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 דרכי הגעה וחניה

 

 חניה בכול לבן היא חינם בשבת. 

 לרחוב נתנזון בו יש אפשרויות חניה רבות.  WAZEאנו ממליצים לכוון את ה

 ניתן לחנות שם או בחניונים אחרים בסביבה לפי השילוט. 

 

 איזור הכינוס

 

 כיכר פריז.הכינוס ברחוב )סמטת( ח'טיב, קצת מעל 

 הכינוס מוצל, אבל אין נקודת מים בכינוס. אנא הביאו מים אתכם. 

תהיה אפשרות לשירותים במרחק לא רב מהכינוס, שאמורים להיות פתוחים 

 )אנא השתדלו להתפנות מראש(. 

 

 זינוק

 

מטר מקבלת   30-מטר מהכינוס, המשולש מרוחק כ  50הזינוק ממוקם כ

 המפות. 

 

 המפה 

זיו נוימן וכוללת את העיר התחתית, השוק הטורקי, שכונת  מפה חדשה של 

ואדי סאליב, שוק תלפיות, גן הזיכרון, שכונת הדר, ואדי ניסנאס והפתעות  

 נוספות. 

 1:4000קנ"מ 

 )שמרגישים יותר(. חשבו עליהם בעת בחירת ציר.  2.5קווי גובה: 

 

 

 



לטובת  אנא הקפידו שלא לחצות שטחים המסומנים במפה כאסורים לכניסה 

 שמירה על בטיחותכם ועל הוגנות התחרות. 

 

 

 

 מסלולים 

 

 תכנון מסלולים: ניצן יסעור 

 בקרת מסלולים: שי סט 

 

 

מרחק  מסלול
 אופטימלי

 גודל המפה מספר תחנות טיפוס 

 A3 25 175 7.5 ארוך

 A3 17 120 5.6 בינוני

 A4 14 80 4.4 קצר

 A4 11 3 2.1 קצרצר

 

לניווט ספרינט סטנדרטי. ניווט עירוני ארוך כהלכתו.  המסלולים ארוכים ביחס 

 המסלולים מאתגרים, קחו בחשבון בבחירתכם את אורך המסלול. 

הניווט משלב לגים קצרים וניווט עדין עם לגים ארוכים במיוחד ובחירות ציר 

 )וגם קצת מלכודות(.  מרתקות.

 קווי הגובה בהחלט יכולים להיות משמעותיים בבחירת הציר. 

 . יעת גניבה( נ )למ  SIבהן לא יהיה  )לא הרבה( תחנותיתכנו   –שימו לב 

 

,  שלל שכונות בעלי סגנונות אדריכלות שוניםב ור במהלך המסלול תזכו לעב

 מעברים תת קרקעיים, גשרים, סמטאות, מדרגות ופארקים.  



 כבישים ראשיים גדולים מסומנים כאסורים למעבר.  -שימו לב בחציית כבישים 

 

 בטיחות 

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

 לעת. 

 הבטיחות לפני הכל! זכרו , 

הרימו ראש מהמפה לפני חציית כבישים. אל תחצו כביש לפני שהסתכלתם  

 לשני הצדדים. שימו לב לרכבים היוצאים מחניות.

 אנא השתדלו להקפיד על ריצה בצד הכביש על מדרכות הולכי רגל בלבד.

ייתכן שתעברו ברחובות הומי אדם )למשל שוק ואדי ניסנאס(. הזהרו ושמרו  

 לומם של המבקרים והתושבים.על ש

נדרשת זהירות מיוחדת   -במהלך הניווט תרדו )ותעלו( בלא מעט גרמי מדרגות 

 כאשר המדרגות רטובות מסיבה כלשהי. 

 מים ושתיה 

 אנחנו עדיין בקיץ ומזג האוויר עלול להיות חם ולח מאד.

 נקודות מים )ברזיות/קולר(.  2על המפה מסומנות  

 י ואחרי הניווט. הרבו בשתיה לפני, תוך כד

 כבר הגעתם לחיפה…   -אחרי הניווט 

 מומלץ לא לוותר על החומסיות שנמצאות במרחק הליכה מהכינוס.

נציין את אבו מארון, פארג' וכמובן את אבו שאקר, החומוס המיתולוגי  

שנמצאות אחת ליד השניה. אחת טוענת לכתר החומוס הטוב בארץ. השניה  



 החומוס הטוב ברחוב.מסכימה וטוענת שהיא 

 אנחנו שומרים אמונים לאבו שאקר. 

ואדי ניסנאס, שוק תלפיות ורחובות הנמל מלאים בבתי קפה ומסעדות  

 מיוחדות.

 ממליצים לשוטט ולהנות מהאפשרויות הקולינריות המיוחדות באזור. 

 בהצלחה!  


