זיו
או חברי ההנהלה היקרים קוראים את השורות
הללו ,אני ממליץ לחוקק חוק המאפשר לנווט
המנצח לא לנתח את נצחונו מול הקהל .כי ,אתם
יודעים ,התחרות הולכת וגוברת .אם נחשוף את
הנשק האחרון )הגרעיני( ,מה נצטרך לעשות בפעם
הבאה כדי להישאר על המפה? טוב ,התבכיינתי
מספיק ועכשיו לעניין.
את הניתוח הזה עדיף לעשות מול המפה.
אחד מהגורמים החשובים בבחירת סדר התחנות
ברוגיין הוא התבליט .המסלול שונה מניווט רגיל
בכך שאין בעיה בחיפוש הנקודות עצמן ,אך יש
חשיבות לבחירת הציר  -להתגבר על עליה או
לעקוף ,לחתוך דרך היער או לא "לרדת
מהפסים".
ביטוי שליווה אותנו לאורך המסלול היה
"להתקדם ככל האפשר במקביל לקווי הגובה".
נראה לי שזה אחד מה-v-ים שניתן להכניס ליומן
ניתוחי המסלולים שלי .בסך הכל ,זכורות לי )וגם
לרגליים שלי( רק שתי עליות רציניות :מתחנה 8
לתחנה  18ומלפני תחנה  7ועד אחרי תחנה  28עם
כיוון לתחנה  .16כל השאר היה סביר או סביל
בהתאם לזמן בשטח.
לגבי חיתוכים דרך השטח  -לא צריך להיות
נווט כדי לדעת שהמרחק הכי קצר בין שתי
נקודות הוא ...ודווקא כן צריך להיות נווט כדי
לדעת שזה לא תמיד נכון .איך יודעים בפועל?
בודקים בשטח .אחרי כמה ניסיונות בדרך לתחנה
הראשונה )תחנה  (2וממנה לתחנה  ,30הבנתי
שלא כל יער "לבן" הוא ממש כזה ,ובזאת סיימנו
אם השימוש בטכניקות שלנו מהניווט הרגיל.

טוב ,עכשיו כמה מילים לגבי אסטרטגיה
כללית במסלולי  ,Scoreשדרך אגב ,אהובים עלי
למדי .אם אתה רוצה לחזור הביתה עם עוד
משהו חוץ משריטות וכאבי רגליים ,אין מה
לעשות ,חובה להגיע לאזור הרחוק ולקחת את כל
התחנות הכבדות .אחר כך נשאר לנסות לשרוד
עם האושר או העושר הזה )תסמנו מה שמתאים
לכם( ,וכמובן לא לאחר .נכון ,לטקס .ברוב
הסקורים שהם לא רוגיינים לא מקבלים את
המפה חצי שעה לפני הזינוק ,וגם לא כאב ראש
לפני הזינוק  -בצפצוף הופכים את המפה .במבט
מהיר האדום עולה ,סליחה ,בולט .זה האזור עם
צפיפות התחנות הגבוהה ביותר ,וזה הכיוון
שאליו צריך לרוץ .אחרי שקצת התקדמת ,הזעת,
נרגעת ,ואפילו אולי ניקבת משהו ,המצב מתחיל
להתבהר .בדרך כלל אני מנסה להתקדם בקשת
רחבה כלפי האזור ההוא .נו ,אתם זוכרים ,עם
הכבדות .לפעמים הקשת יוצאת עקומה )זה
ניווט ,לא שרטוט(.

עוד  vשנכנס ליומן ניתוח הרוגיין ,סומן על
גמישות בקבלת ההחלטות בשטח .יש לכך
חשיבות רבה בניווטים בכלל ובמסלולי Score
בפרט .אם כבר זורקים נקודה ,לפחות תשאירו
את הסיכוי לקחת אותה בהמשך .הכוונה היא
שאם אתם מחליטים לוותר על נקודה בפינת
המפה/מסלול ומתקדמים הלאה זה אבוד ,אבל

אם הנקודה היא באמצע המסלול ,או קרוב
לסיום/זינוק ,יכול להיות שבסוף תהיה הזדמנות
לחזור אליה.
הפעם קיבלנו את המפה ,הסתכלתי עליה
ולא הבנתי שום דבר" .טוב ,אולי נתחיל מתחנה
 ?3אבל היא לא באותו כיוון כמו האזור החשוב
וגם קרובה לסיום ,אז אפשר גם בסוף ?4 .ממש
לא! מה הלאה? יכול להיות  ?27כבר עדיף אחרי
 .3בסדר ,מה יש לנו בצפון?  23למשל ,אבל הצבע
החום משתלט פה אפילו על הלבן )ככה לא בונים
חו ,..סליחה לא מתחילים ריצה של שבע שעות(.
מה שנשאר זו תחנה  ".2נראה לי שייבשתי אתכם
מספיק ואתם כבר מוכנים לקבלת פנים .הסדר
הנבחר היה,18 ,8 ,22 ,14 ,13 ,17 ,24 ,1 ,30 ,2 :
 25 ,21 ,29 ,20 ,6 ,19 ,11 ,15 ,5וכאן הפסקתי
לחבר תחנות בקווים .על  25הכרזנו בתור תחנה
גורלית בה נקבל החלטה מה עושים הלאה ,אם
בכלל .בנוסף סיכמנו שאחרי חמש שעות בשטח,
לא משנה איפה אנחנו נמצאים ,באיזה מצב ,ומה
עושים ,מתחילים לחשוב ולהתקדם לכיוון הסיום
)נו ,אתם זוכרים ,לא לפספס את הטקס(.
השעתיים האחרונות אמורות להספיק לנו כדי
לחזור מכול חור במפה לקו הסיום אפילו במצב
של עייפות.
הנה מגיע הצפצוף ואנו יוצאים .כאן אני
רוצה להתנצל בפני הקהל הנכבד :לא לקחתי
זמני ביניים )אתם יודעים ,ילד מפונק כרטיסים
אלקטרוניים ,עוד מעט  GPSעל הגב( ,לכן
תצטרכו להסתדר עם הזמנים שנשארו בזיכרוני.
איפה היינו? כן ,יצאנו לתחנה  .2לקח לנו משהו
כמו  20דקות )ברוב הניווטים זה נראה כמו שליש
מסלול ,אם לא חצי .בסדר ,רוגיין יש רק פעם
בשנה( .מצאנו את התחנה ,ניקבנו ,ובעוד אנו
יוצאים ממנה ,את מי אנו רואים? משפחת צ'י...
סליחה ,דן צ'יזיק ורוני חריש ,ועוד מאתיים מטר
אחריהם נועם רביד ושותפו .אנחנו בחברה
טובה!!! אתם יודעים ,תחושת ביטחון לא
מפריעה אף פעם ,לאף אחד ,באף ניווט .בנוסף,
לכל אחד יש טריקים משלו .אם למשל אתה רץ
ולא רואה אנשים אז או שאתה תותח או שמשהו
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לא בסדר )בכל זאת ,קוראים לי סרגיי ולא
אלכסיי(.
עוברים עוד תחנה וממשיכים הלאה .מזג
האוויר טוב ,ריח ניחוח ,טבע מסביב ,מצב רוח
מרומם ואהובתי לצידי .מתי הרוגיין הבא? למה
רק פעם בשנה? רבותיי ,אין על מה לדבר עם מי
שלא היה בניווטים כאלה )בדקתי מול האנשים
בעבודה( .מוצאים את תחנה  ,1יורדים למטע
ועוד פעם פוגשים את דן ורוני! תגידו לי ,מה יכול
להיות משעשע יותר מספרינט סיום בסוף מסלול
כזה עם האנשים הנחמדים האלה ,אילו היינו
מגיעים לסוף ביחד? אבל לא יצא .נו ,לא יצא...
חבל ,אולי בפעם הבאה.
טוב ,מנקבים את  ,17 ,24אני מסתכל על
השעון ומגלה שעברה שעה ויש לנו חמש תחנות.
לא צריך להיות תותח במתמטיקה כדי לחשב
שבקצב כזה שלושים תחנות זה שש שעות .לא
רע! אמרתי את זה לאינסה והיא צחקה עליי .זה
נורא מעליב .זו הפעם הראשונה שצחקו על
החישוב שלי ,ואפילו לא טעיתי.
לוקחים את תחנה  .13ב 14-עוברים את
דורון ושמעון .עדיין לא הבנתי מי מהם הגדול ומי
המוביל ,ולא היה זמן לשאול .מגיעים ל22-
ואחריה  .8בדרך ל 18-עוצרים למלא מים ואינסה
מורידה את התחבושת האלסטית .הייתה לה
בעיה עם אחת הברכיים .שבוע לפני הרוגיין היא
בכלל לא התאמנה .רק ביום שישי אחרי
הצהריים רצנו מסלול ניווט של  50דקות בבן שמן
ועד הרגע האחרון לא היינו בטוחים שנתייצב
בקו הזינוק .אך בינתיים הרגל בסדר והתחבושת
רק מפריעה .בינתיים אני ממלא מים ואומר
שבתחנה  ,20שממנה מתחילים לחזור ,אנחנו
יכולים להיות בסביבות ארבע שעות פחות או
יותר .היא אמרה שאני אופטימי מדי.
דרך אגב! הבקבוקים הקטנים האלה לא
כאלה קטנים ) 750מיליליטר( וכאשר ממלאים
אותם מחדש בשטח מתחילים להרגיש את זה.
לטעמי זה יותר נוח מאשר תרמיל על הגב .ניתן
לזרוק את הבקבוק כל רגע בלי להצטער על הערך

הכספי או הזיכרונות האישיים .חוץ מזה ,בשביל
מה להצטייד בתרמיל כזה לפני התחרות ,אם
נותנים אחד בתור פרס? נשק משיגים בקרב.
צריך להיות אופטימי!
בתוך הבקבוקים היה איזוסטר שהתכנס
למים תוך כדי המסלול  -שותים קצת ,מוסיפים
מים ,שותים שוב ועוד פעם מוסיפים מים ...בסוף
נשאר רק ריח של איזוסטאר ,אבל הצלחתי
לשכנע את עצמי שזה כמעט אותו דבר .עוד v
מבחינת היכולת המנטאלית במסלול.
לוקחים את תחנה  .18השעון מראה קצת
מעל שעתיים ויש לנו כבר עשר תחנות .נו ,מי לא
יודע לחשב כאן?! הפעם שתקתי .אינסה רצה
ללא שעון ,כל גרם מיותר במרחק כזה – זה כבר
קילוגרם .מגיעים לתחנה  ,5אחריה  .15המסלול
עובר בשטחים פתוחים והשמש עולה עוד יותר
גבוה .מתחילים להרגיש עייפות .עוברים ב 11-ו-
 .19אחרי  6נכנסים לתחנה "לתדלק" .אני שוטף
את הפנים בשירותים של הקפטריה וכאשר המים
יורדים ,מרגיש מלח על השפתיים .בדרך ל20-
אינסה נופלת .ברוך השם – שום דבר רציני .אני
אפילו לא ראיתי את זה .הייתי כמה מטרים יותר
קדימה )כן ,יש בעלים אכזריים כאלה ,בעיקר בין
הנווטים(.
תחנה  20היא נקודת המשבר הראשונה.
אינסה עייפה ושואלת האם נספיק לקחת את
תחנות  29ו ,21-או אולי יותר טוב לקצר לתחנה
 25ואז להספיק את  9ו .23-פורשים מפה
ומסתכלים – תחנות  29ו 21-שוות כל אחת יותר
ניקוד מאשר  9ו 23-ביחד .זאת התשובה .עוברים
את  ,29מוצאים את  21ונשכבים ליד התחנה
למנוחה ודיון קצר .בשעון קצת פחות מארבע
שעות וחצי ואנחנו רוצים להיות בתחנה  26דרך
תחנה  25בסביבות חמש שעות .אם נספיק נצא
לכיוון  7ו .28-אם לא ,נסיים דרך  12ו .4-אינסה
לא בטוחה שנספיק וחוששת שנאחר ונקבל קנס.
גם אני מאוד עייף .אנחנו עוברים להליכה .לרוץ
יוצא רק בירידות אבל יש עוד זמן .יש עוד הרבה
זמן .תסכימו איתי ,רבותיי  -לכל אחד יש

מחשבות שהוא אף פעם לא מגלה לאף אחד .אני
חשבתי אז "המפה רק אצלי )אתם זוכרים ,כל
גרם מיותר .(...השנייה נשארה ברכב .רוב הזמן
אני מנווט והיא סומכת עליי ...בסדר ,נחתוך
לסיום ,אך בדרך אפשר לטעות ...הרי זה ניווט!
ובטעות להיתקל בעוד תחנה או שתיים ...איך
אומרים בצרפתית? במלחמה כמו במלחמה ,או
ברוגיין כמו ברוגיין!" כבר כתבתי שהגברים
הנווטים האלה הם אכזריים ביותר ,לא?

בכניסה לתחנה  26פוגשים את דליה רביד.
היא מרימה ומכוונת מצלמה .אנחנו מיד עוברים
לריצה ומנסים אפילו לחייך ,וזאת ממש הייתה
הריצה האחרונה במסלול .מנקבים את 26
ויוצאים ל .12-אינסה שואלת מה אחר כך? אני
נושף ואומר ,שאחר כך כנראה  7ויש אפשרות
לעשות את זה ללא טיפוס ,אז היא שואלת" :לא
חבל אם נאחר?" אני מנסה להסביר שיש לנו
מספיק זמן כדי לעשות את זה אפילו בהליכה.
בתחנה  12נשכבים שוב ומרימים את הרגליים.
אני מרגיש שדם מכל הגוף מגיע לראש והוא
מתחיל להתנפח כמו כדור .קמים וממשיכים
לתחנה .7
בדרך נזכרתי באיזה מאמר פסיכולוגי
שקראתי בזמנו ,ואני מנסה לעודד את אינסה.
"העייפות שאת מרגישה זאת לא עייפות אמיתית

12
אלא אשליה .זאת פשוט תגובה של הגוף שלך
לעבודה שאת לא רגילה אליה ,ובפועל לגוף יש
עוד המון כוח כדי להמשיך .תשחררי את
השרירים ,תרגיעי את הנשימה ועל תחשבי על
עייפות .תסתכלי מסביב!" דיברתי אליה ,אבל
בעצמי הייתי צריך את זה לא פחות .יחד עם
העייפות ,התחלתי לסבול מהחום וכמעט
התחננתי לגשם קל או לפחות לעננים .איפה כל
התחזיות האלה? מעונן חלקית ,ייתכן גשם קל...
רק שלא יכאבו הידיים לכל מיני תחזיתנים! כן,
קראתי בפורום על מזג אוויר מטורף .אך מה
לעשות? כל אחד עם העדפותיו.
לפנינו העליה האחרונה .אם נתגבר עליה,
ההמשך אמור להיות יותר קל .עלינו בקצב מאוד
איטי .מצאנו את  28ולאט המשכנו ל .16-כאשר
ראינו את המנסרה התפרקתי לגמרי .אינסה
הלכה לנקב אני נשכבתי על האדמה .היא חזרה,
נעצרה לידי ואמרה" :הסתכלתי על הכרטיס .יש

לנו עשרים וארבעה ניקובים ,וחסרים רק שישה".
זו הפעם הראשונה שהיא החזיקה אותו בידיים.
"נו ,טוב ,עכשיו אני מבטיח לך בשיא הרצינות.
עוד שתי תחנות והביתה בלי עליות ".ממשיכים
מ 16-ל ,27-ופתאום אשתי חוזרת לכושר ואומרת
לי "אולי נרוץ?" אחרי  50מטר של "ריצה" אני
מבין שבמקרה שלי זה אבוד .חוזרים להליכה.
מגיעים לתחנה  .27אני שוכב ונח קצת .היא
מנקבת" .נו ,עוד תחנה אחת אחרונה וזהו .עוד
קצת סרג'יו ,עוד קצת ".אלוהים למה אנחנו
עושים את זה לעצמנו??? שלוק אחרון של מים,
סליחה  -איזוסטר ,והבקבוק עף מהיד .עוד ניסיון
לעבור לריצה – תשכחו מזה...
מגיעים לתחנה  .3אינסה מנקבת ויש לנו עוד
חצי שעה ,אבל גם גברים אכזריים מגיעים לגבול
היכולת ,ולהגיע לסיום זה כבר מעל ומעבר .לא
רוצה שום תחנות ,נקודות ,ניווטים ,שום דבר
ותעזבו אותי בשקט!

אני זוכר את העלייה הזאת מתחרות
מקומית .גם אז לא נהניתי במיוחד .לא נורא,
לנקות את הראש ולא לחשוב על שום דבר ,רק על
רגל ימין ,רגל שמאל ,רגל ימין ,רגל שמאל ,רגל...
סיימנו .הגשנו את כרטיס הביקורת וחזרנו לרכב.
יחד איתנו חזרו גם חטיף אנרגיה ונייר טואלט.
היו בפורום שאלות על אוכל .אכלנו כל אחד
חטיף אחד עשרים דקות לפני היציאה ובננה
ושתינו איזוסטר אמיתי ,לא "רק ריח" .בריצה
לא אכלנו שום דבר ,רק שתינו .האמת היא שאני
לא מסוגל לאכול אפילו שעה וחצי אחרי
האימונים הרגילים שלי ,ובתנועה הגוף לא מקבל
שום דבר חוץ מנוזלים .אינסה די דומה לי בנושא
זה .לגבי נייר הטואלט שנשאר לא מנוצל  -לא
סיפרתי לכם ,שהיו לי כאבי בטן ושלשול יום לפני
התחרות .הסתבר שניתן לטפל בזה באמצעות
ריצות ארוכות...

