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 רמת הנדיב צפוןדבר המתכנן 

 52.3.52.6 , יום שישי 
 

 מפה

המפה טובה . 'מ 5קווי גובה כל 0 0:60111מ "קנ .י זיו נוימן"ע 3102בשנת  עודכנהרמת הנדיב צפון מפת 

 .שנים 01-שונה לחלוטין מהמפה הקודמת שהוכנה לפני כחווית ניווט 0 ומפורטת

 

 תכסית

 שטח טירשי. 

 אלת המסטיקושל  חיית אלון עבותהמצ בעיקר של0 יםחורשות אורנים וביניהן סבכ. 

 ישנו הבדל במהירות הריצה בין סינגלים ובין שבילים רחבים. 

 

 :מיוחדים תכסית סימני

 

 
 

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

 
 

שבילים אלו לא . ומוארךמסומנים בקו דק ( מזרח-מערב לצפון-מדרום0 בדוגמא)שבילי בעלי חיים 

 .השביל העובר ממזרח למערב הוא סינגל רגיל0 לשם השוואה. תמיד ברורים בשטח

 
 

 .עמוד חשמל

 

 !שטח אסור

 

 תבליט 

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

 .השקעים במפה הם שקעים חצוביםרבים מ. מטר בלבד 21הגבוהה ביותר הוא 

 

 כינוס

 מומלץ  .חניה צמודה0 שירותים נקיים צמודים0 מים זורמים0 צל0 המון ספסלי פיקניק. כינוס אידיאלי

 .על מנת להימנע מבעיות חניה( 01:21לפני )= להקדים להגיע 
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 המסלול העממי במהלך לילדים מתקני משחקים. 

 

 מעברים הכרחיים

 מסומן במפה0 לאחר הזינוק' מ 001קטע של מעבר הכרחי ב. 

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

 .יש לכם אישור לנוע צמוד לשולי שטחים אלה

  אך אנא  (מדרום)=מלמעלה  בונןניתן לה. דורסים בקצה הצפון מערבי של המפהאל כלוב האסורה הגישה

 .קינון הנשריםפוגע בו מלרדת למטה כיון שהדבר הימנע

 

 זינוקים

 .מערב-מטר מהכינוס לכיוון דרום 051-ק כהזינוק מרוח. 10:11-00:11

 

 קצרצרמסלול 

 .הניווט הראשון שלהם ביער בפארק או בבית הספר וזה יהיההמתאים לבעלי ניסיון בניווט מיוחד מסלול 

 

 העממיהמסלול 

 המסלול קל מבחינה פיזית. 

 יש נוף לים התיכוןיש פריחה ו0 יש צבים ושאר בעלי חיים. 

  שטח הכינוסלצמוד מסלול אפרוחים. 

 

 מסלולים תחרותיים

 סרט אימותבתחנות יש  .אנא הירשמו מראש וחיסכו עמידה בתור. ניקוב אלקטרוני: ארוך0 בינוני0 קצר. 

 3%עד : אחוזי טיפוס. 

  תי אפשריתלא בל0 עבירות נמוכה מאד= סימון ירוק כהה. 

 

 בטיחות ודרך ארץ

  שימו לב והישמרו. לסיום תיתכן תנועת כלי רכב איטיים 011בשביל המוליך מתחנה. 

  בקרבת כבישים וחניהזהירות בנהיגה ובריצה. 

 נא לנהוג במשנה זהירות בשטח החניה. 

 טבעאנא זיכרו שאנו אורחים בשטח ושימרו על ה. ערבי של המפה מכיל מספר שטחי ניסויהצד המ. 

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

 ט הוא תחביבהניוו: זיכרו - פרופורציות. 

 

  ואיסוף תחנות שעת גג

03:55. 

 

 תחנות מים

 .יבוצע תיגבוראם מזג האויר יהיה חם . פ תיאור התחנות"ע
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 העוסקים במלאכה

 3102 0זיו נוימן: מיפוי.  

 שי רם: תכנון מסלולים. 

 דוד ברג: הנחת סרטי סימון. 

 ארז שלו: בקרת סרטי סימון. 

 

 

 :תיאור תחנות

 

 

 

 

 
 

 

 :הוראות הגעה

 (.חץ אדום במפה המצורפת)יעקב .ז-כביש בנימינה0 653מכביש  פניה מערבה

בכניסה לרמת הנדיב יש לפנות  .יה בצד הצפון מזרחי של גן הזכרוןהמצו ינוס יתקיים בחורשת הפיקניקיםהכ

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

 .רמת הנדיב

 

 :לפרטים נוספים

 0155-5523014 שי רם

Shairam3647@gmail.com 
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