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 חולות בית חנניההמתכנן הממפה ודבר 

 05.00.00.5 , שבת 
 

 התחרותית תמפעל 

 . שמצפון להם אמת המיםממערב ושדות ( 2)כביש החוף , נחל עדה ממזרח, אור עקיבא מדרום: גבולות

  .2015אוגוסט , שי לבבי ממפה. 'מ 1קווי גובה כל ו 1:3,500מ "קנ

 .'מ 1ומכאן קווי גובה בכל  LIDARעל בסיס השטח שטוח והתבליט עדין במיוחד 

 .חרובומספר עצי אשל ו רוטיבפ הממופ צמחית רתמיםבעיקר תא השטח העיקרי חולי ובו 

 .תיכונית ומערות קבורה-ם צמחיה יםעאזור  נהומצפו, לחולות ממזרח המקור חומר גלם לבנית אמת המים צמוד תהווית קדומים שהמחצב

 :סימונים יחודיים

 .שיחים פזורים/או אפור עם נקודות במקרה של עצים מסומנים באפור ,י האזורים האחרונים שבורים ומשובצים בצימחיהמשטחי הסלע בשנ

כאשר שני הירוקים הבהירים יותר נוצלו לצמחיה נמוכה  ,בודד בעבירות קשה או שיח ירוק כהה כרגיל סבך .גווני הירוק מתארים את צמחית הקרקע

 (.ער בדרגות עבירות שונותיבמקום )עבירה יותר או /ו

 .חום יכול להיות גם עץ יבש X סימן

 .בקו שחור בעובי משתנה בהתאם לגובה והעבירות נתפת המצוקים מסומש ,מלבד מקרה אחד

 
 

 על מפת העממי

 .מצפון וקטע מאמת המיםבכניסה למושב מבורך תל  ,מושב בית חנניההמפה מכילה את 

 .'מ 1וקווי גובה כל  1:5,000מ "קנ

 .מני'פים נמרוד ושי צממ

נחל עדה ממערב , אחרוני בתי המושב הדרומיים מדרום, זרקא מצפון-סר א'כביש הגישה למושב וג, ממזרח( 4כביש )א הישן "ת-כביש חיפה: גבולות

 .מערב-צפוןבמעבר לנחל מאמת המים וחלק 

  .סביבהה למעהמפה שטוחה יחסית ורק תל מבורך מתנשא מעט 

 

 כינוס

 .חרובשטח כינוס מוצל למרגלות תל מבורך בכניסה למושב בין חורשת עצי 

 

 המסלולים התחרותיים

 .אין ניקוב ידני –בכל ארבעת המסלולים  בלבד SIניקוב בכרטיסי 

מסלולים עוברים בשלושת תאי השטח הכל . ה לאורך כל המסלולוריכוז גבוקצר מאתגרים במיוחד וידרשו ניווט עדין /בינוני/ארוך, שלושת המסלולים

 . יורגש המאמץ בסיום ,בהתאם לעונה ,שבמפה ולמרות שהשטח שטוח והמסלולים קצרים יחסית

של תחרויות   H14 / D14רמת  ומותאם ל המסלולים האחריםהוא קל יותר משלושת  .מסלול קצרצר מיועד לנווטים בתחילת דרכם התחרותית

 .ארציות

 .את נחל עדה חוצהאמת המים הדרומית  ממערב לנקודה בהמעט , דקות הליכה מהכינוס 10או ' מ050-זינוק וסיום מרוחקים כ

 

 .קרוב אליה עוברים כל המסלולים ,האחת ממוקמת בתחנה בה עוברים כל המסלולים והאחרת תחת עץ במרכז המפה :שתי נקודות מים מסומנות במפה

 

כמו . מסתיר את עומק המצוק עיתיםגם הסבך ל !הם לא תמיד עבירים ויכולים להיות מסוכנים - תשומת לב מיוחדת לקווי המצוקים ולעוביים

מים ומכוסה  בתוכומיכל /ארגז גדול)סמנים כוורת דבורים ונקודת האכלה לא רחוקה מהכוורת משכן שני שטחים קטנים אסורים לכניסה 

 .י נקודות אלותשמרו מרחק מש( ענפים

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%97%D7%A0%D7%A0%D7%99%D7%94
http://www.nivut.org.il/info/categories.gif
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המסלול , אזור המצוקים נבחו שתי נקודות שאינן מסוכנות אבל בחירת המסלול חשובהב. ותחנת האכלה תהמסלול הקצרצר אינו מתקרב לכוור

 .ם לב ולא להתקרב לשפת המצוקיםיהנכון לא עובר בקרבת שפת המצוקים אבל בכול מקרה יש להנחות את הילדים לש

 

בפורום ערב הניווט ביום  חפשו הודעה, ישמילרוץ מוקדם מהזמן הר SIיעשה מאמץ מיוחד לאפשר לנרשמים מראש בעלי כרטיס  בגלל שלהי הקיץ

 .שישי

 

 העממיהמסלול 

  שטח הכינוסלצמוד מסלול אפרוחים. 

 זינוק וסיום משטח הכינוס. 

 אין מעברי גדרות. המסלול על שבילים בלבד. 

  סלולים התחרותייםמלהשטח אינו חופף , בתל מבורך ובמושב ,באמת המיםהמסלול העממי עובר. 

 ניתן לקצר את המסלול במספר מקומות . 

 

 זינוקים

8:00-10:00. 

 

 שעת גג ואיסוף תחנות 

11:30. 

 

 בטיחות ודרך ארץ

  חניהבבקרבת כבישים וזהירות בנהיגה ובריצה. 

  אנכיים ורודים-בקוים סגוליםאין להיכנס לשטחים המסומנים. 

  ליד התחנותונווטים ועוברי דרך אחרים על השבילים  יש לנהוג בסבלנות כלפי –השטח שייך לכולם. 

 (.וגם אין צורך בכך) אין לעבור דרך השדות –אך ייתכן והמצב ישתנה עד התחרות , חרשוהשדות בקרבת המסלולים טרם נ 

 

 

 העוסקים במלאכה

 לבבישי : תכנון מסלולים והנחת סרטי סימון. 

 שי רם, מני'צמרוד נ: בקרת מסלולים. 

 עדו ברית ושי רם, מני'מרוד ושי צנ: בקרת סרטים. 

 

 :הוראות הגעה

נא )הכינוס נמצא לפני שער הכניסה למושב משמאל . כ דרומה לכיוון המושב"גרקא ומיד אח-סר א'ן מושב בית חנניה וגמערבה לכיוופונים  4מכביש 

נא להישמע להוראות סדרני  .א הישן"ת-חיפה 4שילוט בפניה מערבה מכביש (. ייתכן ותמצאו את השער סגור ביציאה –לא לחנות בתוך המושב 

 Waze Link .החניה

 

 :לפרטים נוספים

 .כללי ועממי 052-2204222, מני'מרוד צנ

 .תחרותי 054-4848000, שי לבבי

 .מנהל האירוע ארז שלו
 

 
 .ומשתייך למועצה האזורית חוף הכרמל לבנימינההינו מושב עובדים באזור הצפון השוכן בסמוך  בית חנניה

  .על אדמות ביצת כבארה, א ועל ידי עולים ממזרח אירופה"על ידי חברת פיק 1250המושב הוקם בשנת 

  .א בארץ ישראל"שמו של חנניה גוטליב שהיה אחד ממנהלי פיק המושב קרוי על

 .המושב נמצא על תוואי שביל ישראלו הגדר הצפונית של המושב היא מקטע מאמת המים הרומית

 .ס ועד התקופה ההלניסטית"לפנה 18-שהיה מיושב מאז המאה ה, בכניסה הצפונית ליישוב נמצא תל מבורך

 

https://www.waze.com/livemap?zoom=17&lat=32.53268&lon=34.92684
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%97%D7%A0%D7%A0%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%97%D7%A0%D7%A0%D7%99%D7%94
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