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 פארק אלי כהן דבר המתכנן

 11.2.22, יום שישי
 

 מפה

 י זיו נוימן"ע 5102המפה הוכנה במהלך שנת . פארק אלי כהן נמצא בכרמל הצרפתי בחיפה. 

 המיפוי בתקן ספרינט. 

 מ 5.2קווי גובה כל , 0:5,211מ "קנ' . 

 

 תכסית

 שטחי פארק משולבים בצמחייה טבעית ומבנים. 

 מספר שטחים סגורים וגדרות מייצרים בחירות ציר. 

 

 תבליט 

 גבוה המזרח ,נמוך מערבה. המפה על מדרון. 

 

 כינוס

 ןשלום קסא רחובשל  מערבי-ןבקצה הצפו. 

 שלפעמים פתוחים ציבוריים יש שירותים . אין מתקני משחקים. בכינוס מדשאה גדולה ומספר ספסלים

 .מומלץ לעצור בהן טרם ההגעה לכינוס, ישנן מספר תחנות דלקבתוך חיפה  4על כביש  (.ולפעמים לא)

 

 רחייםמעברים הכ

 לסימונים הבלתי עבירים אנא שימו לב, אין מעברים מיוחדים. 

 

 זינוקים

 10:11-00:11 . 

  צמוד לכינוסהזינוק.  

 

 תחרותיה מסלולה

  ניקוב אלקטרוני אך ורקSI . ראשרישום מכרטיס ב לשכוריש 

 לטובת הנווטים יהיה גם מסלול של ניווט זיכרון ללא תוספת תשלום. 

 לא יהיו מנסרות בתחנות. 

 נא להירשם מראש, אין רישום בשטח. 

 

 העממיהמסלול 

  קצרצר/ אין מסלול עממי. 
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 בטיחות ודרך ארץ

 בעיקר בביצוע שינויי כיוון, קחו זאת בחשבון .השטח חלקלק, גשמי ברכה ירדו השבוע בצפון. 

 בקרבת כבישים וחניהרות בנהיגה ובריצה זהי. 

 נא לנהוג במשנה זהירות בשטח החניה. 

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

 ט הוא תחביבהניוו: זיכרו - פרופורציות. 

 

 תחנות מים

 .תחנה אחת בחלקו השני של המסלול. פ תיאור התחנות"ע

 

 העוסקים במלאכה

 5102זיו נוימן : מיפוי.  

 עמרי שפר: ליםתכנון מסלו. 

 שי רם: בקרת מסלולים. 

 ארז שלו: מנהל אירוע. 

 

 :תיאור תחנות
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 :ההוראות הגע

החניה ברחוב  .לדרך צרפת 4מומלץ לעלות מכביש . הכרמל הצרפתי, ןרחוב שלום קסאקצהו הצפון מערבי של 

 .בתחבורה ציבורית המקום נגיש, כמו כן. ה הקרובהות בסביבניתן לחנ, קטנה ומוגבלת

 

 
 

 

 

 :לפרטים נוספים

 121-0035352, עמרי שפר

 

 

 

 


