
 כל אחד יכול להכין מסלול טיסה

 לשמור ,להכין מסלול טיסה" לקבל מסלול טיסה מחבר או עמוד ענן" הרשת כלינראה כיצד ניתן בעזרת במאמר זה 

 .אותו לחברלשלוח אף ו אותו

 הרשמה  -ראשוןשלב 
 :פיתחו את הקישור הבא

http://amudanan.co.il/ 

 

 .הדרושים פרטיםהמלא עלינו ליפתח מסך בו "; הרשמהנבחר " "כניסה לחשבון/הרשמה, בכפתור "למעלה משמאל

 

 .הסיסמה שהגדרנוו השםניכנס שוב עם עם סיום ההרשמה, 

  

http://amudanan.co.il/


 מסלולופתיחת  קבלת -שנילב ש
 )תיקייה( לתוכה נוריד את  מחיצה במחשב שלנו נגדיר .1

 .מסלול או המסלולים
 "פתח"ניחלץ על כפתור  ,למעלה מימין ענן",בתוכנת "עמוד  .2 אז יפתח המסך הבא:    , 

 

 
 

 ך הבא:סיפתח המ",  Browseונלחץ על " "הוסף למסלולים הפרטיים שלי"מן את הריבוע מימין לכיתוב נס .3

 

 
 

:"פתח"כך זה ניראה רגע לפני שנילחץ על לפתיחה. נבחר את הקובץ  ,במסך זה .4

 



 

 להזכירכם:

כמו כן ניתן להוריד את כל "; עמוד ענן"" יש אפשרות להוריד את הקובץ בפורמט מבט עלבאתר "בסוף כל מסלול 

 al.com/d/m/AA.zip-http://www.mabatהבא: המסלולים בלינק 

 

 ."פתח" כפתור נלחץ עלכעת  .5

 -עם ה מסנכרנתרשימה זו  .וכן תוסיף אותו לרשימת המסלולים ,פעולה זו תפתח את הקובץ ותציג אותו

IPad וה-IPhone. 

  .את הקובץ שנוסףכאן נראה . "המסלולים שלי"ניבחר , ו"העמוד שלי"נילחץ על  .6

 ים ופרטיהם.לראות את המסלולו לערוך ,למחוק ,להציג ,כאן ניתן לבחור

 

 

 

http://www.mabat-al.com/d/m/AA.zip


 הכנת מסלול

 

אתרים אלו  .אתרים על ידי מטייליםת הוספהוא  "עמוד ענן"אחד הכלים החזקים של מה להכניס למסלול?  .1

 לדוגמה: .נותן הסבר קצר על האתר באזור הטיול שלנוכזה עיגול ; מעבר על מסומנים בעיגול

 

 
 המלצתי: אם הגדרנו את האזור, עיברו על חלק מהעיגולים והחליטו אם אתם רוצים להכניס אותם למסלול הטיסה.

 

 הטיסה מסלול שירטוט .2
 

 
לחץ על מקש נ יופיע קו .נקודה השנייהה לעמפה נקיש על הנקודה הראשונה, ומשם . ב "ערוך"

לחיצה על הנקודה האחרונה תמחק  וניצור מסלול.נחבר את כל נקודות העניין שלנו במסלול  בדרך זו שיחבר אותן.
בין הקווים שניתן ללחוץ על הריבועים  ,הסיוםלאחר גם  וכך נוכל לתקן טעות שעשינו. את החלק האחרון 

 למתוח אותם ולשנות את ציר המסלול.
 ללחוץ על מקשחשוב שוב לאחר שסיימנו  כדי להוציא אותו ממצב עריכה. " ערוך"

  כך זה ניראה:

 



 שמירת המסלול. 3
נילחץ על מקש  ,הטיסה מסלוללאחר שסיימנו לשרטט את  .  "שמור"

 :יפתח המסך הבא
 

 
 

 "מורש"נבחר באפשרות הראשונה ונקיש 

 ועוד. Oziexplorer -ל, Garmin -ל, Google Earth -קבצים לאת הייצא שמור ולהתוכנה מאפשרת לנו ל :שימו לב

. עלינו לשנות את שם להבין באיזה מסלול מדובריהיה במצב זה קשה .""maslul המסלול נישמר תחת השם

 המסלול.

 



 .)במקשי המחשב למעלה( "F2"נילחץ על ו ה,נעמוד עלי ,של המסלול קובץשורת הניגש ל

 בעל משמעות:לשם  נשנה את שם המסלול

 

 
 

  הוא לפתוח את הקובץ כמו שראינוכל מה שנותר כעת 

 

 

 . אותם לפרסם ואשמח,  מעניינים מסלולים אליי שלוחל מוזמנים נכםה

 

 שלום אמיר:  לעורך תודה המון

 

 בטיסות להתראות

 הרטמן אבי 


