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על המפה ודבר המתכנן חולות בית חנניה 

 15.12.2017,   שישי
 

על מפת התחרותית 

 (. 2) כביש החוף –מערב ,  נחל עדה–מזרח ,  אור עקיבא–דרום ,  שדות שאחריהם אמת המים–צפון : גבולות

.  2015אוגוסט  (קווים מרוסקים, מ להמנע מהרבה קווי צורה"ע)'  מ1 וקווי גובה כל 1:3,500מ "קנ

. השטח שטוח והתבליט עדין

 .(למרות שעבר חורף לא חל שינוי מהותי)העיקרי חולי ובו צמחית רתמים ממופה בפירוט ומעט עצי אשל ועצי חרוב , שלושה תאי שטח

 .תיכונית ומערות קבורה מצפון-אזור עם צמחיה ים, (מצפון)מחצבת קדומים שהיוותה מקור חומר גלם לבנית אמת המים 

 :סימונים יחודיים

. אפור עם נקודות ראה מקרה בהמשך, משטחי הסלע שבורים ומשובצים בעצים פזורים

במקום יער בדרגות )או עבירה יותר /גווני ירוק הבהירים יותר נוצלו לצמחיה נמוכה ו, שיח בודד/ ירוק כהה סבך בעבירות קשה : גווני הירוק

. (עבירות שונות

 . חום יכול להיות גם עץ יבשXשורש 

. קו דק מצוק עביר –שפת המצוקים מסומנת בקו שחור בעובי משתנה בהתאם לגובה והעבירות 

 
 

כינוס 

 Waze Link.  ( עם רחוב התדהרTצומת )שטח כינוס באזור התעשיה אור עקיבא בקצה הצפוני של רחוב האילן 

 

המסלולים התחרותיים 

 .אין רישום בשטח.  בלבדSIניקוב בכרטיסי 

 .המסלולים מאתגרים ודורשים ניווט עדין וריכוז גבוה לאורך כל המסלול

 .המשולש והסיום באותה נקודה

 

. גם הסבך לעיתים מסתיר את עומק המצוק! ויכולים להיות מסוכנים (קווים עבים)הם לא תמיד עבירים , תשומת לב מיוחדת למצוקים

מיכל בתוכו /ארגז גדול)כוורת דבורים ונקודת האכלה לא רחוקה מהכוורת : כמו כן שני שטחים קטנים אסורים לכניסה ומסומנים במפה

 .אין צורך לרוץ בקרבתן. אנא שמרו מרחק משתי נקודות. (מים ומכוסה ענפים

 

 

זינוקים 

10:30-12:00 .

 

שעת גג ואיסוף תחנות  

13:00. 

 

בטיחות ודרך ארץ 

 א הראשי"ת-אין להתקרב לכביש חיפה, זהירות בריצה ובנהיגה בכלל ובאזור הכינוס. 

  (סגול מקווקוים-קווים ורוד)אין להיכנס לשטחים המסומנים כאסורים. 

https://www.waze.com/livemap/?zoom=17&lat=32.52363&lon=34.92057
https://www.waze.com/livemap/?zoom=17&lat=32.52363&lon=34.92057


 כרמל– מועדון ניווט טכניון 

 

 

 /http://nivut.org.il/Club/7: בקרו אותנו

  יש לנהוג בסבלנות כלפי נווטים ועוברי דרך אחרים על השבילים וליד התחנות–השטח שייך לכולם . 

 

העסקים במלאכה 

.  שי לבבי: מיפוי

. רועי אלפרט ורועי זיגמונד: תכנון מסלולים והנחת סרטים

. דוד ברג: בקרת תחנות

. שי לבבי ושי רם: בקרת כלל המסלולים

 

תיאור תחנות 

 

 

 

 
 

 
: לפרטים נוספים

 054-4432907שי רם 
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