
 2.4.2016מכמורת  –דבר המתכנן 

 ?איך מגיעים

 .לכיוון דרום 2מהירידה ממחלף אולגה על כביש , "עין הים"הכניסה דרך שכונת 

 .ולהמשיך דרומה עד הכיכר הבאה והירידה לשטח, משם יש לפנות שמאלה בכיכר בסוף הרחוב

 על השטח

השטח הוא אזור החיץ שבין הישוב מכמורת לשכונת עין הים של חדרה הידוע לאחרונה גם בכינויו 

י רשות שמורות הטבע אשר באופן אירוני יצרו קו גדר "השם נכתב על שלטים שהוצבו ע". תל גדור"

חדש בתוך השטח כשהם ודורסים שיחים ופרטי נוף אחרים במקום להיצמד לשבילים הקיימים 

 ...על הטבעולשמור 

ככל שמתקדמים מזרחה צמחיית הקרקע העונתית , השטח חולי מכוסה צמחייה ים תיכונית עדינה

ככל שמתקדמים מערבה הצמחייה העונתית נעלמת ומתחלפת . גבוהה יותר אך עדיין אפשרית לריצה

 .בחול רך ושיחים מתפשטים מופיעים בשכיכות גבוהה יותר והם משפיעים יותר על התנועה דרכם

אם ממשיכים עוד מערבה לרצועה שמגיעה עד הצוקים השיחים המתפשטים נעלמים והקרקע נעשית 

 .קשיחה וסלעית יותר באזורים מסוימים ובאזורים אחרים מכוסת דשא טבעי

י רכבי שטח חולפים אשר אינם "בשטח שבילים רבים אשר מתחדשים או נוצרים חדשים מדי שנה ע

 .על כן כמות השבילים בשטח המפה יחסית רבה. אחרים מהססים לרדת משבילים וליצור

בהם עוברים לעיתים קרובות שיירות סוסים אשר יוצאים , צרים יותר, קיימים גם שבילים אחרים

מעל הצוקים קיימים מספר שבילים למעבר . השוכנת במזרח המפה קרוב לכביש" חוות הקקטוס"מ

 .אדם

 .העבירות בשטח גבוהה מאוד

בקרבת הצורים נשקף נוף יפיפה מעליהם הבריזה . בלב משרה אווירת אביב נעימההשטח ירוק ומל

 .מתחת הצוקים חתיכות סלעים שקרסו מהם והים אך הניווט אינו מתקרב לשם. מהים נעימה במיוחד

 

 על המפה

היא מבוססת . מפה חדשה של מועדון עמק חפר אשר מרחיבה את מפת היישוב מכמורת לכיוון צפון

 . י יקיר גולדנר”מיפוי החלק החדש הושלם בחודש האחרון ע. ISOM2000מת סטנדרט תוא, לידר

 .מטר 2.5קווי גובה   1:7,500מ מוגדל "אך תודפס עבורכם בקנ 1:10,000מ "מופתה בקנ

בחלק המערבי של המפה הטופוגרפיה נעשית . קווי הגובה ברוב המפה די גסים והגבעות די מתונות

 .עדינה יותר

הם מופיעים בתור  -אך שבילים שאינם ברורים לא סומנו באופן מכוון , ים רבים כאמורבמפה שביל

 .צמתים רחבים בהם נקודת החיבור של השבילים לא ברורה סומנו כשטח פתוח. שטח פתוח

זו גדר שוליים )רגל -חוצה את המפה אך קל מאוד לחצות אותה בקפיצה או רגל" תל גדור"הגדר של 

נוצרו בחודש האחרון שבילים עוקפים חדשים אשר , הגידור אשר נעשה לאחרונהבעקבות (. של כביש

עודכנו על המפה אך ייתכן שבשל תנועת רכבי השטח הערה באזור ייווצרו שבילים חדשים אשר אינם 

הרכבים שהציבו את הגדר עברו רק ממערב אליה ולכן לאורך כל הגדר צמוד אליה ממערב .  מסומנים

 .מסומן על גבי המפה גם במקומות מסוימים בהם הגדר צמדה לשביל ברור מאוד אינויש מעבר אשר 

 0-20%ירוק כהה )שטח גדול מהמפה מכוסה נקודות עדינות של צמחייה בלתי ניתנת למעבר 

בחלקה . ברוב המקומות מדובר בשיחים ברורים אשר המעבר בהם באמת בלתי אפשרי(. עבירות



יש לציין שחלק . ייתכן שניתן לעבור בקצב הליכה, ה יותרהמערבי של המפה בו הצמחייה נמוכ

מהשיחים הקטנים שסומנו הם בעלי עבירות גבוהה יותר אך סומנו בירוק כהה לצורך התמצאות בכל 

 (.אין סימן תקני ברור ומדויק לצמחיית קרקע בעבירות גבוהה יותר)מקרה אין סיבה לרוץ דרכם 

כך שיתכן כתם ירוק בגובה הברך ויתכן אחד אחר באותו  גובה הצמחייה שונה מאוד מפריט לפריט

 .מטר 3צבע בגובה 

עצים . העצים המעטים שקיימים בשטח מופיעים בעיגול ירוק המובלט מהסבכים בהילה לבנה

 (.יער סבוך)ששטחם גדול יותר מגודל העיגול וניתן לעבור מתחתיהם מופיעים בירוק בהיר 

והה במיוחד ויש מקומות בהם קשה לקרוא בקצב תחרות את כל מיפוי הצמחייה הינו ברזולוציה גב

 .במקומות כאלו מומלץ להסתמך על הפרטים הבולטים יותר או על רצפים של כתמים. הפרטים

נווטים מתחילים יוכלו להיעזר ברשת השבילים . השטח והמפה מאפשרים ניווט בשטח במספר רמות

נווטים מנוסים יוכלו להתייחס לשבילים כעוגנים במעבר . כמעקות ולצבור ביטחון במעבר לניווט מדויק

 .בין תאי שטח או כמעקף פשוט ומהיר

 על התחרות

גם בשטח כזה קל לייצר לגים , כמו כן. המסלולים בעלי שינויי כיוון רבים ודורשים מגוון טכניקות ניווט

מסלול בזמן הקצר ותצטרכו לבחור את הכיוון הנכון לריצה על מנת לסיים את ה, עם בחירות ציר

 .ביותר

 .מטר מהכינוס לכיוון הים 400-הזינוק נמצא כ

 תחנות 9, מ"ק 2.4: קצרצר

 תחנות 17, מ"ק 4.4: קצר

 תחנות 20, מ"ק 5.4: בינוני

 תחנות 25, מ"ק 6.2: ארוך

 טיפים של אלופים

. עליוקחו נשימה עמוקה וחפשו משהו להתאפס , עצרו שנייה, אם מצאתם את עצמכם לא במקום-

 .המפה מספיק מדויקת כדי שתוכלו לעשות את זה 

כל טעות עלולה לעלות לכם בזמן יקר ובניסיון להתאפסות בשטח שבו הכול , נווטו בזהירות ובדיוק-

 .נראה אותו דבר

המרחק בין . )חבל שתיפסלו סתם! שימו לב לקודים. יש צפיפות של תחנות באזורים מסוימים-

 (מטר 60התחנות מעל 

 :עממי

מומלץ . מ וניתן לקיצור"ק 3.6-ואורכו כ, המסלול העממי עובר בנקודות היפות והמעניינות בשטח

שבילי המסלול אינם . והנוף משם משגע, נקודות עם תצפית על הים 2להביא מצלמה כיוון שיש 

מומלץ בחום למתחילים אשר רוצים להתנסות בניווט בפעם . מאפשרים תנועה עם עגלות תינוקות

 .ולמשפחות שמחפשות טיול קצת יותר אתגרי, ונההראש

 :בטיחות ודרך ארץ, והכי חשוב

 .אבל בכל מקרה מומלץ לשתות בתחנות המים, אמור להיות מזג אוויר נעים, אנחנו בתחילת אפריל-



בזהירות כשרצים על השביל  –אופנועים ורוכבי סוסים , יפאים'ג, י טרקטורונים"השטח נחרש ע-

 .הראשי ובכללי על שבילים

 .חנייה על פי סדרנים-

 .רוטשילד-דניאל רז: תכנון מסלולים

 .יקיר גולדנר: בקרת מסלולים

 .רוטשילד-דניאל ויאיר רז: סימון סרטים

 .ותזכרו אותו לטובה, מקווה שתיהנו מהניווט

 ,םמחכה לראות אתכ

 דניאל


