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 אליקים –דבר המתכנן 

 22.3.2019 , ישיש 
 

 מפה

ומאז זכתה לשתי תוספות  LIDARבעזרת חומר בסיס מבוסס  2014 בסתיו מחדש הוכנה אליקיםמפת 

 .זיקדן צ'ימ'. ממפה:  5, קווי גובה כל 1:10,000קנ"מ בטוב מאד ובוצע מיפוי ה משמעותיות בצידה המזרחי.

 .1:7,500נ"מ בק הדפסת כל המסלולים צפויה להיות

 

 תכסית

 .שטח טירשי 

 חורש טיבעי ומטעי זיתיםאורנים יער ,. 

 מלבד באזורים הסלעיים הדורשים יתר תשומת לב. היער פתוח ונוח לריצה 

 

 תבליט 

 וט של המפה. התבליט פש / דרום מזרחי החלק הצפוני של המפה הוא רמה המשתפלת לכיוון צידה הדרומי

 יחסית.

 

 כינוס

 ספסלי פיקניק, צל,עשרות רבות של . , מצפון מערב למחלף אליקים672צמוד לכביש כינוס בחניון ה 

 צמודה.סלולה חניה ברזי מים,  מבנה שירותים,

 

 מעברים הכרחיים

 אין 

 

 זינוקים

 09:30-11:00 .מטרים משטח הכינוס. 100-משולש הזינוק והסיום ממוקמים כ 

 

 

 שעת גג ואיסוף תחנות 

03:12 

 

 העממיהמסלול 

 ן )ומומלץ( להירשם למסלול הקצרצר, שיהיה ברמה גבוהה יותר ממסלול ניתיתקיים מסלול עממי.  לא

 לא על שבילים.עממי. התחנות 
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 מסלולים תחרותיים

 מיועד לנווטי קצר( צרD/H14) ,ניקוב . בכולםארוך ,2, בינוני 1 בינוני, )מיועד לוותיקים( קצר 

 .צהוב סרט אימותיש בתחנות אש. . אנא הירשמו מרSI אלקטרוני

 עם  המסלולים מרובי תחנות ושינויי כיוון. נווטים שיבחרו לרוץ בקו ישר בין התחנות ויעבדו מדויק

 המצפן יתוגמלו בהתאם.

 נוס.. לא יחולקו תיאורי תחנות בשטח הכיך קובץ זהניתן להדפיס תיאורי תחנות בבית ע"פ הנתון בהמש 

 שעיגול ירוק במפה יסמל גדם עץ. יתכן מספר קטן של עצים גדולים במפה נכרתו מאז המיפוי, כך ש 

 שונה משאר העצים בסביבתו. סימון עץ בודד הוא יחסי לתא השטח, ז"א עץ 

 .איזורים מסוימים במפה עמוסי פריטים ולכן רק סומנו הפריטים הבולטים ביותר 

 יבוי מסלולים במטרה למנוע שיירות.ר 

 מגבלות אתר איגוד הניווט אין רובריקה נפרדת ברישום.  ק"מ. בשל 5.5-ק"מ ו 4.5, שני מסלולי בינוני

 אנא ציינו בהערות באיזה מסלול אתם מעוניינים.ברישום למסלול הבינוני 

  4%אחוזי טיפוס: עד. 

 

 בטיחות ודרך ארץ

  בקרבת כבישים וחניה.זהירות בנהיגה ובריצה 

 .נא לנהוג במשנה זהירות בשטח החניה 

  .צמחיית החורף והאביב גבוהה בכל השטח 

 ולשמור על החי והצומח. נא לכבד את השטחים החקלאיים 

 אה חדשה לבעלי חיים. מסומנת כשטח סגור במפה )קווים סגולים מאונכים(.בצפון המפה מכל 

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

 ט הוא תחביב.הניוו: זיכרו - פרופורציות 

 

 תחנות מים

 יסומנו במפה. .יםמרכזי יםבשטח, על שביל

 

 העוסקים במלאכה

  :2014דן צ'יזיק, מיפוי.  

  חת סרטי סימון: טום בברסקי, הרניר דרור, שי רםהנמסלולים ותכנון 

 ג'וש גפן.: בקרת סרטי סימון 
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 תיאור תחנות:
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 ת הגעה:הוראו

וספיה ע, המוליך בסופו של דבר לדלית אל כרמל 672במחלף אליקים לעבר כביש  70 מכביש מערבה-צפוןפניה 

 חניה רחבה, צמודה לכינוס. , פניה ימינה לחניון ביער.מצפון מערב למחלף כקילומטר וחיפה.

 

 azeWלינק 

 

 

 
 

 

 לפרטים נוספים:

 054-4432907שי רם, 

Shairam3647@gmail.com 
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