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 16/11/2019תל חדיד 

 יםננדבר המתכ

 

 השטח והמפה 

השוליים המזרחיים  למעט , ברובו גבעות סלעיות עם הפרשי גובה מתונים כולל והמוכר  קהוותי תל חדיד שטח 

התל עצמו מתנשא מעל החלק הצפוני של המפה.   היורדים לנחל נטוף. מדרונות תלולים של המפה שבהם 

בחלקים הדרומיים של המפה, כרמי זיתים בחלק   ייחודב טיפוסיים ליערות קק"ל השטח מגוון וכולל שטחי יער 

הצפוני, משוכות צברים, שטחים חשופים סלעיים ושטחי בתה. התל נחצה מדרום מערב לצפון מזרח ע"י קו מתח  

  דרך כורכר הניתנים לשימוש.  6במפה שני מעברים מתחת לכביש שעובר בחלקו במנהרות.  6גבוה וע"י כביש 

( לכניסה  443מחברת את הכניסה הדרומית )מצפה מודיעין, כביש  לים סלו שחלקים ממנה עבירה לכל רכב 

  ( וממנה מתפצל כביש לולאה שמקיף את התל בחלקו העליון. 444)אתר זיכרון חיל הלוגיסטיקה, כביש    צפוניתה

 בנוסף יש בשטח מערכת מסועפת של שבילי עפר וסינגלים. 

  לאורך כל התקופות, אדם התיישבות ופעילות  בעקבות  אולוגיה עשירות י יסטוריה וארכתל חדיד הוא אתר עם ה 

ניסיונות  אפילו ו 1948התל עד  עלשנה( וכלה בכפר חדיתא שהיה  5,000החל בתקופת הברונזה )לפני כ 

גתות, קברים, מערות, רצפות  בתחילת שנות החמישים. בשטח ניכרים סימני חציבה בסלע,  של עולים  התיישבות  

שממנה על התל עמדת תצפית  ועוד.  , משוכות צבר, עצי זית רבי שנים, טרסות )הרבה!(  בורות מיםפסיפס, 

יש בשטח  , והנווטים  הרוכבים ,למעשה גם כיום, בנוסף להמוני המטיילים   נוף מרהיב של מישור החוף.  נשקף

 של בדווים מגדלי כבשים שתפקידן לנקות את השטח מעשביית קרקע לקראת ניווטים. קבוע מתחם 

זיו הוסיף לה עוד קטע בצד המערבי שיזכה   ,השנה)נוימן(.  2013)יאקימוב( עודכנה ב  2003המפה משנת 

כל הפרטים מופיעים.    לביקורם של המסלולים הארוכים. המפה מדויקת ומפורטת אך באזורים עמוסי פרטים לא

מופיעים    שאינםסינגלים רבים או קטעי סינגלים  במפה כאמור סינגלים רבים הברורים בשטח אבל בשטח יש גם  

לקראת הניווט   דרכי עפר לכל דבר. ן במפה, בחלק מהמקרים גם  קרוב לתחנות. בנוסף, חלק מה"סינגלים" ה

 ה מהתחנות. פרטים בסביבה של כמכמה נעשו עדכונים מינימליים של 

 

 מסלולים 

שימוש במרכז  יותר בעקבות תחרות ארצית לפני כשנה שהתמקדה בחלק הדרומי של המפה, הפעם נעשה 

בעקבות הרעייה  המסלולים משלבים כרמי זיתים, יער אורנים ושטחים פתוחים. המפה ובחלק הצפוני שלה. 

להתקדם במהירות. מסלולי הבוגרים מגיעים  השטח נקי ברובו מצמחיית קרקע ובחלקים רבים מהמסלולים ניתן  

,  סירה קוצנית בעברית צחה  תלול( ולמסלולים הארוכים יש נגיעה בשטחי בתה )הלמספר תחנות בחלק המזרחי )

אחוז הטיפוס  לקטגוריות ומפורטים בדף האירוע.  טיפוסייםאורכי המסלולים ( בצד המערבי. רמז למגיני שוקיים

   .לפי המסלול   4%ל   3% ןנע בי 

 הזינוק והסיום סמוכים לכינוס. 

 לא מתאים לעגלות. עובר באתרי עניין  ,  עם אפשרות לקיצורק"מ אווירי    3.4באורך כ המסלול העממי 

 

 )!(   ושטחים אסורים בטיחות

נפילה, בפרט אם השטח  ת החלקה וסלע חשוף כך שיש סכנ שבהם רצים על ויש אזורים  כאמור השטח סלעי

 ים את המהירות. יש להתאיהיה רטוב. 

עוזר יותר מדי תוך ריצה,   אך זה לא  מופיעים במפה אמנם    בשטח שלל בורות חצובים, חלקם עמוקים. מרביתם

כמה בורות ליד תחנות סומנו או כוסו בענפים אך עלולים להיות  חלק מהבורות מכוסים וכך שצריך להיות ערניים.  

  נוספים. 
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 :  , למשלכיוון קוויעם או בלי  גבוהים המסומנים בקו עבהשטח מצוקים רבים, כולל מצוקים ב

           

אבל חלק  ביודעין אף אחד מהמסלולים לא מתקרב אליו  גבוה ומסוכן במיוחד. הימנית המצוק בתמונה 

 מהמסלולים מגיעים למצוקים גבוהים אחרים המחייבים גם הם זהירות.  

ודרכים משניות שגם בהן עשויה להיות   ראשית שעליה צפויה תנועת רכבים  סלולה/ דרך כורכרקיימת בשטח 

ללכת קטע ממנה גם עממי צפוי מסלול הקצרצר חוצים את הדרך הראשית והה. כל המסלולים למעט תנועה

 )למסלולים התחרותיים אין סיבה לרוץ דווקא על הדרך הזאת(. נדרשת זהירות בחצייה ותנועה לאורך הדרך. 

. יתכן ויהיו בשטח רוכבי  שבסינגלים צפויים רוכבי אופניים. יש להיות ערניים ולפנות להם דרך ככל שיידר 

 אופנועים. 

בטיחותית אך מסומן כשטח אסור מסיבות של כיבוד פרטיות  מתחם מגורים ודיר של הבדווים לא מהווה בעיה 

 )תמונה שמאלית למעלה(. יש להימנע מכניסה לשטח המסומן. ומניעת הפרעה  

 

 הגעה, כינוס וחנייה 

 מוצע להגיע דרך מצפה מודיעין הקרוב לכינוס והחנייה. 

בכינוס אין מתקנים ואין מים   . ומוצלת כחצי קילומטר ממגרש החנייה חנה וסעהכינוס בחורשה נקייה מבודדת 

 מ' מהכינוס יש מתקני שעשועים.   100כ  זורמים.

. יתאפשר גם לחנות בצד אחד של הדרך  )זהירות לאורך הדרך!( מומלץ לחנות במגרש החנייה ולהגיע רגלית 

ניס  לצד העיקול מתחת לכינוס. כל מועדון יוכל להכקטן  הראשית ומספר מוגבל של מקדימים ימצא מקום בחניון 

רכזי המועדונים מתבקשים לתאם    )עביר לרכבי שטח ורכבי חברה...(.  מסלול המסומן באדוםברכב אחד עם ציוד  

 כל אחד במועדון שלו. רכב מועדון 

 

 

 בהצלחה לכולם! 

 


