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 רמת הנדיב ניווט דבר המתכנן

 24.12.2121 ,ישישיום 
 

 מפה

 

 מטר. 5. קווי גובה כל 1:7,500, זיו נוימן. המסלול הקצר והבינוני יודפסו בקנ"מ 1:10,000.  קנ"מ 2018מיפוי קיץ 

 

 תכסית

 

 שטח טירשי 

 חורשות אורנים וביניהן סבכים, בעיקר של צמחית אלון עבותה ושל אלת המסטיק 

 חורבות ועתיקות בשטח יש 

  שלא אמורים להשפיע על הניווטנעשו שינויים בתכסית, בעיקר במרכז המפה  

 רחבים שבילים ובין סינגלים בין הריצה במהירות הבדל ישנו 

 ברורים פחות אכן הם ברורים כלא המסומנים שבילים .חדשים סינגלים כמה ישנם והמערבי הדרומי בצד. 

 כנקודה או ריק ירוק גלכמע להופיע יכולים בודדים עצים 

 עבירות נמוכה, אך לא בלתי אפשרית-סימון ירוק כהה 

 מומלץ להביא מגיני שוקיים 

 

  תבליט

 

 והטיפוס הוא מרכיב משמעותי בתחילת הניווט רוב התחנות יהיו על  הכינוס נמצט בחלקה התחתון של המפה

  .2.5%הרמה והטיפוס המצטבר הוא עד 

 מהמצוקים הם בעצם מצוקים חצובים חלק גם ,לכך בדומה .חצבותמ בעצם הם במפה מהבורות רבים 

 .יש מספר מצוקים גבוהים החלק המזרחי של המפה, נא לנקוט משנה זהירות 

 

 שטחים אסורים

 

 ויש בקרבתם רעש מהקמת הימנעו אנא .המפה של מערבי הצפון בקצה הדורסים כלוב אל לגשת ניתן 

 מהאכלתם להימנע. 

 על רק ההליכה אז וגם ,סיומו לאחר לבקר מומלץ .הניווט במהלך הנדיב לגני יסהכנ על מוחלט איסור חל 

 השבילים

 להקפיד! איש בשטח שטחי ניסוי של רמת הנדיב המסומנים כאסורים למעבר. נ 
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 מיוחדים: תכסית סימני

 

  .כתם לבן באיזור המיפוי המרכזי מסמל עצי אורן בעוד עצי האלון מסומנים בעיגול ירוק

 השטח, עיגול ירוק מסמל עץ בודד מכל סוג. ארבש

  מצוק.שיני מחצבות קדומות מסומנות בסימן של קו שחור דק וסגור, ללא סימון 

 

 

 כינוס

 

  (אורט לשעבר) בנימינה כרמיםחנית בית הספר. 

 צמודה. גדולה ת אספלטייש חניספסלי פיקניק,  אין 

  מטר מצפון לכינוס. מומלץ! 300המעיין נמצא 

 יווט כאמור מומלץ לבקר בגני הנדיב ובכלוב הנשריםבתום הנ 

 

 מעברים הכרחיים

 

  אין 

 

 ואיסוף תחנות ושעת גג זינוקים

 

  ולחנייה צמוד לכינוסהזינוק 

  12:15עד 11:00שעות זינוק 

 13:45: והוצאת יתד ראשונה שעת גג 

  .שימו לב שהמסלולים ארוכים מהרגיל, נא לקחת בחשבון בבחירת זמן ההגעה לכינוס 

 

 תחרותיים מסלולים

 

  צהובבתחנות יש סרט אימות. 

 תחנות. 24מטר טיפוס,   190ק"מ,  11.7: ++מסלול ארוך 

 תחנות. 15מטר טיפוס,   140ק"מ,  7.1: ++מסלול בינוני 

 תחנות. 13, מטר טיפוס  140ק"מ,  5.5: ++מסלול קצר 

  :++תחנות. 9מטר טיפוס,   80ק"מ,  4.0מסלול קצרצר 

  בניווט ארוך מידי ם. הוא מיועד לוותיקים שלא מעוניינילא מיועד למתחיליםהמסלול הקצרצר 

 .שאר המסלולים הם פיזיים וארוכים מהרגיל 

 יווטיםכל המסלולים למעט הקצרצר מגיעים לחלק הדרומי של המפה שזה זמן רב שלא היו בו נ 
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 לא יתקיים-מסלול עממי

 

 בטיחות ודרך ארץ

 

  בקרבת כבישים וחניה.זהירות בנהיגה ובריצה 

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

 .לאור הגשמים שירדו, יש להיזהר מהחלקה 

 ם קלים של שומרי הפארק, לשים לב.יש תנועה של אופניים בשטח ולעיתים גם של רכבי 

 ט הוא תחביב.הניוו: זכרו - פרופורציות 

 

 תחנות מים

 

  בשטח יש שתי ברזיות, בחלק הצפוני של המפה. המסלולים ארוך, בינוני וקצרצר עוברים ישירות ובסמוך

 לשתי תחנות המים. המסלול הקצר עובר פעם אחת בתחנת מים.

 

 תיאור תחנות 

 

 מומלץ להדפיסא יחולק בשטח, למי שמעוניין, יופיע על המפה ול 

 

 הוראות הגעה:

 

 ז.יעקב )חץ צהוב במפה המצורפת(, לכיוון ביה"ס התיכון.-ה, כביש בנימינ652מכביש  בכיכר מערבה-צפוןפניה 

 .(לשעבר אורט) בבנימינה כרמיםהכינוס ליד חנית האספלט הגדולה של בית הספר 

WAZE" :בנימינה".בית ספר כרמים , 
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 העוסקים במלאכה

  :זיו נוימןמיפוי 

  מסלולים: זיו שינדלרתכנון 

 בקרת מסלולים: יובל ברג 

  :זיו שינדלר, יובל ברג ודוד ברגהנחת סרטי סימון 

 מעיין לוי: בקרת סרטי סימון 

 

 

 לפרטים נוספים:

 052-3028003, זיו שינדלר

ler@gmail.comZiv.shind 

 
 

mailto:Ziv.shindler@gmail.com

