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 רמת הנדיב צפוןדבר המתכנן 

 27.10.2018 ,שבת
 

 מפה

דויק המיפוי מ .1:7,500בקנ"מ , זיו נוימן. יתכן וחלק מהמסלולים יודפסו 1:10,000, קנ"מ 2018מיפוי קיץ 

 וטוב.

 

 תכסית

 .שטח טירשי 

 אלת המסטיק.ושל  חיית אלון עבותהמצ חורשות אורנים וביניהן סבכים, בעיקר של 

 ל במהירות הריצה בין סינגלים ובין שבילים רחבים.ישנו הבד 

  ם. ברורי אכן פחותבצד הדרומי והמערבי ישנם כמה סינגלים חדשים. שבילים המסומנים כלא ברורים הם 

 .עצים בודדים יכולים להופיע כמעגל ירוק ריק או כנקודה ירוקה 

 

 תבליט 

 נמוכה ביותר לתחנהההפרש הגבהים בין התחנה  .הפרשי גובה משמעותיים בואין  - שטח הניווט הוא רמה 

מהבורות במפה הם בעצם מחצבות. בדומה לכך, גם חלק רבים מטר בלבד.  30הגבוהה ביותר הוא 

 מהמצוקים הם בעצם מצוקים חצובים. 

 

 כינוס

 לץ מומ מודים, חניה צמודה.כינוס אידיאלי. המון ספסלי פיקניק, צל, מים זורמים, שירותים נקיים צ

 ( על מנת להימנע מבעיות חניה.10:30 עדלהקדים להגיע )= 

 

 / שטחים אסורים מעברים הכרחיים

  אנא הימנעו מהקמת רעש בקרבתם ויש דורסים בקצה הצפון מערבי של המפה. אל כלוב הניתן לגשת

 .להימנע מהאכלתם

  ק על רחל איסור מוחלט על כניסה לגני הנדיב במהלך הניווט. מומלץ לבקר לאחר סיומו, וגם אז ההליכה

 השבילים.

 

 זינוקים

  נוס, ליד הכיכר.מטר מהכי 50-ק כהזינוק מרוח. 09:00-11:00

 

  ואיסוף תחנות שעת גג

45:12. 
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 קצרצרמסלול 

יקוב נר. הניווט הראשון שלהם ביע בפארק או בבית הספר וזה יהיההמתאים לבעלי ניסיון בניווט מיוחד מסלול 

 אלקטרוני, בדומה למסלולים התחרותיים.

 

 העממיהמסלול 

 המסלול קל מבחינה פיזית. 

 .יש נוף לים התיכון 

 .במהלך המסלול ישנן מספר נקודות בהן ניתן לקצר 

 .מומלץ מאד להגיע לכלוב הדורסים בקצה הצפון מערבי של המפה 

 

 מסלולים תחרותיים

 ותסרט אימבתחנות יש  אנא הירשמו מראש וחיסכו עמידה בתור.. קצר, בינוני, ארוך: ניקוב אלקטרוני 

 .צהוב

  2%אחוזי טיפוס: עד. 

 .סימון ירוק כהה = עבירות נמוכה מאד, לא בלתי אפשרית  

 

 בטיחות ודרך ארץ

 לסיום תיתכן תנועת כלי רכב איטיים. שימו לב והישמרו. 100יך מתחנה בשביל המול 

  בקרבת כבישים וחניה.זהירות בנהיגה ובריצה 

 .נא לנהוג במשנה זהירות בשטח החניה 

 ערבי של המפה מכיל מספר שטחי ניסוי. אנא זיכרו שאנו אורחים בשטח ושימרו על הטבע.הצד המ 

 ת אינן פעילות.נכון לתחילת השבוע, הגדרות החשמליו 

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

 ט הוא תחביב.הניוו: זיכרו - פרופורציות 

 

 תחנות מים

 ע"פ תיאור התחנות. 

 

 העוסקים במלאכה

 רם: שי והנחת סרטי סימון תכנון מסלולים 

 שחר הרשמן: סרטי סימוןתיכנון ו בקרת 
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 תיאור תחנות:

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 הוראות הגעה:
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 .יעקב )חץ אדום במפה המצורפת(.ז-, כביש בנימינה652מכביש  פניה מערבה

נות בכניסה לרמת הנדיב יש לפ יה בצד הצפון מזרחי של גן הזכרון.המצו תקיים בחורשת הפיקניקיםהכינוס י

על  10:30מומלץ להגיע לפני  ימינה בכיכר הראשונה. במקום יוצב שילוט ומאבטחי הגנים יכווינו את הנווטים.

  .חניוןמעומס במנת להימנע 

 החניה והכניסה לגנים חינם.

 
 

:WAZE 

 רמת הנדיב.

 

 לפרטים נוספים:

 054-4432907שי רם, 

Shairam3647@gmail.com 
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