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 על השטח:

 תופסת שטח כמעט מרובע שתחום בשוליו באופן ברור. איתי מנור( )שנעשתה על ידי המפה

. בדרום שטח בור גדול עם גדר שתוחמת את המפה 444, ממערב כביש 6ממזרח כביש 

 מצפון דרך רכב ברורה.ו

אזורים די שונים. במרכז שטח שטוח, בחלקו מטעי זיתים ואזור  לארבעההשטח מתחלק 

 פיקניקים שמאפשר ריצה מהירה )שם גם הכינוס(.

מדרום מדרון המלא בסלעים, קצת סבכים וצברים. השטח קשה לריצה למעט השבילים 

 העוברים בתוכו. המסלולים הארוכים יעברו בשטח זה והמסלול הקצר יגרד את שוליו מצפון.

 

השטח כמעט שטוח עם עצים פה ושם והרבה עשב יבש שקצת מקשה  מערבי לקו הצפוניבח

 .על ההתקדמות

   



 מזרח גבעות חשופות בעלות שיפועים מתונים. בצפון

את השטח חוצים די הרבה שבילי רכב וסינגלים שרובם הגדול ממופה בדיוק. יש מעט מאוד 

 שבילים לא ממופים.

 עובר שביל ישראל )מצפון לדרום( והמסלול העממי יעבור בו.בחלקו המזרחי של השטח 

העצים הממופים הם בדרך כלל עצים שונים מהעצים בסביבה ובולטים. כל העצים 

 סביבה.מהעצים בתחנות שונים באופן מובהק  שמשמשים

סלע או לפחות ענף עץ.  מכסהרובם  אתקים משמעותיים וקצת בורות, ובשטח מעט מצ

 ומחים עצים מתוך הבור הרדוד וזה יכול לעזור לזהות אותם כשצריך.בחלק מהבורות צ

 מסלוליםהעל 

המסלולים משלבים לג ארוך אחד או שניים עם לגים קצרים ובינוניים עם הרבה שינויי כיון. 

חנות תרק בפריטים שאין לגביהם שום ספק ולמקם את הוהשתדלתי למקום תחנות אך 

 .()אבל גם לא נראית למרחוק תרתסמובצורה לא מאוד 

השבילים והסינגלים יכולים לקרב אתכם מאוד לאזור התחנה אבל הניווט המדויק לתחנה 

 עצמה יכול להיות מעט מבלבל. קווי הגובה לא מהווים פקטור משמעותי.

כל אחד  –חייב לעבור מרחק יותר גדול יעל מציאת התחנה אבל שימוש בשבילים יקל 

 והשיקול שלו.

 ש במגנים מומלץ, יש הרבה צמחית קרקע.שימו

 הן.יאל מאוד שתי תחנות מים שאינן על תחנות אבל המסלולים עוברים קרוב תהינהבשטח 

 

 על בטיחות ודרך ארץ

 רוכבי אופניים, אנא היזהרו כשאתם על סינגלים בקרבהשטח פופולרי מאוד 

 בדרום מערב אזור סגור בגלל מטווח עם גדר ברורה )רלוונטי רק למסלולים הארוכים(.

 התקדמו בזהירות. –בחלק הדרומי יש הרבה סלעים, חלקם מוסתרים על ידי צמחית הקרקע 

 כשאתם חוצים שבילי רכב. זהירותמאוד בשבתות,  יפופולרהמקום 

חניה לפי הוראות המכוונים לאורך הדרכים, בחלק מהמקומות ניתן לחנות בניצב לשביל כדי 

 במקומות אחרים רק במקביל ובצד אחד כדי לא לחסום. ,שיהיה יותר מקום

 

 מסלולים

 תחנות 10 ק"מ, 2.0  :קצרצר

 תחנות 12ק"מ,  3.1 :קצר

 תחנות 16 ,מ"ק 4.6 :בינוני

 תחנות 18 ,מ"ק 5.6 :ארוך

התחנה הראשונה משותפת  כך , מיד לאחר הזינוק חוצים שביל רכב )זהירות!( ואחרבל שימו

 וקלה למציאה. לכל המסלולים



תא שרותים. אין מים ומשחקים שולחנות פיקניק, פחים וצל, יש  בחניון יוסי ברסלר, כינוסה

 לילדים.

 הזינוק צמוד לאזור הכינוס

 מטר לתחנת הפריקה בהתאם לשלטים. 50מתחנת הסיום יש להתקדם כ 

 שימוש במגנים מומלץ, יש הרבה צמחית קרקע.

 עממי

 על שם גיא סודני דרך גבעת הספלולים הוא עוברקילומטר.  3-3.5 -המסלול העממי כאורך 

בר בחלקו בשביל ו. ע(6)וגם כביש  השומרוןתצפית נהדרת על מישור החוף וגבעות עם 

דבא יוהעתק מפת מ כנסית בכחוס הקדוש הכוללת פסיפס יפהבר דרך וישראל ובסופו ע

 באתר. לפני כמה שניםשהוקם 

המסלול לא עביר לעגלות, לאמיצים חיתוכים )קטנים( דרך השטח יכולים לחסוך הליכה 

 בתנאי שאתם עם מכנסיים ארוכים.

 


