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 עין צור  ניווט דבר המתכנן

 2.10.2020 ,שבתיום 
 

 nivut.org.ilהניווט   איגודאתר ב ןהקורונה כפי שמעודכ  מגבלותהניווט יתקיים על פי 

 

 

 מפה 

 

,  1:10,000  המקורי  מיפויה"מ  . קנLIDARעם חומר בסיס מבוסס    ע"י זיו נוימן  2018מופתה בשנת  עין צור  מפת  

 בזינוק.  ודאויה מוגדלת, אנא ההדפסה תהש כנראה מטרים. 5 כל קווי גובה

 

 תכסית 

 

 שטח טירשי.  •

-רץאף על פי שעדר הפרות "עבד" בשטח בחודשים מ  עצי אלון ואורן, שיחי אלת המסטיק, חורבות ועתיקות. •

 פחות נקיים.ה איזורים שנם כמאוגוסט, עדיין י

 ישנו הבדל במהירות הריצה בין סינגלים ובין שבילים רחבים. •

 

 תבליט 

 

  במקום הנמוך במפה.שיפולי רמה. החניה בצד המזרחי נמצאת ט הוא ח הניווטש •

 

 כינוס 

 

  .בנימינה כרמיםחנית בית הספר  •

 נות גם במפרצי האוטובוס. ניתן להח •

 צמודה.  גדולה ת אספלטייש חני ספסלי פיקניק,  אין •

 צפון לכינוס. מומלץ! טר מ מ  300המעיין נמצא  •

 עות באתר איגוד הניווט. שמופיכפי   ונהיש להקפיד על מגבלות הקור עם הגעתכם לניווט •

 

 מעברים הכרחיים 

 

 אין  •
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 שטחים סגורים 

 

 השטח בו יתקיים ניווט המבוך. שהו  –ממזרח למעין עין צור על המפה מסומן שטח סגור  •

 

 ושעת גג זינוקים

 

  .קרוב לחניהנוק הזי •

 . 11:00שעת גג תחרותי:  . 08:00-10:00 מסלולים תחרותיים זינוקי •

 .12:30שעת גג עממי:  .08:00-11:00עממי  ה המסלול זינוקי •

 

 םותייתחר םולימסל

 

 .אדוםבתחנות יש סרט אימות  •

 .ם המשתתפים בליגת בתי הספר ולתלמידי למתחיליםמתאים   צרהמסלול הקצר •

 ושינויי כיוון.  תחנות ימרוב  ,בינוני המסלולים בסגנון •

לא יחולקו    המפה., למעוניינים להדפיס, וכמובן גם יופיעו על  דף האירועב  תיאורי תחנות מצורפים כנספחים •

 תיאורי תחנות בשטח. 

 

 ממי מסלול ע

 

בית חורי  חורבת עלק,  ניין מיוחדות כמו  עובר בנקודות ע תחנות הקבועות של רמת הנדיב,  מסלול עממי המבוסס על ה

 צור, ולמול נופיה היפים של בקעת הנדיב.  ומעיין עין

 

 תחנות מים 

 

לדאוג לעצמו. יהיו שתי תחנות בהן ניתן יהיה הקורונה לא יהיו ג'ריקנים בשטח הניווט ועל כל נווט    על פי מגבלות

 . להלן הסבר, ומתחתיו מפה.בוקים אישיים השאיר בקל

מנהלתית    40תחנה   .א חובה  תחנת  המסלול שהיא  הדרומי של  למסלולבחלק  .  קצרו  בינוני,  ארוך  יםומשותפת 

בקבוק אישי לפני נווט יוכל להניח בה  כל לכינוס. ניתן להגיע אליה עם רכב בדרךשער בגדר וצמודה להתחנה 

את הבקבוק ליד נא להשאיר    של המסלול.  40%-30%  -בהמסלולים הנקודה היא בערך  היציאה לשטח. עבור  

 , ולאסוף אותו בסיום הניווט. שטחעומק המבלי להיכנס ל ,בצל ,השער

ל  50נמצאת    50תחנה   .ב מצפון  הזינוקמטרים  בנקודת  נמצאת  והיא  המסלול.  60%-50%-,  נמצאת    של 

 נא לאסוף את הבקבוק בסיום הניווט. במסלולים קצרצר, קצר, בינוני, ארוך. 
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 : 40השער של תחנה 
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 בטיחות ודרך ארץ

 

 ים וחניה.ת כבישבקרבזהירות בנהיגה ובריצה  •

 . אחרים על השבילים או ליד התחנותועוברי דרך לא לדחוף ולא לדרוס נווטים  –השטח שייך לכולם   •

 יש תנועה של אופניים בשטח ולעיתים גם של רכבים קלים של שומרי הפארק, לשים לב. •

מספ  • היש  על  המונחים  נמוכים  תיילים  המפה.  קרקער  הדרומי של  בחלק  בעיקר  הריצה ,  בזמן  לב  לשים  יש 

 בשטח.

 ט הוא תחביב.הניוו : זיכרו - פרופורציות •

 

 תיאור תחנות 

 

 על גבי המפה. . יודפס בשטח בנפרד , לא יחולקפיס בביתניתן להד כנספח נפרד בפרטי האירוע. מופיעים  •

 

   

 

 

 הוראות הגעה: 

 

 "ס התיכון.ון ביהז.יעקב )חץ צהוב במפה המצורפת(, לכיו-ה, כביש בנימינ 652מכביש   בכיכר מערבה-צפוןפניה 

 . כרמים העל יסודי הכינוס ליד חנית האספלט הגדולה של בית הספר

WAZEבנימינה". שכול פיס: "א , 
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 לאכה העוסקים במ

  .: שי רם)גדר ותעלה(  . עידכוניםזיו נוימןמיפוי:  •

 .שי רםמסלולים: תכנון  •

 . שי רםהנחת סרטי סימון:  •

 שחר הרשמן.סלולים: בקרת מ •

 רז רובין.:  בקרת סרטי סימון •

 

 לפרטים נוספים: 

 שי רם

647@gmail.comhairam3S 

054-4432907 
 

mailto:Shairam3647@gmail.com

