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 דרום מאגרי מנשה  –דבר המתכנן 

 6.3.21, שבת  
 

 מפה

'. ממפה:  מ 2  , קווי גובה כל1:10,000  מיפוי  . קנ"מLIDARבעזרת חומר בסיס מבוסס    2020בשנת    הוכנה  דרום   מאגרי מנשהמפת  

 , אנא בידקו בזינוק. 1:5,000עד  1:10,000המסלולים בקנ"מ  לכלודפסו המפות י .ו נוימןיז

 

 תכסית 

 .חולות עם צמחיית שיחים ים תיכונית •

 .איטי משמעותיתאנכיים,  םמה שמסומן בקוויהשטח פתוח ונוח לריצה.   •

 ז השטח יותר פתוח ויותר מהיר. באופן כללי, ככל שמתקדמים מערבה במפה א  •

 מסייעים בהתמצאות. עצים בודדים טן של מספר ק •

 על המצפן. תםשימו לב להשפענמוך וגבוה במפה. קווי מתח  מספר •

 כמה שבילים רוחב דומים העוברים ממזרח למערב.  גם ישנםמרכזי חוצה את המפה מדרום לצפון, ו כררכו שביל •

 

 תבליט  

 מטר.  2טופוגרפיה עדינה. כאמור, קווי גובה כל  •

 

 וחניה כינוס

 מערבי של המפה.  -ם בצד הדרו לפני הניווט  חימוםלטובת  המועדונים ושטח  וסכינ  •

. ות מכוניות לכמה עשר  בתחנה מגרש חניה סלוללכיוון מערב.    65תחנת הדלק דור אלון הנמצאת על כביש  הגעה לכינוס מ •

מכן,   מאד  ישנו שביל  לאחר  לתחנ רחב  הדלקמצפון  לכיוון מערב )מקבהניווט  שטח)בתוך    ת  לכ(  ניתן 65ביש  יל  ועליו   )

 .מטעמי בטיחות מסלולי הניווט לא יחצו שביל זה בניצב. לחנות

 לי הקורונה כפי שהגדירם איגוד הניווט. כליש לשמור על שולחנות, ברזים, מתקנים. בשטח אין  •

. תוכלו להשאיר מצורף בדף האירוע  . ראו תרשיםמלבד המסלול העממי  לכל המסלולים. מיועדת  בקרבת הכינוס  תחנת מים  •

 !הניווט בסיום פינוים לפח אשפהלאישית או דאגו אתכם  בוקים בחזרהאת הבק. אנא קחו יםאישי  בקבוקי מיםשם 

 

 מעברים הכרחיים 

 .אין •

 

 קים זינו

 קרוב לשטח הכינוס. הזינוק . 09:00-11:00 •

 

 שעת גג ואיסוף תחנות  

3012:. 

 

 ק"מ  .53 – העממיהמסלול 

 . במסלול אפשרות קיצור . ישנה. השבילים בחלקם אינם עבירים לעגלותולצד המאגרים יםעובר בין פריחת הרתמהמסלול  •

 

 מסלולים תחרותיים 

 . היטבמה שמסומן במפה מופיע במדויק במפה. הטופוגרפיה ממופה   •

 לא שיקול בתכנון הציר.אחוזי טיפוס:  •

 . ולגים קצרים יחסית אופי השטח מכתיב ניווט מרובה תחנות •

 שבילים חוליים הם איטיים לריצה. •
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 מספר תחנות  במטרים  אורך שם המסלול 

 22 6420 ארוך

 19 5350 בינוני פלוס 

 A 4500 17בינוני 

 B 4330 19בינוני 

 C 4270 20בינוני 

 15 3340 קצר פלוס נשים

 14 3450 קצר פלוס גברים 

 12 2610 זהב 

 12 3110 קצר

 9 2320 קצרצר

 

 

 

 בטיחות ודרך ארץ 

 כבישים וחניה.בקרבת יצה  זהירות בנהיגה ובר •

 של אופנועי שטח. תנועה מעטה בשטח קיימת  •

  נא לנהוג במשנה זהירות בשטח החניה. •

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

 ט הוא תחביב.הניוו : זיכרו - פרופורציות •

 יימצא בשטח הכינוס.  חובש •

 

 העוסקים במלאכה 

 שי רם. סרטי סימון: מסלולים והנחת ון תכנ  •

 .תומר כהןסרטי סימון:  מסלולים ובקרת  •

 

 תיאורי תחנות: 

 . יחולקו בכינוסכמו כן, על המפה. 

 

 הוראות הגעה:

 .ופונים ימינה )צפונה( לכיוון תחנת דלק דור אלון 65ממשיכים מערבה על כביש מזרח  -מצומת חדרה

 . WAZEלינק 

 

 לפרטים נוספים: 

 054-4432907שי רם, 

Shairam3647@gmail.com 
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