
 דבר המתכנן – 2022/1/10 –סבא הירוקה -כפרניווט 

 דרכי הגעה וחניה

 סבא ממוקמת בפינה הצפון מערבית של העיר-השכונה הירוקה של כפר. 

  סבא רעננה צפון.-מחלף כפר – 4הגישה הקרובה מכביש 

  חניה אחת(בינהם  – פלייס" )שני מתחמים-סנטר" / "הולמס -חניון של "דימרי  : יש להגיע לחניה -בשכונה 

  .החניה בחניון חופשית ללא תשלום 

 וויז -לחניון  לינק -וקה הולמס פלייס כפר סבא היר -ייז ניווט בו 

 כינוס

:סנטר-כינוס בצד המערבי של הפארק, ליד דימרי  
 

 

 

 עצים. חלקו מוצל ע"י  –בכינוס מרחב של דשא 

 מ' מהכינוס. 100 -סנטר כ-במרכז דימרי שירותים:

 

 זינוק

 .המפות מטר מקבלת 50 -מטר מהכינוס, המשולש מרוחק כ 50הזינוק ממוקם כ 

 אם יתאפשר בבוקר התחרות( –.  )יציאה מוקדמת יותר 10:00עד  08:00 -החל מ התחרותיים היציאה לניווטים

 כינוס

 

 

 חניה
 דימרי
 סנטר

https://www.waze.com/en/live-map/directions/b-center-%D7%91%D7%99-%D7%A1%D7%A0%D7%98%D7%A8-%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%A8-%D7%9B%D7%A4%D7%A8-%D7%A1%D7%91%D7%90?place=w.22872386.228658324.242726&utm_campaign=default&utm_medium=lm_share_location&utm_source=waze_website


 המפה

 .2022, של זיו נוימן , יצירה מפה חדשה

 ."(80האיזור הצפוני ) שכונה " –סבא -השכונה הירוקה בכפרכוללת את המפה 

המיפוי לפי תקן של מפות מאוץ. המפה כוללת איזור בנוי וגם פארק המקיף את השכונה מצפון 

 ומזרח.

 .בבחירת הציר לקווי גובהמועט שיקל מ -האיזור בעיקרו מישורי . 2.5קווי גובה:   1:4000קנ"מ 

  .שמירה על בטיחותכם ועל הוגנות התחרות אנא הקפידו שלא לחצות שטחים המסומנים במפה כאסורים לכניסה לטובת

 ,מסומנים כאיזור האסור למעברה אין לחצות כבישים  –דגש מיוחד 

  סימון מעבר: חצייה פרטניים המסומנים בלמעט מעברי 

 

 .יש לבצע את המעבר אך ורק על גשרים המסומנים במפה )לפי התקן החדש( -לפיכך 

 דוגמא לגשר העובר מעל כביש אסור לחציה:

 

 על הגשר מלמעלה.אך ורק אין לחצות את הכביש אלא  –גם אם יש מעבר חציה מתחת הגשר או בקירבתו 

  

https://www.nivut.org.il/maps/map363.gif


 מסלולים

 תומר כהן   מסלולים: תכנון

 זיו נוימן בקרת מסלולים: 

 

 טבלה לפירוט פירוט המסלולים: 

 מס' מעברי חציה מספר תחנות הערכה –מרחק אופטימלי  מסלול

 מעברים( 4)  3 26 7.5 ארוך

 2 21 5.4 בינוני

 2 17 4 קצר

 )הכל על גשרים( 0 13 2.5 קצרצר / כיף תחרותי

 * )הכל על גשרים(0 15 )ניתן לקצר(  3.5 כיף

 במעבר חצייה.  יחצו –בדרך לתחנה האחרונה  –* ניווט בכיף עם עגלה 

, שיש תחרותייםמקומות במסלולים ה 2-3חלקי השכונה הירוקה מחוברים באופן כמעט מושלם בגשרים, כך שלמעט 

כך גם לשמירה על הבטיחות, (, אין חציית כבישים !!! המסלול תוכנן כפי שהוסבר לעבור במעבר חציה )מסומנים במפה

ללא הפוגות של ריצת כביש שמאפינות לא  כתר כדי להעביר חוויית ניווט מתמשגם להוסיף פה ושם עניין ניווטי ובעיק

 מעט ניווטים עירוניים.

ובשל  -והמסלולים ארוכים בהתאם, אך בשל הסמיכות לעונת ניווטי המאוץ  City-Race - הניווט הוא ניווט במסגרת ה

התאמת המפה והשטח: סגנון הניווט, כמות הלגים ואורכם מזכיר ניווט מאוץ קלאסי ומאפשר אימון טוב לפני תחילת 

  .הליגה

 .או משהו בסגנון " No – SIבתחנה יצויין " –למניעת גניבה  SIבהן לא יהיה  ( לא הרבה)יתכנו תחנות  –שימו לב 

 בטיחות

 מעת לעת רכבים נוסעים בהם כבישים של חצייה כולל ,עירוני בשטח נערך הניווט - כבישים.  

כפי  –כבישים )רק במקומות המסומנים במפה  חציית לפני מהמפה ראש הרימו !הכל לפני הבטיחות , זכרו

  .מחניות היוצאים לרכבים לב הצדדים. שימו שהסתכלתם לשני לפני כביש תחצו אל שהוסבר למעלה(.

 כבישים בשום אופן !!!האין ריצה על  .בלבד רגל הולכי מדרכות ריצה על על להקפיד השתדלו אנא

 שימו לב גם לשבילי אופניים, וגלו עירנות בנושא. 

  המפה היא מבוך של בתים  -גם בתוך השכונה  –)מותרים למעבר(  גישות לחניות –חניות וכבישים פנימיים

אנא גלו עירנות וזהירות לרכבים באיזורים אלו,  וכבישים פנימיים וחניות ויציאות מחניות מעל ותחת לקרקע.

 –ובעיקר לרכבים שיוצאים מחניות בנסיעה לאחור וראותם מוגבלת. לא מצפים לראות אנשים רצים באיזורים אלו 

 נגישים לרכב ככל האפשר. שלאעל המדרכות ואיזורים  וץנסו לר

  נדרשת - מדרגות גרמי במספר תעלואו \ו תרדוו יתכן  הניווט במהלך  -)בעיקר בסביבת הגשרים( מדרגות 

היעזרו במעקה ליציבות  .כלשהי מסיבה רטובות מאדם וכאשר הן מיוחדת כאשר המדרגות לא פנויות זהירות

 בהתאם./ עברו להליכה והאיטו את קצב הריצה 

 

 ושתיה מים

 .)קולר/ברזיות(  מים נקודות 4 מסומנות המפה על .מאד ולח חם להיות עלול האוויר ומזג בקיץ עדיין אנחנו

 .הניווט ואחרי כדי תוך ,לפני בשתיה הרבו

  



 גן הברון מנשה

דק', מומלץ  2לנווטים התחרותיים שיעברו שם לא יותר מ  .גן הברון מנשה - המסלולים עוברים בגן נסתר מיוחד במינו

  .זהו לא גן נוצץ וקיסמו בפשטותו שמחזירה את המבקר בזמן לימים אחריםלחזור ולהתרשם לאחר הניווט. 

 הגן על נוסף למידע לינק סבא:-באחריות תיפעולית של מוזיאון כפר –גן 

או לקחת  קש מהמדריכה מפה סכימטית של הגןאפשר לב .סבא שמתפעל את הגן-הדרכה של מוזיאון כפר בגן תינתן

 .מפה מתיבה מול הכניסה המערבית )השער הקטן(את ה

  "NCF" ב מוששי ע"י לקבל שניתן הסברים עם ועותקב תחנות פרושות בגן - בנוסף

 (לשלט הנייד את ולהצמיד סוללה חיסכון ללא NFC ה שפועל בנייד לוודא)

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 !!!בניווט להתראות 

https://kfar-saba-museum.org/sample-page/habaron_menashe_garden/

