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 חולות בית חנניה נתהמתכנדבר 

 16.12.2022 , שישי 
 

 התחרותית תמפעל 

 . (2)כביש החוף  –מערב  ,נחל עדה –מזרח  ,אור עקיבא –דרום  ,שדות שאחריהם אמת המים –צפון גבולות: 

 . מ' )ע"מ להמנע מהרבה קווי צורה, קווים מרוסקים( 1קווי גובה כל לכל המסלולים  1:3,500קנ"מ 

 ח והתבליט עדין.השטח שטו

  ומעט עצי אשל ועצי חרוב הממופ העיקרי חולי ובו צמחית רתמיםשלושה תאי שטח, 

 .מצפון תיכונית ומערות קבורה-ם צמחיה יםעאזור ו, )מצפון(מקור חומר גלם לבנית אמת המים  תהווית קדומים שהמחצב

 סימונים יחודיים:

 .צים פזוריםעסלע שבורים ומשובצים באפור עם נקודות: משטחי  

 .עבירה יותר/או הבהירים יותר נוצלו לצמחיה נמוכה ו ירוקהגווני  ,בודד שיח /בעבירות קשה  ירוק כהה סבך גווני הירוק:

X עץ יבש. שורש או  יכול להיות -חום 

 .דק מצוק עבירקו  – בקו שחור בעובי משתנה בהתאם לגובה והעבירות נתפת המצוקים מסומש

 מומלץ לא להסתמך על שבילים. -ובנייה ליד םה יש שינויים בשבילים בגלל מעבר רב של טרקטורוניבחלק הדרומי של המפ

 
 

 כינוס

 Waze Link  .עם רחוב התדהר( Tהאילן )צומת בקצה הצפוני של רחוב  אור עקיבא באזור התעשיהשטח כינוס 

 אין בכינוס שירותים או מים

 

 המסלולים התחרותיים

 .אין רישום בשטחבלבד.  SIניקוב בכרטיסי 

 .ה לאורך כל המסלולוריכוז גבו ודורשים ניווט עדיןמאתגרים  המסלולים

 .באותה נקודההמשולש והסיום 

 לא תהיה תחנת מים.

 מומלץ להביא מגני שוקיים

 .תמשמעותישלא צפויה להיות  םוטרקטורוני ל שבילים יש לשים לב לתנועת רכביםבריצה ע

 

. מסתיר את עומק המצוק עיתיםגם הסבך ל !ויכולים להיות מסוכנים )קווים עבים( הם לא תמיד עבירים צוקים,מתשומת לב מיוחדת ל

 בתוכוכוורת דבורים ונקודת האכלה לא רחוקה מהכוורת )ארגז גדול/מיכל  :לכניסה ומסומנים במפהכמו כן שני שטחים קטנים אסורים 

 .י נקודות. אין צורך לרוץ בקרבתןתשמרו מרחק מש . אנאמים ומכוסה ענפים(

 באמצע השטח יש שטח אסור למעבר של התיישבות בדואית שמסומנת כשטח אסור למעבר.

 

 

 זינוקים

10:30-12:00. 

 

 שעת גג ואיסוף תחנות 

http://nivut.org.il/Club/7
https://www.waze.com/livemap/?zoom=17&lat=32.52363&lon=34.92057
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00:13. 

 

 בטיחות ודרך ארץ

  ת"א -נוס, אין להתקרב לכביש חיפהבכלל ובאזור הכיבנהיגה וזהירות בריצה. 

  (וירוק זית סגול מקווקוים-רודכאסורים )קווים ואין להיכנס לשטחים המסומנים. 

  ליד התחנות.ונווטים ועוברי דרך אחרים על השבילים  יש לנהוג בסבלנות כלפי –השטח שייך לכולם 

 

 העסקים במלאכה

 . (2015)אוגוסט  מיפוי: שי לבבי

 : לידי שינדלרתכנון מסלולים 

 וזיו שינדלר לידי שינדלרהנחת סרטים: 

 שחר הרשמן: סרטיםבקרת 

 מסלולים: ושי רם.לל הכבקרת 

 

 תיאור תחנות

 

 יודפס על המפה ולא יחולק בנפרד בשטח, מצורף בנספחים להדפסה עצמית למי שמעוניין.תיאור תחנות 

 

 

 לפרטים נוספים:

 0556618959 -לידי שינדלר
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