
 אימון ניווט מענית 12.12.2020 - דבר המתכנן
  

 על המפה והשטח:

 הניווט יתקיים על מפת מענית של זיו נוימן (2017), ועל תוספת הרחבה
 לגבעה הדרומית(מעבר לנחל נרבתה) שמפיתי לאחרונה בסמוך לאירוע.

 מקווה שתאהבו :)

 

 היער ברובו הוא יער אורנים נטוע עם מעט חלקים של ברושים וכמה
 איזורים משולבים. עבירות היער משתנה בין יער "לבן" מהיר, ליער צפוף

 יותר המסומן בירוק בהיר וכלה באזורים עם קווים ירוקים, שמסמנים אזור
  סבוך עם צמחיית קרקע.

 



 

 טופוגרפיה -  שטח הניווט מורכב משתי גבעות עיקריות משני צידי נחל
 נרבתה.הגבעה הצפונית יחסית שטוחה ועם קצת משחקי טופגרפיה עדינה,

 הגבעה הדרומית היא גבעה עגולה ויפה. במרכז המפה ישנו עמק מרשים



ויפה שיצר הנחל שחוצים אותו במהלך הניווט פעם אחת.

 

 על המסלולים:

 המסלולים בתחרות יהיו בסגנון "מידל דיסטאנס". כלומר, מרחק בינוני,
 ולגים קצרים ובינוניים שישימו דגש על ניווט עדין ושמירה על ריכוז לכל
 אורך הניווט. שמירה על ריכוז גבוהה לאורך זמן יהווה גורם משמעותי

 בהצלחה בניווט.

 ישנם אזורים מרובי תחנות וכדאי לשים לב לקודים ולשמירה על סדר נכון
 של תחנות בניווט.

 ישנה תחנת קהל שעוברים בה באמצע הניווט בערך בכל המסלולים. יהיה
 בה שולחן וניתן יהיה להשאיר בה מים לשימוש עצמי בזמן הניווט. תחנה זו
 היא גם תחנה לפני הסיום, והקוד שלה אינו 100 הפעם אלא 43. שימו לב

 לא להתבלבל ולהמשיך לסיום ממנה.

 פירוט המסלולים:

 מרחק מסלול
 אווירי

 טיפוס
 מצטבר(אופטימלי)

 מס'
 תחנות

 קנה
 מידה

 זמן מנצח גודל דף
 משוער

 38-40 דק' A4 1:7500 28 125 6.75 ארוך

 38-40 דק' A4 1:7500 20 100 4.86 בינוני



  

 לעממי והקצרצר מסלול משותף באורך כ-2 ק''מ.

 מידע כללי:

 סרטי סימון - בכל תחנה תלוי סרט גיבוי צהוב עם קוד התחנה.

 תחנות מים - בהתאם לנהלי הקורונה אין תחנות מים בשטח, ישנה תחנת
 קהל שניתן להשאיר בה בקבוק מים אישי.

  בטיחות:

 ריצה בסמוך לחניית רכבים - חלק מהרכבים יכוונו לחנות ממש●
 בסמוך לכינוס. נא להקפיד על זהירות בהגעה לתחנת הקהל שצמודה

 לחניית הרכבים.
 רטיבות - ישנם מעט אזורים עם מצוקים ומשטחי סלע, נכון לכרגע לא●

 אמור לרדת גשם בסמוך לתחרות, אך בכל זאת אנחנו בתקופת
 החורף ויש פוטנציאל לרטיבות. היזהרו בריצה וזכרו, זהו רק אימון,

 שימרו על עצמכם. אין מה להסתכן.
 ישנו מצוק גדול ומרשים היורד מהגבעה הצפונית לנחל נרבתה. הוא●

 יפהפה אך מסוכן. המסלולים לא עוברים לידו והוא מוקף בגדר בלתי
 עבירה. אך עדיין - שימו לב ושמרו על בטיחות.

 חציית שדות:

 ישנו שדה מעובד אחד במרכז המפה בואדי נרבתה. אסור לחצות אותו -
 וגם אין צורך כזה במסלולים.

 

 הגעה וחניה:

  38-40 דק' A4 1:7500 14 80 3 קצר



 

 הגעה בכביש מס' 5923 לכוון הכפר מייסר ופניה שמאלה אל הכפר. (שילוט
 ימוקם החל מהכניסה לכפר). בתוך הכפר פונים שמאלה (מערבה) במעגל

 התנועה הראשון וממשיכים ישר עד פניה ימינה בסוף הבתים. ממשיכים
 צפונה עד לקצה הכפר שם יחכה סדרן.

 מכאן שתי אפשרויות:

 1. להמשיך מערבה עד לכינוס בדרך העפר. הדרך עבירה גם לרכבים
 פרטיים אך מעט משובשת ועם שארית שלוליות.

 2. חניה בכביש שמצפון לכפר במפרצי החניה הקיימים בו והליכה ברגל
 לכינוס 600 מ'. מומלץ למי שלא מעוניין לרדת עם הרכב לשטח. (סדרן

 ישהה בנק' זו לאורך כל הארוע)

 

 שעות זינוקים וסיום:

 זינוקים לכל המסלולים החל מהשעה 08:30 ועד 11:00.



 שעת גג - 12:30.

 מרחקים חשובים:

 מהחניה לכינוס - 500 מטר/חניה בסמוך לכינוס. בהתאם להעדפה אישית
 ושיקולי נסיעת שטח\הליכה לכינוס. כולל מעבר מתחת לכביש 6 לחונים

 רחוק.

 מהכינוס לזינוק - 500 מטר.

 

 

  וזהו עד כאן, שיהיה אימון מוצלח ומהנה לכולם! נתראה בשבת!!

 רותם יוגב


