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 רמת הנדיב דבר המתכנן 

 24.9.22 ,שבת
 

 מפה 

 . קנ"מ הדפסהנא להתעדכן בזינוק אודות  המיפוי מדויק וטוב., זיו נוימן. 1:10,000 מיפוי  , קנ"מ2018מיפוי קיץ 

 

 תכסית 

 שטח טירשי.  •

 אלת המסטיק. ושל  חיית אלון עבותהמצ חורשות אורנים וביניהן סבכים, בעיקר של •

 שבילים רחבים.סינגלים ובין ות הריצה בין ישנו הבדל במהיר  •

 ברורים.  אכן פחותבצד הדרומי והמערבי ישנם כמה סינגלים חדשים. שבילים המסומנים כלא ברורים הם  •

 שטח.מספר קטן של סינגלים חדשים ביש  •

 עצים בודדים יכולים להופיע כמעגל ירוק ריק או כנקודה ירוקה. •

 

 תבליט 

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

הוא   ביותר  בלבד.    35הגבוהה  חלק רבים  מטר  גם  לכך,  בדומה  מחצבות.  בעצם  הם  במפה  מהבורות 

 מהמצוקים הם בעצם מצוקים חצובים. 

 

 כינוס 

צמודה. • חניה  צמודים,  נקיים  שירותים  זורמים,  מים  צל,  פיקניק,  ספסלי  המון  אידיאלי.  מומלץ   כינוס 

 על מנת להימנע מבעיות חניה.  (10:30 עד)=  להקדים להגיע

 נוכית, ההדרכה החישימור הטבע  , המועברים לסבסוד פעילותלמכונית  ₪  25הכניסה לאתר בתשלום של   •

  ע.בפארק הטבהאקולוגי והמחקר 

 

 / שטחים אסורים  מעברים הכרחיים

לגשת   • הניתן  כלוב  המפה.  אל  של  מערבי  הצפון  בקצה  ויש דורסים  בקרבתם  רעש  מהקמת  הימנעו  אנא 

 . להימנע מהאכלתם

ה רק על חל איסור מוחלט על כניסה לגני הנדיב במהלך הניווט. מומלץ לבקר לאחר סיומו, וגם אז ההליכ •

 ים.השביל

 

 זינוקים

לכינוס.    100נמצא    התחרותי  הזינוק  08:30-10:30תחרותי:   מערבית  תמטר  האפשר  הקדמת  במידת  יתכן 

 . 08:00בשעה למבקרים זינוקים. האתר נפתח  ה

 . 11:00עד השעה  כינוסיציאה למסלול משטח ה: ף( ניווט בכי=) עממי
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 שעת גג ואיסוף תחנות 

 לעממי.   12:30לתחרותי,   1:451

 

 מתחילים /קצרצרמסלול 

ניסיון בניווט  וחד  יממסלול   ניקוב יעניווטי  ב  בתחילת דרכםונמצאים  בפארק או בבית הספר  המתאים לבעלי  ר. 

 ם.אלקטרוני, בדומה למסלולים התחרותיי

 

 ()ניווט בכיף העממיהמסלול 

 . המסלול קל מבחינה פיזית •

 לים התיכון.  פתוח נוף •

 לניווט בכיף.להרשמה    במהלך המסלול ישנן מספר נקודות בהן ניתן לקצר. •

 

 מסלולים תחרותיים

 אנא הירשמו מראש וחיסכו עמידה בתור. . קטרוניארוך: ניקוב אלקצר,  •

 . לא יחולקו בנפרד בכינוס. יודפסו על המפותכמו כן,   ורי תחנות מצורפים בדף האירוע בקובץ נפרד.תיא •

 . 2%אחוזי טיפוס: עד  •

  מאד, לא בלתי אפשרית. סימון ירוק כהה = עבירות נמוכה •

 מומלץ.  –מגיני שוקיים  •

 בקרבת התחנה.  מוש בנקודת תקיפה ברורה יחסוך זמןשי •

 

 בטיחות ודרך ארץ

 שמרו.. שימו לב והישל רמת הנדיב לסיום תיתכן תנועת כלי רכב איטיים 100בשביל המוליך מתחנה   •

 .בקרבת כבישים וחניהזהירות בנהיגה ובריצה  •

 י ניסוי. אנא זיכרו שאנו אורחים בשטח ושימרו על הטבע. ערבי של המפה מכיל מספר שטחהצד המ •

ל • החשמליות  27.8.22-נכון  הגדרות  השטח  ,  פעילות.בעומק  עד הן    אינן  מופעלות  להיות  צפויות  לא 

 החורף. 

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

 א תחביב.ט הוהניוו : זיכרו - ורציותפרופ •

 

 תחנות מים 

 ע"פ תיאור התחנות.  

 

 סקים במלאכה העו

 רם : שי והנחת סרטי סימון תכנון מסלולים •

 פרט.אלרועי : תיכנון בקרת  •

 בקרת סרטי סימון: ליל שינדלר. •
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 הוראות הגעה: 

 ז.יעקב )חץ אדום במפה המצורפת(. -כביש בנימינה, 652מכביש בכיכר   פניה מערבה

הפיקניקים  ממוקםהכינוס   הזכרון.המצו  בחורשת  גן  של  מזרחי  הצפון  בצד  לרמ  יה  לפנות  בכניסה  יש  הנדיב  ת 

 ניון.  נע מעומס בחעל מנת להימ 10:30מומלץ להגיע לפני . ימינה

 

 
 

WAZE: 

 רמת הנדיב.

 

 לפרטים נוספים: 

 054-4432907שי רם, 

Shairam3647@gmail.com 
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