
5.2.2022ניווט קיסריה   

 דבר המתכנן 

בתקופת השנה הטובה ביותר עם מפה שעברה רענון   מוכרקיסריה השנים אנחנו חוזרים לשטח  כמהלאחר 
 . מצויים במיטבםת ושטחי חולות שבעונה הזא  משמעותי

 בטיחות לפני הכל 

הניווט משלב שטחים פתוחים ומעבר דרך היישוב. ביישוב יש פריסה של מדרכות ושבילים ואין סיבה ואף  
בתוך השכונות  . שטחים ציבורייםכבישים. יש להתחשב בהולכי רגל, רוכבי אופניים ומשפחות באסור לרוץ על 

שאותו יש   שמחבר בין השכונותהתנועה דלילה אבל עדיין יש לשים לב בחציית כבישים. יש כביש אחד ראשי 
 הכביש הזה. במעברי חצייה שיסומנו על המפה. המסלול הקצרצר אינו חוצה את אך ורק לחצות בזהירות 

 . אך עלולות להיות הפתעות תוחיםשטחים הפ בשדרכי העפר אין רכבים ואופנועים ב בדר"כ

 ( )אורך אווירי  מסלולים

 ק"מ  1.6  קצרצר

 ק"מ  3.9  קצר

 ק"מ  5.4  בינוני 

 ק"מ   6.8  ארוך 

 ק"מ  4.0 ניווט בכייף 

מהירים אך ידרשו  התחרותיים הכל בקו אווירי. אין טיפוס משמעותי באף אחד מהמסלולים. המסלולים 
ריכוז ודיוק כדי להמנע מעיכובים. יש קטעים של מעבר בין סבכים כך שכדאי להצטייד במכנסים ארוכות  

 ואולי במגיני שוקים. 

 שתייה ביישוב שיסומנו על המפה. לא תהיינה תחנות מים. יש מתקן שתייה בכינוס ומתקני 

 השטח 

ניווט  הממזרח וחוף הים במערב.    2היישוב קיסריה )שכונות צפוניות( בנוי על רכס כורכר נמוך המקביל לכביש  
 מכסה שלושה תאי שטח:

תפזורת של עצי חרוב  מערך שבילים דליל, עדין, חולי מאופיין ע"י תבליט   2במזרח, השטח שבין היישוב וכביש 
ומעברים בינהם  של אלת המסטיק עם גבולות מאוד מוגדרים   סבכים ,בולטים שמסומנים במפה בצורה ברורה

עדיף להמנע משטחים  רוב השטח בין הסבכים מהיר לריצה ו שיחי רותם ושאר צמחיית קרקע. בחלק מהשטחו
עם השנים סבכים התאחדו לגושים רציפים גדולים ונדרש שיקול דעת איך    (.צפופה מקווקוים )צמחיית קרקע

פה ושם ניתן ואולי משתלם לחתוך דרך רצועת סבך )ירוק כהה( צרה אבל בדרך כלל הסבכים   לעקוף.
 המסומנים במפה בלתי עבירים.

     



ובינהם שטחים   צמודי קרקעבאשכולות של בתים   נותשמאופיי בנויותשכונות של השטח,  רצועה מרכזית ב
פתוחים ומעברים מתוך השכונות לשטחים הפתוחים. למסלולים התחרותיים אין תחנות בתוך היישוב אבל יש  

אחד שמסומנת   לרחובות יש בדרך כלל מדרכה מצד לחצות אותו מצד לצד, מה שכרוך בבחירה בין צירים.
וחלק    (למטה  )עיגול סגול בתמונה. חלק מהמעברים מהשכונות לשטח חסומים בצמחייה או שער במפה

שטח  למותר לציין שאין להכנס לשטחים פרטיים )ירוק זית( ומותר להכנס לכל  .פתוחים )עיגול כחול בתמונה(
 .אחר

 

עם צמחייה דלילה ברובו,  חולי בר במישור  ים. כאן מדווהבין היישוב בצד המערבי, תא השטח השלישי הוא 
מקבצים של עצי שיטה, מצוקי כורכר לאורך החוף ושלל פרטים ארכיאולוגים. הפרטים הדומיננטים הם אמת  

הניווט נחצה  שטח  של מערבי ואמת המים הנמוכה. בחלק הדרומי ארוך  חול   רכס  שנראית כמוהמים הגבוהה 
 פתוח ונוח לריצה.  יער אקליפטוסים 

 המפה

שעברה במשך השנים עדכונים   2010עקב השינויים הרבים בצמחייה ופיתוח בתוך היישוב, מפת קיסריה מ 
קלים, עברה הפעם מיפוי מחדש של הצמחייה והשבילים בשטחים הפתוחים ועדכונים בתוך היישוב. המלאכה  

 . חשוב, בפרט השטחים שבהם זה מחדש כמעט כולועדיין לא שלמה אבל השטח לניווט הנוכחי ממופה 

המפה מנסה לשקף  נפרדים. בעבר  בין סבכים שהיו   יםסבכים ערב חיבור- כאמור, בשטח המזרחי נוצרו מגה
ולשם קריאות   במפהכהה ירוק כהה בהכרח ירוק  שטחלהבהיר, לא כל מה שנראה ב נכונה את מידת העבירות. 

. כך למשל המקומות המסומנים בתמונה למטה  מעברים צרים נראים במפה יותר רחבים ממה שהם באמת
  מקומות  כמהבו  הממפהסבך לא עביר אבל או  שלא מוביל לשום מקום שביל צר ספק כ  בשטחיכולים להראות 

 בהם בנוחות יחסית.  ועבר בקרית ה

     

במפה לא אומרים איך השטח נראה, הם אומרים את מידת העבירות(הצבעים  –)תזכורת   



 והגעה  כינוס

מחופה על פי מזג האוויר. במקום מתקן   מרוצף, על דשא או על משטח באיזור שנקרא "פארק חרוב"הכינוס 
וגן שעשועים  )סלולה ומשטח כורכר( שתייה, שירותים )סבירים, נייר טואלט באספקה עצמית(, חנייה בשפע 

 מדוגם.  

פנייה  מחסום המיד אחרי   .לשכונות הצפוניות מערבה עד לכיכר ופניה ימינהאור עקיבא  /ממחלף קיסריה 
 , פנייה שנייה שמאלה לחניית הפארק. )הביכורים( 8ה לשכונה  ימינ 

 < צפון ---- 

 וייז: פארק חרוב, קיסריה 

odulhttps://ul.waze.com/ul?ll=32.50685117%2C34.90425110&navigate=yes&zoom=13&utm_campaign=iframe+m

e&utm_source=website&utm_medium=lm_share_location 

 אחרי הניווט

 העיר העתיקה והתיאטרון( פארק לאומי קיסריה ) −

 חוף האקוודוקט   −

 ( קרוב לכינוס, מומלץ)פסיפס הצפורים  −

 ראלי מוזיאון  −

 מסלולי פאמטרק )ליד הטניס( −

 . חנייה חופשית הכניסה חופשית פרט לפארק הלאומי

 

 תעותיש גם הפכל מסביב, תלהס זמן  שיש למי
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