דבר המתכנן – סטף 13.4.19
על השטח
מפת הסטף המחודשת והמורחבת )!( כוללת בתוכה את השלוחה המרכזית של הר איתן ,ושיפוליה
הדרומיים ,כמו גם ואת השלוחה המזרחית היוצאת מראש ההר ,והשיפולים הנמתחים ממנה דרומה.
הנק' הגבוהה ביותר במפה היא בגובה  788מ' מעל פני המים ,ואילו הנק' הנמוכה במפה בגובה  685מ'
מעל פני המים ,דבר היוצר הפרשי גובה ...איתנים.
השטח מגוון מבחינת צמחיה ,וכולל מגוון רחב של שטחים :יער לבן ופתוח )!( ,שטחים חצי פתוחים,
אזורים עשירים בשקדיות ,סבכים )אין הרבה!( ושטחים פתוחים .באופן מפתיע ,אין כמעט צמחיית
קרקע ,וזו הקיימת נמצאת בגובה סביר ואינה מאיימת כלל וכלל .עם זאת ,כן מומלץ לנווט עם כיסוי
רגליים )גרביים/מגנים( כי הסירה קוצנית בכל זאת מופיעה במקומות שונים בשטח.
השטח מכיל כמות רבה ביותר של פריטים סלעיים – גדרות אבנים ,טרסות ,מצוקים ,אבנים בודדות,
קבוצות אבנים ,חורבות ,תלוליות מסולעות ועוד .אמנם סוף העונה מתקרב אבל זה לא אומר שצריך
לצאת ממנה בחגיגיות .שימו לב היכן אתם דורכים! למרות ש אין צמחייה גבוהה ,כדאי לבדוק היכן אתם
דורכים.

על המפה
המפה מופתה ב 2018-ע"י איתי מנור והורחבה על ידו כמה חודשים לאחר אליפות ישראל אשר
התקיימה ביומה הראשון בשנה שעברה על מפה זו .המפה כעת כוללת את מה שאתם מכירים משנה
שעברה ,והורחבה עד לקפה סטף )ואפילו קצת אחריו!( .הדבר מכפיל את כמות השטח האפשרי לניווט
)אבל על זה עוד בהמשך(.
מבחינת מסלע ,כלל האצבע הוא כזה – ככל שזה יותר גדול במפה ,ככה זה גם בשטח ובעיקר לגבי
מצוקים וטרסות – שימו לב לגודל הקו ואל תנסו לעבור קווים שחורים עבים!

סימונים מיוחדים ,שחשוב לדעת!
●
●
●
●
●

פס אפור מסמל טרסה ,על מנת להבדיל בין מדרגות הסלע והמצוקים לטרסות הרבות.
נקודות ירוקות יכולות להיות גם שיח וגם עץ בודד – תלוי גודל העץ והשטח שמסביבו ,שימו לב.
צהוב עם נק' ירוקות מסמל שטח חצי פתוח ,אך סבוך יותר.
כתום עם נק' לבנות הוא גם שטח חצי פתוח ,אבל מעובד.
גבול צמחייה ברור מסומן בקו מקווקו ירוק ,ולא נק' שחורות כמו בסימון הישן.

על התחרות
הכינוס נמצא בחורשה בקרבת שיא הגובה במפה .אין שולחנות ואין מים זורמים .מומלץ להביא גם
מתקן הצללה מועדוני.
החניה בהתאם להנחיות הסדרנים.
ניתן יהיה לעשות חימום על השביל מצפון לכינוס .המסלול העממי באורך  2.4ק"מ ועובר בחלקיו היפים
ביותר של הר איתן ,מומלץ להביא מצלמה! ניתן לקיצורים ,אך לא עביר לעגלות תינוקות.

על המסלולים
המסלולים תוכננו בסגנון מידל – מה הכוונה? זמן מנצח מהיר )סביב ה 35-דק' בדר"כ ,כנראה שלכיוון
ה 40-הפעם עקב אופי השטח( ,לגים מגוונים הבוחנים ניווט עדין לצד ניווט גס וכמובן גם בחירות ציר

קריטיות וחשובות .המסלולים קצרים ,אבל אל תתנו לזה להטעות אתכם .השטח לא מתון – אז זה יכאב,
אבל לפחות זה יגמר מהר .הזינוק צמוד לכינוס ,אך המשולש ...לא.
מבחינת מים – המים ימוקמו בנק' אסטרטגיות לאורך המסלול כך שלא תצטרכו לסטות יותר מדי ,כיוון
שהן יהיו בנק' האופטימליות בדרך.
טיפוס מצטבר
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טיפים של אלופים
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השטח קטן ולכן הרבה תחנות קרובות – שימו לב לתיאור התחנה ולקוד!!
המפה מצוינת ,וגם באזורים שבהם הכול נראה אותו דבר – יש דברים בולטים .תנשמו עמוק,
ותתאפסו .למשל :עצים בודדים נראים למרחק ומאוד ברורים.
שימו לב היכן אתם דורכים והשמרו מפציעה ,החלקה או נפילה!
בכל לג חישבו על כולו ותכננו אותו עד הסוף ,אל תצאו בלי תכנית לתחנה הבאה ,או שתמצאו
את עצמכם משוטטים ברחבי הר איתן.

על הבטיחות
●
●
●

●

אם זה לא היה ברור ,השטח מלא בבורות ,חורבות ,ועוד מלא פרטי סלע שקל מאוד לסובב
עליהן חלקי גוף ולראות מקרוב .שימו לב איפה אתם שמים את הרגל!!
יכול להיות חם ,אל תתביישו לשתות בתחנות המים ,כי מי שמתבייש ,מתייבש.
אמנם הר ,ואמנם בירושלים ,אבל עדיין הר איתן הוא אחד המקומות המטוילים בארץ ,בייחוד
עכשיו בתקופת האביב .כל המסלולים חוצים בצורה כזאת או אחרת את כביש הגישה ושבילים
ראשיים בשטח אז אנא ,גם כנהגים וגם כנווטים ,נקטו משנה זהירות בדרכים אלו.
שימו לב בחציית דרכים ,כבישים וסינגלים .ייתכנו רוכבי אופניים ,טרקטורונים ,ג'יפים והולכי
רגל.

על המלאכה
מנהל אירוע :יואב בן-דור

תכנון מסלולים :דניאל רז-רוטשילד ורעי יפה

