
 כרמל– מועדון ניווט טכניון 

 

 

 /http://nivut.org.il/clubs/technion : בקרו אותנו

 

דבר המתכנן ניווט עין צור 

 17.2.2018, יום שבת
 

מפה 

שטח באיכות מיפוי : מפת עין צור היא חלק ממפת רמת הנדיב שהוכנה על ידי סרגיי יאקימוב ובמרכזה פנינת מיפוי

חלקים אחרים במפה מעודכנים . שטח איכותי זה יהיה דומיננטי במהלך הניווט. פרי עבודתו של דניאל גריף, מדהימה

. פחות מבחינת התכסית

עדכון , בעיקר ביטול גדרות, נערך עידכון חלקי של פתחי הגדר היחידה במסלול וכן כמה שינויים נוספים בשטח

. שבילים שנעלמו ועבודות תחזוקה שביצע צוות רמת הנדיב

.  ' מ5קווי גובה כל , יתכן והמסלולים האחרים יודפסו בהגדלה,  למסלול הארוך1:10,000מ ההדפסה יהיה "קנ

 

 תכסית

 שטח טירשי. 

 מומלץ מגיני שוקיים. חורבות ועתיקות, שיחי אלת המסטיק, עצי אלון ואורן. 

 ישנו הבדל במהירות הריצה בין סינגלים ובין שבילים רחבים. 

 

: סימני תכסית מיוחדים

 

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

 .עיגול ירוק מסמל עץ בודד מכל סוג, בשאר השטח

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

 

 תבליט 

 החניה בצד המזרחי נמצאת במקום הנמוך במפה. שטח הניווט הוא שיפולי רמה . 

 

כינוס 

 חנית בית הספר אורט בנימינה. 

 יש חנית אספלט גדולה צמודה, אין ספסלי פיקניק. 

  מומלץ.  מטר מצפון לכינוס300המעיין נמצא! 

 

 מעברים הכרחיים

  אין 

 

זינוקים ושעת גג 

 8:30-11:30 .הזינוק צמוד לכינוס . 

 12:45: שעת גג .
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מסלולים תחרותיים 

 לרוב של חברת חשמל, בתחנות יש סרט אימות צהוב. 

  יש משמעות לבחירת הציר–" קלאסי"המסלולים בסגנון . 

 3%עד : אחוז טיפוס. 

  עבירות נמוכה מאד= סימון קוים ירוקים צפופים מאונכים. 

 המסלולים התחרותיים יתקיימו בכל מזג אויר. 

 

מסלול עממי 

 המסלול עובר בשבילים רחבים בלבד. 

 ואז אורך 4-6י ויתור על תחנות "ניתן לקצר ע. מ" ק4.5 –ושווה מהרגיל , המסלול המלא ארוך מהרגיל 

 .מ" ק3.5המסלול הוא רק 

 המסלול עובר בחורבת עקב ובמעיין עין צור. 

 צבאים ושאר בעלי חיים, צבים. 

 רקפות ושאר פרחי חורף, כלניות בשלל צבעים. 

 כתב חידה משובח פרי עטו של דויד ברג. 

 הודעה תפורסם בפרטי התחרות באתר איגוד הניווט עד יום שישי בצהריים, המסלול העממי תלוי מזג אויר. 

 

בטיחות ודרך ארץ 

 זהירות בנהיגה ובריצה בקרבת כבישים וחניה. 

 שם ישנם שערים מוסדרים, מומלץ להיכנס ולצאת למתחם תל צור מהפינות הדרום מערבית והצפון מערבית. 

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

 שימו לב, המסלול הארוך בקצהו הצפוני חוצה כביש פנימי ועליו תנועת מכוניות! 

  הניווט הוא תחביב: זיכרו- פרופורציות. 

 

תחנות מים 

. מצוינות על גבי המפה, בנקודות מרכזיות

 

 העוסקים במלאכה

 שי רם: עידכונים. סרגיי יאקימוב ודניאל גריף: מיפוי . 

 שחר הרשמן: תכנון מסלולים והנחת סרטי סימון. 

 שי רם: בקרת מסלולים. 

 שי רם: בקרת סרטי סימון .
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תיאור תחנות 

 

ארוך בינוני קצר מתחילים 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 כרמל– מועדון ניווט טכניון 

 

 

 /http://nivut.org.il/clubs/technion : בקרו אותנו

 

 

: הוראות הגעה

. ס התיכון"לכיוון ביה, (חץ צהוב במפה המצורפת)יעקב .ז-כביש בנימינה, 652מערבה בכיכר מכביש -פניה צפון

. הכינוס ליד חנית האספלט הגדולה של בית הספר אורט שומרון בבנימינה

WAZE" :בנימינה, אורט שומרון ."

 
 

 

 

: לפרטים נוספים

 054-4432907, שי רם

Shairam3647@gmail.com 
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