הרצליה
ספורטק
,

קנה מידה1 : 2 000 :
קווי גובה 1 :מ׳

פארק ,הרצליה

תרבות ,נוער וספורט

קנה מידה1 : 2 800 :
קווי גובה 1 :מ׳

www.nivut.org.il

1

חזון והגשמה

12

6

מקרא

13

קו גובה
גינה (אין לעבור) ,חול
שטח סלול

2

חורשה ,דשא

11

יער ,יער צפוף
שטח בור ,משטח אבן

10

3
מקרא

1

צמחיה סבוכה
גדר ,גדר בלתי עבירה

5

איך מנווטים?
סרטון הסבר:

מבנה ,מעבר  /ציליה
עמוד תאורה

8

9

דשא  /חופת עץ
שטח סלול  /מגרש משחקים

עץ גדול  /קטן

ספסל בטון ,ספסל עץ
תעלה ,גבול צמחיה ברור

4

גינה  /גינה תחת עצים

2

סבך לא עביר  /שטח סגור
מבנה  /סככה
שטח חולי
גדר :בלתי עבירה  /עבירה
קיר :בלתי עביר  /עביר

דוגמה
לתחנה בשטח:
חזון והגשמה

גבול בין שטחים
קו גובה  /קו צורה
עץ :גדול  /בינוני  /קטן  /מיוחד
מתקן משחקים  /עמוד תאורה
ספסל  /ספסל דו-צדדי
ברזיה  /ברז כיבוי
עצם מלאכותי

הנחיות:
לפניכם שני מסלולי ניווט:
בפארק הרצליה ובספורטק.
התחלת כל מסלול מסומנת על המפה
במשולש ,ותחנת הניווט מסומנת
בעיגולים ממוספרים בסדר עולה.
כל תחנה במסלול היא עצם  /פרט
מוגדר בשטח .תיאורי התחנות
המדוייקים רשומים משמאל.
לכל תחנה קוד ייחודי (בסוגריים).
כל תחנה מסומנת בשטח על ידי לוחית
פלסטיק בגודל  10/10ס״מ ,ועליה הקוד
שלה (דוגמה מימין) .בכל תחנה יש גם קוד
 .QRסרקו אותו בכדי לקבל משימה
או חידה שמתאימה לתחנה.
האתגר :להשלים את כל המסלול
(לפי סדר התחנות) ,ולבצע בהצלחה
את כל המשימות!
* המסלולים בתוקף עד סוף 2021

פרט מלאכותי קטן  /גדול

7

מסלול הפארק ( 1.7ק״מ):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

(קוד )39
(קוד )47
(קוד )48
(קוד )49
(קוד )50
(קוד )51
(קוד )52
(קוד )38
(קוד )54
(קוד )55
(קוד )40
(קוד )45
(קוד )46

1
2
3
4
5
6

(קוד )56
(קוד )57
(קוד )58
(קוד )59
(קוד )60
(קוד )61

ברזיה ,שיבר  /ברז כיבוי
שטח אסור למעבר

3

רוצים עוד?

יש גם מסלול קצר
ומסלול ארוך .בנוסף,
באתר האיגוד לספורט
הניווט תמצאו מידע
על ניווטים קרובים

www.nivut.org.il
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4

מסלול הספורטק ( 750מ׳):
עץ ,צד דרום
פסל ,צד צפון
עץ ,צד צפון
ספסל ,צד מזרחי
עץ ,צד צפון
עץ אמצעי ,צד צפון

אגם ,שטח מוצף (עונתי)
שטח סגור ,קיר גבוה

מסלולים
בינוניים
קצה קיר בטון
עץ אמצעי ,צד דרום
פתח ניקוז
עמוד תאורה
עץ ,צד מזרח
עץ ,צד מערב
גשר ,קצה מערבי
עץ ,צד דרום
עמוד תאורה
עץ ,צד מערב
עץ ,צד דרום
עץ ,צד מזרח
עץ ,צד דרום

גשר תלוי ,מגלשה

5

כל הזכויות שמורות
האיגוד לספורט הניווט
בישראל.
מיפוי ושרטוט:
נועם רביד

פתרון החידות:

