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 עין צור  ניווט דבר המתכנן

 22.10.2022 ,שבתיום 
 

 

 

 

 מפה 

 

,  1:10,000  המקורי  מיפויה"מ  . קנLIDARעם חומר בסיס מבוסס    ע"י זיו נוימן  2018מופתה בשנת  עין צור  מפת  

 ק. , אנא וודאו בזינו 1:7,500"מ  בקנ ההדפס מטרים. 5 כל קווי גובה

 

 :דלמשתתפי המסלול הקצר בלבופר צ'

ודאי  -זה נמנים על קטגוריות הוותיקים, ויש בהם הנזקקים למשקפי קריאה בעת הניווט  פי מסלולים ממשתתבר

 .כשמדובר בשטח כה מדויק ומפורט כמו עין צור

.  1:5,000, אך בקנ"מ מוגדל של קטנטןעם תיאור תחנות , מקראאנו נאפשר למעוניינות/ים לנווט במפה שתודפס ללא  

 .וכלו לשים אותו על היד, כמו בתחרויות ליגה. תפרדאש ובנרסם מר תיאור התחנות יפו 

  ".5000איך מצטרפים? נרשמים כרגיל למסלול הקצר, ובהערות רושמים " 

 , עם מקרא ועם תיאור תחנות עליה. 1:7,500המודפסת בקנ"מ  סטנדרטיתאלה שירשמו כרגיל ללא הערה יקבלו מפה 

 

 תכסית 

 

 שטח טירשי.  •

-רץאף על פי שעדר הפרות "עבד" בשטח בחודשים מ  ועתיקות., חורבות  אלת המסטיק  עצי אלון ואורן, שיחי •

 פחות נקיים.ה איזורים שנם כמאוגוסט, עדיין י

 ישנו הבדל במהירות הריצה בין סינגלים ובין שבילים רחבים. •

 

 תבליט 

 

  במקום הנמוך במפה.שיפולי רמה. החניה בצד המזרחי נמצאת ט הוא ח הניווטש •

 

 כינוס 

 

 .אנכית לשולי הדרך הרכביםאת נא להחנות  .בנימינה כרמיםפר חנית בית הס  •

 נות גם במפרצי האוטובוס. ניתן להח •

 צמודה.  גדולה ת אספלטייש חני ספסלי פיקניק,  אין •

 צפון לכינוס. מומלץ! טר מ מ  300המעיין נמצא  •
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 עות באתר איגוד הניווט.שמופיכפי   ונהמגבלות הקוריש להקפיד על  לשטח הכינוס עם הגעתכם  •

 

 מעברים הכרחיים 

 

 רים. מט  80לאורך  ריצה על שביל מנקודה זו למשולש יש ניסה לשמורה, נמצאת בשער הכנקודת הזינוק  •

 

 

 ושעת גג זינוקים

 

  .קרוב לחניהנוק הזי •

 . 12:00שעת גג תחרותי:  . 09:00-11:00 מסלולים תחרותיים זינוקי •

 .12:30שעת גג עממי:  .09:00-11:00עממי  ה המסלול זינוקי •

 נא התעדכנו בדף פרטי האירוע.הזינוקים, מה של תכן הקדם תיחובמקרה של עומס  •

 

 

 םותייתחר םולימסל

 

 ב של האיגוד צהובתחנות יש סרט אימות  •

 .ם המשתתפים בליגת בתי הספר ולתלמידי למתחיליםמתאים   צרהמסלול הקצר •

 ושינויי כיוון.  תחנות ימרוב  ,בינוני המסלולים בסגנון •

 . A4אין חלוקת ניילונים. המפות בגודל דף   •

 

 כיף: ניווט ב מסלול 

ונופים מושלמים ניווט סתיו בעין צור, מעי  ין המסתתר בליבה של שמורת הטבע "רמת הנדיב", מוקף בחורש טבעי 

המעיין  במי  הרגליים  את  לטבול  הכרמל,  חוטם  של  והעתיקות  השבילים  בין  לנווט  בואו  שבת.  בוקר  של  לניווט 

 . בתחנות םולכ  ןהקרירים, למצוא את התחנות בין הסבכים ולפתור את החידות המחכות לכ

 

 

 ת מים תחנ

ן להניח  שטח השמורה לשביל הגישה לבית הספר. נית המזרחי של השטח, במעבר הגדר שביןצאת בקצהו נמ 39ה תחנ

בצומת   בעת ההגעה לניווט. בעזרת הרכבבוק ם הניווט. מומלץ להניח את הבקולאסוף בתואישיים בנקודה זו בקבוקים  

וממשיכים    במעבר הבקרם את הבקבוק  וס ומניחי שלאחר הפנייה לבית הספר פונים שמאלה במקום ימינה לכינ   T-ה

לחילופין  .לכינוס מופיע בדף האירוע.  הנקודה  לבצע חימום של  מיקום  ניתן  לנקוד   500,  נקודת  .  זו  המטר מהכינוס 

 מהמסלול. 60%וארוך, לאחר כ  ם הזו מופיעה במסלולים קצר, בינונייהמ
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 : 39השער של תחנה 

 

 
       

 בטיחות ודרך ארץ

 

לזינוק.   • מדרום  אחד,  גבוה  אותו  אין  מצוק  לעלות  כדי  מטה.  בכיוון  דרכו  העוברת  הגיונית  ציר   יש בחירת 

 יף.להק

 ים וחניה.ת כבישבקרבזהירות בנהיגה ובריצה  •

 . אחרים על השבילים או ליד התחנותועוברי דרך ס נווטים לא לדחוף ולא לדרו –השטח שייך לכולם   •

 יתים גם של רכבים קלים של שומרי הפארק, לשים לב.יש תנועה של אופניים בשטח ולע •

מספ  • היש  על  המונחים  נמוכים  תיילים  המפה.  קרקער  של  הדרומי  בחלק  בעיקר  לשים,  בזמן   יש  לב 

 הריצה בשטח. 

אך  תחנות קן צרעות פעיל, עקב כך הוסטו מספר תחנות  סימון ה עת  גלה בור שמצפון למשולש התבאז •

עת  סגול בולט על המפה, שימו לב בקן מסומן בה.  בקרבתו  יםעדיין עובר  ים ארוך, בינוני וקצרהמסלול

 אליו. ך  הריצה בסמו

המסלולי בשט  • גבוה,  מצוק  קיים  לזינוק  הקרוב  בקרבתו  םח  עוברים  קצב    שימו,  הקצר  את  והאטו  לב 

 הריצה בשטח זה. 

 יב.ט הוא תחבהניוו : זיכרו - פרופורציות •

 

 תיאור תחנות 

 

, למעוניינים , כמו בתחרויות ליגההזינוקיהיו זמינים בעמדת  למסלולים קצר/בינוני/ארוך  "ל  בינ  תחנותתיאורי   •

 על מפות כל המסלולים.  יופיעוכמו כן,  .םזרועעל במחזיק תיאור תחנות לשים 
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 הוראות הגעה: 

 

 "ס התיכון.ון ביהרפת(, לכיוז.יעקב )חץ צהוב במפה המצו-ה, כביש בנימינ 652מכביש   בכיכר מערבה-צפוןפניה 

 . כרמים העל יסודי של בית הספר ההכינוס ליד חנית האספלט הגדול

WAZEבנימינה".  שכול פיס: "א 

 

 
 

 לאכה העוסקים במ

  .: שי רם)גדר ותעלה(  דכונים. עזיו נוימןמיפוי:  •

 . רובין רז מסלולים: תכנון  •

 .רז רוביןהנחת סרטי סימון:  •

 .טל אשדסלולים:  מתכנון בקרת  •

 .טל אשד:  קרת סרטי סימוןב •

 

 לפרטים נוספים: 

 054-4432907   שי רם

647@gmail.comhairam3S 
 

 058-7932361    רז רובין

9@gmail.combini1azirur 

 

mailto:Shairam3647@gmail.com
mailto:razirubini19@gmail.com

