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בתרגום חופשי  -תא במרכז שטח הניווט נמצאת חרבת אום אל זינ

דרך  " -דריב אל ערוס  ת דרך הגישה אל הכפר נקרא ,"אם הנשים היפות ספרותי " 

, היושב על יישוב רומי ביזנטי מהמאות   18-אלה חורבות כפר מהמאה ה.  "החתנים 

מפת אליקים  המסלולים התחרותיים עוברים בחורבות הכפר.  הרביעית וחמישית. 

  תעשרהה ו LIDAR בעזרת חומר בסיס מבוסס דן צ'יזיק  על ידי2014  שנתב הוכנה מחדש 

 .מ'.  5קווי גובה כל   ,1:10000  ידהמה  בוצע בקנהמיפוי בצידה המזרחי. מאז בתוספת  

המשתפלת לכיוון צידה הדרומי   מישורית החלק הצפוני של המפה הוא רמה   :  תבליט 

,  מצפון מערב למחלף אליקים נמצא  שטח הניווט ,  דרום מזרחי ותלולה כלפי צידה ה

לנחל  וצידו המזרחי בגבול תלילות   672שטח המפה תחום בצידו המערבי בכביש 

 .  רקפת

  בו מבוצעות עבודות תשתיתשטח  ,  בצד הצפוני ומכלאות בקר מאהל   : יסה אסור לכנ 

    שטחים אלו מסומנים במפה. -לכינוס   יתמזרחשטח  ו   במרכז המפה

ם, גדרות אבנים ושיחי צבר.  חורש טיבעי ומטעי זיתי,  שטח טרשיחלק מה : תכסית 

באזורים סלעיים  ביער   וחלקים פתוח ונוח לריצה  האורנים היער  קיימים קטעים ב

סימון עץ בודד הוא יחסי לתא השטח, ז"א עץ שונה משאר   .הדורשים תשומת לב 

אזורים מסוימים במפה עמוסי פריטים ולכן  סומנו הפריטים     .העצים בסביבתו

 כל מסלולי הניווט יפגשו פרחי רקפות, כרכומים וסתווניות. .  הבולטים ביותר

 .במפה  מסומנות על שבילים מרכזיים.    תחנות מים 

עשרות ספסלי פיקניק,    במקום . 672הצמוד לכביש "שער הכרמל" בחניון  :  כינוס 

, חניה סלולה  במקום )מבנה שירותים קיים אך סגור( שירותים  אין ,צלמקום מו 

   .בגדר המקיפה את שטח הכינוס מעברים יש   . צמודה

 הכינוס שטח ב ממוקמים :   הזינוק והסיום 

 1:7500בקנ"מ  המסלולים   מפות 

מטר, המסלול עובר ביער, מטעי    70 מצטבר  ק"מ, טיפוס  2.5 מסלול העממי ה אורך  

     .תחנות ניווט, לא מיועד לעגלות ילדים  10זיתים וחורש. 

גבוהה יותר ממסלול  ניווט   תברממטר טיפוס   50ק"מ,   1.9באורך , מסלול הקצרצר ה 

 עממי 

  מהסיבה הפשוטה: הם   -נדרש לשרירי רגלים וראש חושב תחרותיים ה מסלולים  ב 

   .מאתגרים פיזית וטכנית

 SI  ניקוב אלקטרוני ה   .לבן. בתחנות יש סרט אימות  אנא הירשמו מראש  

 וחניה  דרכים זהירות בנהיגה ובריצה בקרבת   -בטיחות ודרך ארץ 

  .נא לנהוג במשנה זהירות בשטח החניה 

 . עוזי אבנרתכנון מסלולים והנחת סרטי סימון:  

 .  יופההנחת תחנות: פבל בקרת מסלולים: גיל רינת. 


