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דבר המתכנן רמת הנדיב צפון 

 1.4.2017,  שבת
 

מפה 

מפת התחרות תודפס . המפה עוברת עדכון חלקי בשנים האחרונות בצידה המזרחי בזכות תחרויות ליגת בתי הספר

 1:7,500מ "בקנ

 

 תכסית

 שטח טירשי. 

 בעיקר של צמחיית אלון עבותה ושל אלת המסטיק, חורשות אורנים וביניהן סבכים. 

 ישנו הבדל במהירות הריצה בין סינגלים ובין שבילים רחבים. 

 שבילים המסומנים כלא ברורים הם באמת לא ברורים. בצד הדרומי והמערבי ישנם כמה סינגלים חדשים . 

 

: סימני תכסית מיוחדים

 

 
 

. איזור סבוך ברובו אך ניתן למעבר בכיוון כללי= ירוקים " כתמים"

 
 

שבילים אלו לא . מסומנים בקו דק ומוארך (מזרח-מערב לצפון-מדרום, בדוגמא)שבילי בעלי חיים 

. השביל העובר ממזרח למערב הוא סינגל רגיל, לשם השוואה. תמיד ברורים בשטח

 
 

. עמוד חשמל

 

! שטח אסור

 

 תבליט 

  הפרש הגבהים בין התחנה הנמוכה ביותר לתחנה . אין בו הפרשי גובה משמעותיים- שטח הניווט הוא רמה

גם חלק , בדומה לכך. רבים מהבורות במפה הם בעצם מחצבות.  מטר בלבד30הגבוהה ביותר הוא 

בדרום שטח הניווט מצוקים ומחצבות אלה מסומנים בקו שחור דק . מהמצוקים הם בעצם מצוקים חצובים

 .(סימון לא תיקני)
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כינוס 

 מומלץ . חניה צמודה, שירותים נקיים צמודים, מים זורמים, צל, המון ספסלי פיקניק. כינוס אידיאלי

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

 מתקני משחקים לילדים במהלך המסלול העממי. 

 

 מעברים הכרחיים

 אין לנוע בתוכם אך . אלו שטחי ניסוי של צוות רמת הנדיב. שימו לב לשטחים הסגורים המסומנים במפה

 .יש לכם אישור לנוע צמוד לשולי שטחים אלה

 אך אנא  (מדרום=)ניתן להבונן מלמעלה . הגישה אסורה אל כלוב הדורסים בקצה הצפון מערבי של המפה

. הימנעו מלרדת למטה כיון שהדבר פוגע בקינון הנשרים

 

זינוקים 

. מערב- מטר מהכינוס לכיוון דרום150-הזינוק מרוחק כ. 09:00-11:00

 

מסלול קצרצר 

ניקוב . מסלול מיוחד המתאים לבעלי ניסיון בניווט בפארק או בבית הספר וזה יהיה הניווט הראשון שלהם ביער

 .בדומה למסלולים התחרותיים, אלקטרוני

 

המסלול העממי 

 המסלול קל מבחינה פיזית. 

 יש פריחת צבעונים מרשימה ויש נוף לים התיכון, יש צבים ושאר בעלי חיים. 

  שעת סיפור למסיימי העממי, 11:15בשעה. 

 

 מסלולים תחרותיים

 בתחנות יש סרט אימות . אנא הירשמו מראש וחיסכו עמידה בתור. ניקוב אלקטרוני: ארוך, בינוני, קצר

 .צהוב

 2%עד : אחוזי טיפוס .

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

 

בטיחות ודרך ארץ 

  שימו לב והישמרו.  לסיום תיתכן תנועת כלי רכב איטיים100בשביל המוליך מתחנה. 

 זהירות בנהיגה ובריצה בקרבת כבישים וחניה. 

 נא לנהוג במשנה זהירות בשטח החניה. 

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

 לא מדובר במתח גבוה אבל זה בכל זאת לא תענוג . חלק קטן מהגדרות החשמליות בשטח כבר מופעל

 . פרות נמצאות השבוע בקרבת שטח הניווט ויתר העדר נמצא הרחק בחוטם הכרמל30-רק כ. גדול

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

  הניווט הוא תחביב: זיכרו- פרופורציות. 
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שעת גג ואיסוף תחנות  

12:30. 

 

תחנות מים 

. אם מזג האויר יהיה חם יבוצע תיגבור. פ תיאור התחנות"ע

 

 העוסקים במלאכה

 עידו , מעין לוי, הרניר דרור, טל אשד- שי רם ונוער טכניון כרמל : תכנון מסלולים והנחת סרטי סימון

 .רועי זיגמונד ורועי אלפרט, רז רובין, צוף טייכמן, מימון

 דוד ברג: בקרת סרטי סימון .

 

 

: תיאור תחנות
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: הוראות הגעה

. (חץ אדום במפה המצורפת)יעקב .ז-כביש בנימינה, 652פניה מערבה מכביש 

בכניסה לרמת הנדיב יש לפנות . הכינוס יתקיים בחורשת הפיקניקים המצויה בצד הצפון מזרחי של גן הזכרון

 .במקום יוצב שילוט ומאבטחי הגנים יכווינו את הנווטים. ימינה בכיכר הראשונה

 
 

WAZE: 

. רמת הנדיב

 

: לפרטים נוספים

 054-4432907, שי רם

Shairam3647@gmail.com 
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