מועדון ניווט טכניון – כרמל

דבר המתכנן – קרית אתא
שבת10.3.2018 ,
מפה
מפת יער קרית אתא הוכנה מחדש החל בקיץ/סתיו  2016לתוך  2017בעזרת חומר בסיס מבוסס  .LIDARקנ"מ מיפוי ,1:10,000
קווי גובה כל  5מ' .ממפה :דוידי סגל .המפות יודפסו בקנה מידה שונה לפי אורכי המסלול ,אנא בידקו בזינוק.
תכסית








מספר תאי שטח:
היער הצפוני מערבי הוא יער אורנים פתוח מאד ,קל ומהיר .שטח זה יכלל בכל המסלולים.
השטח הדרום מערבי (מדרום לחורבות אושה) הוא חצי פתוח ,איטי ועם צמחיית קרקע.
השטח המזרחי הוא מפת עדי הוותיקה .שטח זה הוא יער אורנים מעט תלול יותר מהיער הצפון מערבי ,ועדיין פתוח יחסית
ונוח לריצה.
גבולות צמחיה ברורים יחסית.
מספר שדות חקלאיים בשטח ממופים .במקום אחד יש מעבר בתוך שדה ,והוא מסומן במפה .כמו כן ,כמה ואדיות בקצה
הצפוני במפת עדי זרועים בתחתיתם ולא מסומנים כשדה אלא כשטח פתוח ,לתשומת לבכם.
דוידי קיבל החלטה מצוינת שלא להכליל את כל הסינגלים הנמצאים בשטח כיון שהשטח חרוש בהם והדבר היה גורם לחוסר
קריאות המפה.
עשביית החורף בשיא גובהה .ירוקה ,רטובה ,ומסתירה את פני הקרקע .בחלקים מהמפה הצמח הבולט בעשבייה זו הינו
הסרפד ,כך שכדאי מאד לרוץ בביגוד מתאים.

תבליט
 גבעי מתון ,לא מורכב.
כינוס




יער קרית אתא .ספסלי פיקניק רבים ביער סביב הכינוס.
יש להישמע להוראות מכויני החניה.
אין מתקני משחקים .אין ברזי מים.

מעברים הכרחיים
 אין
זינוקים
.09:00-11:00 
 הזינוק קרוב לשטח הכינוס.
המסלול העממי
 המסלול קל מבחינה פיזית.
 מסלול אפרוחים צמוד לשטח הכינוס.
 אין מעברי גדרות במסלול העממי.

בקרו אותנו:

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

מועדון ניווט טכניון – כרמל

מסלולים תחרותיים
 עבודות קק"ל מבוצעות ביער בשבועות האחרונים ,יתכנו שינויים בשטח בתחום דילול צמחייה וגידור.
 אחוזי טיפוס :עד .3.5%
בטיחות ודרך ארץ
 מצחיה גבוהה ותחילת עונת הזוחלים מחייבים אתכם לרוץ בשימת לב מרובה.
 זהירות בנהיגה ובריצה בקרבת כבישים וחניה .רוב המסלולים כוללים מעבר של דרך נוף יער קרית אתא ולא כל הנוהגים
עליה עושים זאת בזהירות.
 נא לנהוג במשנה זהירות בשטח החניה .יש לנהוג על פי הוראות מכויני החניה.
 נא לכבד את השטחים החקלאיים ולשמור על החי והצומח.
 השטח שייך לכולם – לא לדחוף ולא לדרוס נווטים ועוברי דרך אחרים על השבילים או ליד התחנות.
 פרופורציות  -זיכרו :הניווט הוא תחביב.
שעת גג ואיסוף תחנות
 12:30 לעממי.
 12:00 לתחרותי.
תחנות מים
יסומנו על גבי המפה במיקומים מרכזיים.
העוסקים במלאכה
 מיפוי :דוידי סגל2016 ,
 תכנון מסלולים והנחת סרטי סימון :שי רם.
 בקרת מסלולים וסרטי סימון :ארז שלו.
תיאורי תחנות:
יחולקו בכינוס.
הוראות הגעה:
 :Wazeדרך נוף יער קרית אתא.
לפרטים נוספים:
שי רם054-4432907 ,
Shairam3647@gmail.com

בקרו אותנו:

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

