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 תיק שטח מעלה צביה

 

 מעלה צביה שטחתיק 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ***גבולות הגזרה כתובים בתוך התיק –התמונה להמחשה בלבד ***

 **תיק זה אינו מהווה תחליף לסיור שטח ממוקד לפני הניווט**

 

 

 הערות תאריך עידכון אחרון

 ללא רטיבות וללא בוץ – השטח נבדק בקיץ 28/4/2022

  

 הגבלות אישור סוג הניווט

 בכל השטח מאושר ניווטי יום

רק בשטח   מאושר ניווטי לילה

 המזרחי
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 מערבצביה שטח ניווט 

 

 

 :גבולות גזרה לניווט .1

 שביל היוצא מחוסניה לכיוון מערב – צפון 

 שביל כורכר רחב ונחל חילזון – דרום 

  חוסניה -כביש מעלה צביה  - מזרח 

 שיא גובה והישוב אשבל – מערב 

 

 כללי: .2

 אין חפיפה לשטח אש או שמורת טבע. היערות באחריות קק"ל  בתא שטח זה. 

 וגדרות נמוכות המקיפות חלק מהמטעים. שטח המאופיין במטעי זיתים 

 חורש לא צפוף וסלעים גדולים. מאפשר תנועה של  –הרים גבוהים  3השטח מוקף ב

 .לחפ"קאבל לא על ההרים מנווטים 

 רכז את חוליות נסיעה  מנקודה לנקודה. יש למשפיע מאוד על זמני  –של שבילים  מיעוט

  הניווטהניווט באיזור מסויים ולא לפרוס בכל מרחבי 

  אין לטפס על גדרות ועל שערים נעולים –תא שטח עם חלקות חקלאיות 

 

 אסורים לכניסה: אזורים .3

 פרטיים איזורי עבודה 

 מאגרי מים במידה ויש לאחר גשמים 

 נחל חילזון 

 ישובים 
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 מזרחשטח ניווט צביה 

 

 

 :גבולות גזרה לניווט .1

 סאלמה - צפון 

 סאלמה -מעלה צביה  כביש – דרום 

  סאלמה - מזרח 

 חוסניה –כביש מעלה צביה  – מערב 

 

 כללי: .2

 . בתא שטח זה אין חפיפה לשטח אש או שמורת טבע. היערות באחריות קק"ל 

  מהמטעים.שטח המאופיין במטעי זיתים וגדרות נמוכות המקיפות חלק 

 שטח נוח מאוד להליכת מנווטים 

  בשטח מספר שבילים המאפשרים נסיעה נוחה ) כאשר השטח אינו בוצי( והגעה יחסית

 מהירה לחוליות מנווטים

 

 אסורים לכניסה: אזורים .3

 מאגר מי שופכין בצמוד לכביש בגבול גזרה הדרומי 

 ישובים 
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 :למנווטיםכלליים  סיכונים

  מרכזת את הסיכונים הקבועים בשטח, חובה לבצע סיור מקדים לזיהוי טבלה זו

 מפגעים עונתיים

  יש לכתוב תדריך מפורט הנגזר מהנת"בים הבאים וממפגעים נוספים שזוהו

 בסיור שטח המקדים

 

 

 סיכון

 

 פירוט

 

 פעולת מניעה, בקרה וסימון

התברברות של 

חוליות כתוצאה 

מיציאה מגבולות 

 גזרה

 גבולות הגזרה

אינם ברורים 

)בעיקר שיא גובה 

 של שלוחות(

  בלילה מומלץ לשלוט בחוליות

 .באמצעות אפליקציות איכון 

OFFROAD, GOOGLE 

MAPS)) 

  תא השטח קטן ולכן יש אפשרות

להראות למנווטים את גבולות 

 לפני תחילת הניווט     הגזרה

גבול הגזרה  דריסת מנווטים

הדרומי הוא 

שביל/כביש 

המחבר בין 

 הישובים.

 הקפדה על גבולות גזרה 

 תדרוך המנווטים לפני הניווט 

 אין לנוח על גבי שבילים 

 על כבישים סלולים אין עלייה 

  בלילה יש לסמן בפנס כאשר

 מתקרב כלי רכב

דריסה בחציית 

 פוליגונים

המעבר בין 

הפוליגונים 

מחייב חציית 

 כביש במעבר עילי

  ישנה נקודה אחת )מסומנת

אפשרית של במפה( לחצייה 

 חוליות הניווט

  חפ"ק חייב להיות נוכח  –בלילה

 ולפקח על מעבר החוליות

פציעת מנווטים 

וזמן תגובה איטי 

 של החפ"ק 

תוואי השטח 

ומיעוט המערבי 

שבילי פינוי 

עלולים לעכב 

מאוד הגעה של 

החפ"ק לצורך 

 תכנון הניווט באיזורים 

מוגדרים ולא פריסה מלאה על 

 כל תוואי השטח

  תכנון מדוייק של השבילים

המיועדים לנסיעה והיכרות 

 שלהם בתחילת הניווט
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התערבות 

 רפואית
  מומלץ מאוד לעשות סימולציה

 של פינוי בתחילת הניווטים

 נחל חילזון:

 

 -בחורף 

 טביעה/היסחפות 

 

נפילה  –בקיץ 

 מדפנות הנחל

 

נחל חילזון זורם 

לאחר ימי גשם 

 מרוכזים.

חייל צה"ל טבע 

בנחל חילזון 

 !אימון ניווטב

 

  גזרה  לגבולותהנחל מחוץ– 

 אין סיבה להתקרב לנחל

  ,לנחל חילזוןאין להתקרב 

 מטר.  10למרחק של פחות מ 

  אסור בשום אופן להיכנס לתוך

 הנחל

נפילה בלילה 

במדרונות ההרים 

המקיפים את 

 שטח הניווט

במספר מקומות 

ההרים יוצרים ,

שיפועים יחסית 

חדים ויש סכנה 

 לנפילה

  המקומות המשופעים מחוץ לגבולות

 הרהגז

  יש להרחיק את הנקודות של  –בלילה

  החוליות מאיזורים אלו

 יער / חורש קק"ל

 

 סכנת שריפה

 
  איסור הדלקת אש במהלך

 הניווט

  הדלקת אש רק בנקודת לינה

 ובליווי מדריך

 

פציעה מרכבי 

 עבודה

בשטח המזרחי 

נמצאו עבודות 

 עפר

 איזור העבודות מסומן במפה 

 אין להיכנס למתחם העבודות 

טביעה במקורות 

 מים

באיזור המזרחי 

 בריכת חימצון.

בחורף יש 

אפשרות 

להיווצרות 

 מאגרי מים

  אין כניסה למאגרי מים מכל

 סוג שהוא
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