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 אליקים –דבר המתכנן 

 18.2.2017,   שבת
 

מפה 

קווי גובה , 1:10,000מ "מיפוי בקנ. LIDAR בעזרת חומר בסיס מבוסס 2014מפת אליקים הוכנה מחדש בסתיו 

. 1:7,500מ "ההדפסה של כל המסלולים היא בקנ. יזיק'דן צ: ממפה. ' מ5כל 

 

 תכסית

 שטח טירשי. 

 חורש טיבעי ומטעי זיתים, יער אורנים. 

 היער פתוח ונוח לריצה. 

 

 תבליט 

 התבליט פשוט יחסית. החלק הצפוני של המפה הוא רמה המשתפלת לכיוון צידה הדרומי של המפה. 

 

כינוס 

  צל, עשרות רבות של ספסלי פיקניק. מצפון מערב למחלף אליקים, 672כינוס בחניון הצמוד לכביש ,

 .חניה סלולה צמודה, מבנה שירותים

 

 מעברים הכרחיים

 מטרים משטח הכינוס100-משולש הזינוק והסיום ממוקמים כ  .

 

זינוקים 

.    אישי שנרשמו מראשSI מיועדים אך רק לנווטים בעלי 9:00הזינוקים עד . 08:30-11:30

.  מטר מהכינוס לכיוון צפון מזרח100-הזינוק מרוחק כ

 

המסלול העממי 

 המסלול קל מבחינה פיזית. 

 נוף מלוא העין. רקפות וכלניות, תורמוסים. פרפרים ושאר בעלי חיים, צבים . 

 מסלול אפרוחים צמוד לשטח הכינוס. 

 מומלץ להגיע ולצאת מוקדם למסלול העממי על מנת להספיק .  חינם!שעת סיפור עם מרב, 12:00-ב

 .ולהשתתף

 

 מסלולים תחרותיים

 בינוני , +קצר, קצרA , בינוניB ,ניקוב אלקטרוני : ארוךSI .אנא הירשמו מראש וחיסכו עמידה בתור .

 .בתחנות יש סרט אימות אדום לבן
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  ניקוב ידני–קצרצר . 

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

 .המצפן יתוגמלו בהתאם

 כך שיש מצב שעיגול ירוק במפה יסמל גדם , מספר קטן מאד של עצים גדולים במפה נכרתו מאז המיפוי

 . עץ

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

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

 ריבוי מסלולים במטרה למנוע שיירות ולתת לנווטים מענה מדויק למסלול שלהם לקראת אליפות ישראל. 

 מסלול : שני מסלולי בינוניA מיועד לגברים בקטגוריות H45-H55 , מסלולBלכל השאר . 

 מסלול קצר מיועד לנווטים . מיועד לנווטות והנווטים הרצים מסלול זה בתחרויות הליגה+ מסלול קצר

 . הרצים מסלול קצר בתחרויות הליגהD/H14מתחילים ונווטים בגילאי 

  מיועד לתלמידי יסודי (ניקוב ידני)מסלול קצרצר. 

 (.50תחנה )סרט צהוב בשטח משמעו קצה המפה : מסלול ארוך בלבד 

 4%עד : אחוזי טיפוס .

 

בטיחות ודרך ארץ 

 זהירות בנהיגה ובריצה בקרבת כבישים וחניה. 

 נא לנהוג במשנה זהירות בשטח החניה. 

 נא לכבד את השטחים החקלאיים ולשמור על החי והצומח. 

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

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

  הניווט הוא תחביב: זיכרו- פרופורציות. 

 

שעת גג ואיסוף תחנות  

12:45 

 

תחנות מים 

. על שביל מרכזי, בשטח

 

 העוסקים במלאכה

 2014, יזיק'דן צ: מיפוי . 

 שי רם: תכנון מסלולים והנחת סרטי סימון. 

 וש גפן'ג: בקרת מסלולים. 

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

עוספיה ,  המוליך בסופו של דבר לדלית אל כרמל672 במחלף אליקים לעבר כביש 70מערבה מכביש -פניה צפון

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

 

 
 

 

: לפרטים נוספים

 054-4432907, שי רם

Shairam3647@gmail.com 
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