
 07.04.18מאגרי מנשה צפון  -דבר המתכנן  

, מיפוי על ידי זיו נוימן( היא אחת ממפות התבליט העדין הבודדות מקרב מפות איגוד 2014מפת מאגרי מנשה )

מדרום, מאגרי  651ממערב, כביש  4הניווט, ובהחלט אחת המגוונות שבהם, כאשר שטח הניווט תחום בין כביש 

שנים מאז המיפוי, כמעט  4המפה מדויקת מאד, ולמרות שעברו  נחל עדה מצפון.מנשה עצמם ממזרח )וכמעט( 

בשטח   למעט סינגלים של אופנועים וטרקטורונים בשליש הצפוני של המפה.ואין שינויים משמעותיים במפה, 

 קטן זה ) קמ"ר( יש כמה תבניות תכסית שונות:

וני של המפה( ותבליט יותר גס, בעוד האזור המרכזי האזור הצפוני של המפה כולל יער אקליפטוסים )האזור הצפ

 בניגוד לשטחים אחריםוהדרומי מאופיינים בשטח טרשי, המשלב תבליט עדין במיוחד יחד עם שיחים בודדים. 

 למעט דיונות בודדות –אפילו מכמורת או קיסריה הסמוכות  כמו בעלי תבליט עדין כמו בארי, פארק אשכול או

פת מאגרי מנשה מלאים בצמחייה נמוכה המאפשרת ריצה מהירה יחסית אבל מקשה על השטחים הפתוחים של מ

 הזיהוי של פרטי נוף שונים ובעיקר שיחים וסבכים. 

להבדיל בין שיטות הסימון השונות, החלטנו להביא מספר תמונות רלוונטיות אשר יכולות להדגיש את בכדי 

 צורות הסימון השונות:ההבדלים בין 

 כהה:ירוק 

 

 ס"מ( 50יראה בשטח כך )שיחים קשים מאד למעבר, מעל 

               

 

 

 

 

 



 ירוק מקווקו צפוף

 :   

הניווט העדין יותר קשה עקב טווח  –יראה בשטח כעצים שיחים צפופים, אשר ניתן לעבור בינהם בהליכה איטית 

 :הראייה המוגבל

 
 או כ

 



 מקווקו מרווח:ירוק 

 

 גבוהה יותר מהטרשים, שניתן לעבור דרכה בקלות יחסית לדוגמא:יראה כצמחיית קרקע, 

 

  פתוח )טרשי(, שימו לב שזהו שטח עם צימוח בולט

 



 טיפים לניווט עצמו:

בכדי להבטיח ניווט חלק ומדויק, חשוב לנסות ולהקפיד על ריכוז מקסימלי לאורך המסלול. כל לג יידרוש מכם 

לקריאה נכונה של התבליט יש מרכיב  ת ולהבין כיצד לתקוף כל תחנה ותחנה.שיטות ניווט אחרות, ולכן חשוב לנסו

מומלץ לעבור על מפות ישנות )או המפה אשר תהיה תלוי בזינוק( ולזהות את  –קריטי בהבנת מבנה המפה 

במקרים רבים, ליד התחנה יהיה פריט נוף בולט )כיפה ליד ואדי, עץ בודד בין סבכים(  המבנה הכללי של השטח.

השטח יחסית פתוח ולכן גם לבצע  –מכם ביחס לתחנה. בכל מקרה קציה למיקוישיכולים לשמש אתכם בתור אינד

 הפשטה לתבליט העדין ולהתקדם מהר או להביט קדימה משמעותיים במיוחד.

 שאינם מסומנים בעיקר בחלקה הצפוני של המפה, יש לנווט בזהירות ולזהות את השביליםשימו לב לריבוי שבילים 

בוהה, שחוצים ך, קוי המתח הגמאיד, להשתמש בקווי המתח הפרוסים לאורך אזור זה כנקודות ייחוס \הגדולים

)גם מהמפות עם  שיפור הקריאות שלהלות הוסרו מהמפ כיוון דרוםובצד המערבי לאת המפה בשליש העליון, 

 השבילים(. 

 , ביום האירועורה על לוח המודעותרופיעו בצורה בכל השינויים י

 שירוץ הרבה ירגיש פחות אשמה עם אכילת המופלטות.מי  –למתברברים למינהם יתרון 

  –לסיום 

 :)ושל כל מי שיעצור להביט מזרחה במהלך התחרות( של המסלול העממיהנוף 

 

 בחג שני!נתראה 

 השרוןמועדון 

 


