
 קיבוץ מגידו  – 2ליגת מאוץ מחזור  –כנן תדבר המ
 

 מופז שמואלי :מתכנן
 : אילן צוק בקר

 08.10.2022 -יום שבת 
 

 מפה:על ה
 . 2022 מפת קיבוץ מגידו היא מפה חדשה ומאוד מדויקת שמופתה על ידי זיו נוימן ב

 1:4,000 -קנ״מ 
 מטר.  2.5 –קווי גובה 

 
 : ואיך זה נראה בשטח  סימן מיוחד למפה

 
   

                                                                        
 
 
 
 
 

 
 גלעד או פסל 

 
 כינוסחניה ו

 בוץ.והכוונה מהכניסה לקשלטים  –המזרחי של הקבוץ מצדו  –כדורגל החניה בשטח מגרש 
 

  נוף לעמק יזרעאל.עם  –הכינוס בחורשה מוצלת סמוכה 
 ולחזור לחניה. ציוד בכינוס מועדונים עם ציוד יכולים להוריד
 יש ברזיה עם מי שתיה בכינוס.

 מטר  100כ   - מרחק מהחניה לכינוס
 מטר.  100כ   –מרחק מהכינוס לזינוק 

 
 על השטח:

קצוות הכך שמרכז הקיבוץ היא הנקודה הגבוהה ביותר ו שוכן על גבעה הסמוכה לתל מגידו קיבוץ מגידו 
 מטר. 10-25נמוכים ממנה ב

  .הרחבה קלאסית  תשכונבצידה המערבי של המפה תמצאו 
הוא קיבוץ שעבר שיוך דירות נוצר במרכז המפה שילוב של אזור פתוח לריצה כמו   מכיוון שקיבוץ מגידו 

 במפות הקיבוץ הקלאסיות אך מהצד שני אזורים של בתים פרטיים שהתנועה אפשרית רק על שבילים.
 

 על המסלולים:
 במיקום תחנות מאתגר.בגלל מאפייני השטח המסלולים תוכננו כך שיתמקדו בבחירות ציר ולא 

 ישנם מספר לגים ארוכים בכל מסלול לצידם של לופים קצרים ומהירים עם המון שינויי כיוון. 
ניתן לחסוך עשרות מטרים פר לג בעזרת   .לפעמים עדיף לעצור ולתכנן טוב את הלג לפני שיוצאים – טיפ 

תכנון טוב. כפי שהוחלט, השנה צומצמו מספר המסלולים. את טבלת המסלולים/קטגוריות ניתן לראות 
 באתר האגוד.

 



 טבלת מסלולים: 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 זהה למסלול ילדים(.) ניווט בכיף ספורטיבי ו  (ניווט בכיף) ותחיש גם ניווט משפ
 

 בטיחות
 נוע כלי רכב. לאורך הניווט יש מספר חציות של דרכים בהן עשויים ל

לפני יש לשים לב, ולהרים את הראש מהמפה עדיין   –הניווט בשבת והתנועה צפויה להיות דלילה 
 החצייה. 

 
 נהדרת לכולם!  ושנת ניווטים ,הנאהבהצלחה וב

 
 
 

 מספר  מסלול 
 תחנות

מרחק 
 אופטימלי 

 4228 21 1מבוגרים 

 3475 19 2מבוגרים 

 3520 18 3מבוגרים 

 2815 16 4מבוגרים 

 4081 20 נוער

   2300כ  12 ( קצרצרילדים )

https://www.nivutbekef.com/events/Megido
https://www.nivutbekef.com/sportivi

