
 30.4.22הצופים  הרקמפוס  –דבר המתכנן 

 

“אידיוט מי שתכנן את הבניין הזה,” היא מסננת לעצמה מתוך הרגל, מביטה סביב, מנסה למצוא  

רמזים למיקומה המדויק. כל המסדרונות נראים זהים. היא הולכת לאורכם זמן מה, אבל נראה  

שאינם מובילים לשום מקום. אבל זה לא יכול להיות, היא נוזפת בעצמה. מסדרונות חייבים להוביל  

כלשהו. זה מה שעושה אותם למסדרונות, ה… חיבוריות, בין מקומות שאינם מסדרונות.    למקום

 לא?

 

 ( 2018היה יהיה הר הצופים/לילי דאי )מתוך 

 

שטחים הפתוחים של הקמפוס  י מסתובב במסדרונות ובאנ  ם!ברוכים הבאים לקמפוס הר הצופי

, ממה שהיה בגבעת רם  מאודוטוען שיהיה שונה    קמפוסראה ניווט בנים, חולם איך ישוחצי    3כבר  

 אתם זוכים לגלות. עכשיו  –והנה 

 

 :על השטח

מ מורכב  עיקריים    3-הקמפוס  האוניברסיטה החלקים  של  הקמפוס  הפתוח:  באוויר  נמצאים 

ושת השטחים, וכל  לנצל את שלבתכנון הניווט השתדלתי כמה שיותר  והגן הבוטני.    אלבצלהעברית,  

 המסלולים עוברים בחלקים אלו בצורה כזו או אחרת. 

 

ו בצלאל  של  באופיים  האזור  דומים  הקמפוס  של  מסתעפים,  פסי  –המדשאות  שבילים  של  פס 

ים יוצרים מבוך מעניין לניווט, כאשר והשבילקמפוס  אשר בעצם תכנון ה  דשאותומ  , סבכיםמדרגות

בחלק זה יהיה להבין כיצד  האתגר    רים ממקום למקום, כפי שתיווכחו בניווט.כמעט שבילים ישאין  

 בשטח.הגיע בין הנקודות לאור המכשולים הכי קצר ל

 

שמר סוגי ת משום שמדובר בגן הממסומן בירוק זירובו    – א עסק קצת שונה  מנגד, הגן הבוטני הו

חל איסור מוחלט לרדת מהשבילים בגן  צמחים נדירים וחשובים, ולכן  

מי שיהב איסור מוחלט.  שטח המסומן  וטני.  חוצה  יתפס 

ן הבוטני  של הגמעבר לכך שאנחנו רוצים עוד לנווט בקמפוס, והרס    ייפסל.  – בירוק זית  

 . יהרוס את המטרה הזו. האתגר הניווטי כאן יהיה לנווט בין מבוך השבילים



המשמעות הינה שיש אלמנט אנכי    הצופים.   הרנקודה חשובה לגבי השטח הינו שמדובר בקמפוס  

לקחת    חשובולכן    תכירו,ם  את רובמדרגות בקמפוס וגרמי  עט  יש לא מ.  חשבוןשצריך לקחת ב  לניווט

הציר.  בחשבון את בתכנון  הגובה  קשה לקחת הטיפוס המצטבר עשוי להיראות קטן, אך    הפרשי 

 רזת כמובן(.)אך לא בצורה מופ חשבון גובה אנכי של מדרגות ולכן ייתכן יותר טיפוס ממה שכתובב

 

 :על המפה

נה המידה ק  ספרינט המעודכן.תקן הב,  ע"י זיו נוימן  וד התחרותלכב  2022ריל  פהמפה מופתה בא

, כאשר  לאור פירוט המפה והרצון שתהיה קריאה במהלך הניווט המהיר  1:3000מסלולים הוא  ל

 מ'. 2ההפרש האנכי בין קווי הגובה הוא 

 

הספרינט   מפות  של  הסימונים  רוב  אך  את  קודמים,  מניווטים  מכירים  הנראה  ככל  אי  כדאתם 

מעבר של בר לכך שמעפי התמונה שתצורף לדף האירוע.  להתרענן במה מותר לעבור ובמה אסור ל

מים רבות מעבר כזה יכול  פעם שם עוד אירוע, וגע בשטח וברצון של המקום לקייפאזורים אסורים 

 לשון של בקשה להקפיד על כללי הספרינט.י מבקש בכל או הנווטת. אנ את הנווט לסכן

 

האזור המקווקו הוא    מפלסים עליונים. של  סימון    – עם זאת, יש סימון אחד יחסית חדש ומבלבל  

לפירוט אני    לסים אלו.המשולשים מסמנים את המעבר מתחת למפש ביותר.  המפלס העליון הנגי

שימו    ל מונד. מהניווט בתרום, אבל הנה דוגמה  פרסמתי בפוממליץ לקרוא את המסמך באנגלית ש

א כתום/ורוד מדרכה, היא הסיבה היא שמסומן באפור ולהסבר כאן:  לשם ה.  לב היכן התחנה בפועל

ר, התחנה נמצאת במפלס העליון הנגיש  מתיה. כלו מפלסים: הגג, התחנה, והמעבר מתח  3שיש פה  

שם אין משהו המכסה על ערבי של הבניין,  בצדו המ  ווקוסימון המקלעומת הזאת    שהוא מכוסה.

   הנוספת.י שרואים בתמונה המפלס העליון כפ

 



בתל  דוגמהעוד   אחר  הדר   )כיוון  מונד  מכיוון  את  מסמן  בתמונה  החץ  במפה,  מסומן  ך  הצילום 

 : (לתחנה

 

 

 לסיום, הנה הדרכים לתחנה:

מן בבחירת ה גרם המדרגות המסוז
 הציר המערבית



 : הניווטעל 

זו הכוונה גם דק', ו  15-ל  12ם בהם זמן המנצח נע בין  כהלכתו דורש מסלולים קצריוץ  מאניווט  

כם  גים בינוניים ולגים ארוכים שידרשו ממסלול רצוף שינויי כיוון, לגים קצרים, לבניווט הזה. ה

לבחור בטכניקה הנכונה ובמחשבה הנכונה עבור כל לג. כפי שצוין לעיל, לקחת בחשבון שהטיפוס  

רו, בכל זאת  המצטבר לא לוקח בחשבון בהכרח את כל העליות במדרגות, אבל משתדל מאוד. תזכ

 הר.

 

רוץ על  הכינוס לכניסה לקמפוס. חל איסור ל  חימום נכון לעכשיו יהיה אפשרי ברצועת הכביש בין

עדכן אם יהיה ניתן לעשות חימום מחוץ ע, נדברגע שנ. כבר שטח ניווטזה   –  והלאההכביש מהסיום 

 .ישורי ברובו(לקמפוס )לא ממליץ להתרחק, השטח לא מ

 

אם זה אותה    30מ' בין תחנות,    15, אבל הכול לפי הכללים )תהמון תחנות קרובויש    –מעבר לכך  

  רגע.רגע מהניווט מאשר את הניווט באבד  עדיף ל יחוד בגן הבוטני. בדקו קודים!!!!י. במשפחה(

 

 מסלול 
אופטימלי  אורך

 )ק"מ( 

טיפוס מצטבר 

 )מ'(   אופטימלי
 מספר תחנות

 21 44 3.6 ארוך 

 21 24 3.4 בינוני +

 A 3 20 16בינוני 

 B 3 20 17בינוני 

 17 26 2.7 בינוני נוער 

 14 24 2.1 קצר+ נשים

 14 16 2.3 קצר + גברים 

GOLD 1.8 10 12 

 15 20 1.9 קצר 

 10 12 1.5 קצרצר 

 

 :טיפים של אלופים

 קודים! כאמור, הרבה תחנות באזורים יחסית צפופים. לבדוק  •

 איבדתם מגע, יש מספיק פריטים גדולים שיעזרו לכם להתאפס. אם  •

 ש מההר.מהתחנות נבחרו לשם נוף משוגע שי , חלקתרימו את הראש •

 . קודם כל התחביב שלנו. לא לשכוחהוא הניווט  –הנות הכי חשוב ל •

 : טיחותב

אנחנו באפריל. לא  כשלפני ואחרי. בייחוד  מים  לשתות    –ול  ים במסלכאמור, לא יהיה מ •

להיות רוח  אמור  להיות  ועשוי  גבוה  ההר  ואכן  חום,  זה    נעימה.  עומס  על  להסתמך  לא 

 ולשתות מספיק. מי שצריך, שיקח איתו מים למסלול. 



עליו, אבל תמיד   • נוסעים  כביש אחד שבאמת  רק  ויש  לא אמורה להיות תנועה בקמפוס, 

 ם לסביבה.להסתכל ולהיות ערניי

שים לב לא לדחוף קטן(. להעממי חולק את אותם תאי השטח עם התחרותי )נו, השטח   •

 יו הצרים של הגן הבוטני. ר בשביל, בעיקמשפחות

ולסיים את   כמו שכבר אמרתי, הניווט הוא תחביב. חבל להיפצע סתםלהיזהר על עצמכם.  •

 העונה מוקדם מהצפוי. 

 

 מקווה שתהנו! 

 דניאל


