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 אלון הגליל –דבר המתכנן 

 4.5.2019,  שבת 
 

 

 מפה

הדפסה יתכן וה ממפה: עוזי שוויצר. מ'. 5, קווי גובה כל 1:10,000קנ"מ . 2010הוכנה בשנת  אלון הגלילמפת 

 תהיה בקנ"מ מוגדל.

 

 תכסית

  .יער אורנים ברובו עם שטחים פתוחים קטנים 

 .צמחיית הקרקע סבירה יחסית לעונה 

 פיהם, אלא -עלאך ורק ם מסומנים לעיתים בצורה טובה, אבל לא תמיד. לא מומלץ לנווט השטחים הפתוחי

 אם זהו תיאור התחנה.

 .מספר קטן של שבילים וסינגלים חדשים במפה 

 

  תבליט

 גבעה אחת מרכזית במרכז המפה. כל השאר זה כיפות מקומיות, שלוחות וגאיות.פשוט יחסית , 

 

 כינוס

 ין י משחקים וברזי מים. השיקול בבחירתו היה האפשרות לתכנן ניווט מעני, מתקנבכינוס אין ספסלים

 ומהנה גם למסלולים הקצרים.

 חד צד א, רק בההגעה לכינוס על פי השילוט מדרך נוף אלון הגליל. נא לחנות על פי הוראות מכויני החניה

  של שביל הגישה על מנת שלא לחסום רכבים יוצאים.

 עם המטעמים הדרוזיים. לניווט יגיעו סמיה ונג'יב 

 

 מעברים הכרחיים

 כמו כן, אין חציית גדרות. .מעברים הכרחיים אין

 

 מתחיליםמסלול 

  בקו אוירי.  מטרים 1,500 -מיועד לנווטים מתחילים ברמת ליגת בתי הספר. אורכו כ מתחיליםמסלול 

 

 מסלולים תחרותיים

 .נא להירשם מראש למסלולים התחרותיים 

 ודים לכינוס.הזינוק והסיום צמ 

 .השטח ירוק ומוריק, שימו לב היכן אתם מניחים את הרגליים במהלך הריצה 

 .השטח מהיר ועביר 
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  3%הטיפוס המירבי לא עולה על. 

 .אנא הקפידו לבדוק את קוד התחנה. נדרשת עבודת מצפן ויכולת לשמור על קו גובה 

  זו תחרות ניווט ולא תחרות חיפוש.  –התחנות לא מוחבאות 

 המפה למעוניינים, תיאורי תחנות בהמשך קובץ זה. לא יחולקו תיאורי תחנות בכינוס. יהיו מודפסים על. 

 ע"פ אתר האיגוד.: התחרותיים שעות הזינוקים 

 רום: גבולות גזרה. בצפון ובמערב: בתים ונחל ציפורי. במזרח: איזור בתי המלאכה של אלון הגליל. בד

 דרך נוף אלון הגליל.

 

 ך ארץודר בטיחות

 .זהירות בנהיגה ובריצה על דרך נוף אלון הגליל 

  לנהוג במשנה זהירות בשטח החניהנא. 

 .המסלולים חוצים את שביל החניה המרכזי. שימו לב בעת החציה 

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

 

  ואיסוף תחנות שעת גג

12:00. 

 

 תחנות מים

ת תחנו על פי תיאורי התחנות. תחנות המים ימוקמו בתחנות הניווט עצמן כך שלא יהוו שיקול בבחירת הציר בין

 במידת הצורך יבוצע תיגבור נוסף. הניווט.

 

 העוסקים במלאכה

 2010, עוזי שוויצריפוי: מ.  

 שי רם :סרטי סימון והנחת תכנון מסלולים. 

 שינדלר.יהודית וזיו : בקרת מסלולים 

 

 הגעה:הוראות 

לון , כמה מאות מטרים מצפון למחלף המוביל ונסיעה על דרך נוף איפתחאלצ.כניסה ליישוב אלון הגליל דרך 

 הגליל על פי השילוט. 

 

 

 לפרטים נוספים:

 054-4432907שי רם, 

Shairam3647@gmail.com 
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ירידה מכביש הגישה 

לכיוון היער לאלון הגליל  

כניסה לדרך נוף 

 אלון הגליל


