
 

 מפה

   .מפגש עם שביל כחול :התחלה' נק
               .6 :מ מוערכים"ק
 .כניסה לתל שבע :סיום' נק
 

 :בעיות צפויות



 

 מפה

   .תל שבע :התחלה' נק
               .6 :מ מוערכים"ק
 .25מ על כביש " ק2 :סיום' נק
 

 :בעיות צפויות



 

   .מפגש עם שביל בולט :סיום' נק  .25על כביש : התחלה' נק
 :בעיות צפויות  .6 :מ מוערכים"ק



 

   .עיקול חזק ימינה בכביש :סיום' נק  .25על כביש : התחלה' נק
 :בעיות צפויות  .5.5 :מ מוערכים"ק



 

 מפה

   .עיקול חד ימינה בכביש :התחלה' נק
               .4 :מ מוערכים"ק
 .צומת ערוער :סיום' נק
 

 :בעיות צפויות



 

 מפה

   .צומת ערוער :התחלה' נק
               .13 :מ מוערכים"ק
 .צומת דימונה :סיום' נק
 

 :בעיות צפויות



 

   .צומת רותם :סיום' נק. צומת דימונה:התחלה' נק
 :בעיות צפויות  .11 :מ מוערכים"ק



 

 מפה

   .צומת רותם: התחלה' נק
               .10 :מ מוערכים"ק
 .227 עלייה לכביש - צומת:סיום' נק
 

 :בעיות צפויות



 

   .חיתוך עם שביל ישר מאוד :סיום' נק  . לשביל206ירידה מכביש : התחלה' נק
 . זיהוי השבילים:בעיות צפויות  .2.5 :מ מוערכים"ק



 

   .עיקול ימינה לאחר חיבור עם שביל נוסף וחציית נחל :סיום' נק  .חיתוך עם שביל ישר מאוד: התחלה' נק
 .העיקול/  זיהוי השבילים:בעיות צפויות  .2.5 :מ מוערכים"ק



 

 מפה

 

עיקול ימינה לאחר חיבור עם שביל נוסף: התחלה' נק
   .וחציית נחל

               .3 :מ מוערכים"ק
 .227עלייה על כביש  :סיום' נק

 :בעיות צפויות



 

   .)נקודות ירוקות(כ חיבור עם שביל "עיקול ימינה תו :סיום' נק  .227 עלייה לכביש -צומת: התחלה' נק
 :בעיות צפויות  .5.5 :מ מוערכים"ק



 

   .חציית שביל אדום :סיום' נק  .מעט לאחר עיקול ימינה בכביש: התחלה' נק
 . חלק מהמפה לא מופיע כלל:בעיות צפויות  .5 :מ מוערכים"ק



 

 מפה

   .חציית שביל אדום: התחלה' נק
               .15 :מ מוערכים"ק
חציית שביל אדום לאחר חציית שביל  :סיום' נק

 .שחור לאחר ירידת מעלה עקרבים

זיהוי השבילים  :בעיות צפויות
 .הצבעוניים

 .חניוני לילה*



 

 מפה

 לאחר ירידת מעלה חציית שביל אדום: התחלה' נק
   .עקרבים

               .4.5 :מ מוערכים"ק
 .חציית נחל עם שביל מקביל:סיום' נק

 .זיהוי השבילים :בעיות צפויות
 



 

   .ישר מאוד ליד מבנה עגולחציית שביל  :סיום' נק  .חציית נחל עם שביל מקביל: התחלה' נק
 :בעיות צפויות  .11 :מ מוערכים"ק



 

   . חציית אותו השביל הישר מאוד-)שחור(ציר המעיינות  :סיום' נק  .חציית שביל ישר מאוד ליד מבנה עגול: התחלה' נק
 :בעיות צפויות  .2/8 :מ מוערכים"ק
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