
 כרמל– מועדון ניווט טכניון 

 

 

 /http://nivut.org.il/Club/7: בקרו אותנו

 

ל "דבר המתכנן כרם מהר

 11.11.2016,   יום שישי
 

מפה 

.  ל"צידה המערבי והפחות מתויר של מפת כרם מהר

.  1:10,000מ מיפוי "קנ

.  ' מ5קווי גובה כל 

.  2006, יפים שטמפלר: ממפה

 

 תכסית

 ל"רוב השטח הוא חורש כרמל טבעי משולב בנטיעות אורנים של הקק. 

 גם מה שמסומן . על אחת כמה וכמה,  קווים צפופים .סימנים מקווקוים ירוקים משמעם שטח קשה למעבר

 .כפתוח טרשי אינו פתוח לחלוטין אלא פתוח יחסית

 ריצה על סינגל היא איטית מריצה על שביל רחב . 

 אין קושי מיוחד במעבר, איזורי יער צפוף סומנו בירוק בהיר. 

 

: סימני תכסית מיוחדים
 

 

. שטח אסור לכניסה- כוורות 

 

 תבליט 

 פשוט יחסית, תבליט גבעי. 

 

כינוס 

 חניון תנועות הנוער. 

 אין מתקני משחק, אין שולחנות. 

 החניה היא חד סטרית, שימו לב לסימון השבילים. חניה בשפע. 

 

מסלולים תחרותיים 

  ניקוב בכרטיסיSI בלבד . 

 אל התחנותניווטהאתגר הוא ב. התחנות לא מוחבאות . 

 משתתפי ניווט הזיכרון יקבלו מפה מטעמי בטיחות. ניתן לנווט עם מפה רגילה וניתן לבחור בניווט זיכרון . 

 

 



 כרמל– מועדון ניווט טכניון 

 

 

 /http://nivut.org.il/Club/7: בקרו אותנו

זינוקים 

9:00-10:30 .

 

שעת גג ואיסוף תחנות  

12:15. 

 

בטיחות ודרך ארץ 

 זהירות בנהיגה ובריצה בקרבת כבישים ובחניה. 

 אין להיכנס לשטחים המסומנים בקוים סגולים אנכיים. 

 אנא שימו לב לרוכבי האופניים בעת . במקביל לאירוע הניווט הרגלי יתקיים אירוע ניווט באופני הרים

 .תנועה על השבילים

  יש לנהוג בסבלנות כלפי נווטים ועוברי דרך אחרים על השבילים וליד התחנות–השטח שייך לכולם . 

 

תחנות מים 

ומידה ומזג האויר . עוברים ליד ברזים פעמיים במסלול. מסומנים במפה בכוס מים, ישנם ברזים חדשים בשטח

.  יהיה חם יבוצע תגבור מים בתחנות הניווט

 

 העוסקים במלאכה

 שי רם: תכנון מסלולים והנחת סרטי סימון. 

 ארז שלו: בקרת מסלולים. 

 תומר וינר: בקרת סרטי סימון .

 

: הוראות הגעה

. נא להחנות בהתאם להוראות. ב ועולים למעלה עם הכביש" פונים מזרחה בצומת לכיוון מרכז מיר4מכביש 

WAZE : https://www.waze.com/livemap/?zoom=17&lat=32.64678&lon=34.97184 

 

 
 

: לפרטים נוספים

 054-4432907, שי רם

Shairam3647@gmail.com 
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