
 (איתיאל תלם –מתכנן )  יד מרדכיניווט  

  ביומה השני של אליפות ישראל מבטיח שטח חדש, מסלולי מידל, הרבה ירוק בעיניים   יד מרדכיניווט יער  

 ושמחה על גל הקורונה המתרחק וחג פורים המתקרב.

  

 על היער עצמו 

, בין הישובים מבקיעים  4על רכס כורכר נמוך ממערב לכביש    50-היער ניטע ע"י קק"ל עוד בשנות ה

בצפון ויד מרדכי בדרום. למעט עצי שיזף מקומיים ניטע היער ברובו אקליפטוסים וכן עצי אורן, זית,  

 שקמה וחרוב.  

חי קידה שעירה הפורחים  בין העצים נותרה צמחיית בר אופיינית לרכסי הכורכר. נפוצים במיוחד שי

כעת בפריחה צהובה שופעת. שיחי הקידה מעידים שהשטח משמש למרעה, ואכן עדרי הצאן שבשטח 

אינם אוכלים אותם והם מתרבים על חשבון מיני הצמחים האחרים. שיח נוסף שנפוץ כאן הוא רותם 

הוא נפוץ מאוד גם  המדבר, הפורח כעת בפריחה לבנה המושכת  דבורים. הוא אמנם צמח מדברי, אך  

בצפון השטח מספר    בחולות וברכסי הכורכר. עם קצת מזל תוכלו לצפות גם בצבאים שחיים בסביבה.

 תאי שטח עשירי סברסים וחורבות המזכירים שטחים בשפלה, כגון בית ענבה.

, בהיותו סגן מפקד  1996הכינוס נמצא בחניון המנציח את אל"מ נביה מרעי, בן הכפר חורפיש. בשנת  

 אוגדת עזה, נהרג במהלך קרב שהתנהל באזור רפיח . בחניון המוצל שולחנות פיקניק רבים. 

 

         

 

                       



 ל המפהע

יער   זיו.מפת  ושונה מהשטחים     יד מרדכי היא מפה חדשה מבית מדרשו של  ניווט חדש  זהו שטח 

הקרקע היא חולית ברובה וחלקה כורכר. הפרשי הגבהים מתונים מאוד והמרווח בין  אליהם הורגלנו.  

העצים מאפשר תנועה טובה ביניהם. מה שקובע את העבירות היא מידת הצפיפות של צמחיית הקרקע,  

קחו את התכסית כשיקול   – ה היטב  , אך ממופהקוצנית ברובה, שלעיתים מקשה מאוד על התנועה

 . החול עצמו הדוק למדי, אינו טובעני ומאפשר תנועה נוחה. בתכנון הציר שלכם

 עצים שמסומנים ביער הם שונים מהעץ השליט באותו חלק יער.  –במפה 

 .  יש להיעזר רבות בניווט עדין .מרובי סבכים שטחים פתוחים וחצי פתוחים בחלק הצפוני של המפה 

וצרה,  המפה   פרטים סלעיים.רוויה בשביליםארוכה  אך במעט מאוד  הסינגלים במפה קשים מעט   , 

 להבחנה אך מדוייקים. 

במפה עוברים מספר קוי מתח גבוה המעבירים חשמל מתחנת הכוח רוטנברג, שמייצרת כרבע מכושר 

עזה להובלת  -ה שלוחה ממסילת הרכבת אשקלוןהייצור של חברת החשמל. לשם אספקת הפחם נסלל

עם השלמת מזח   2000שנת  בזנחה  נפחם מנמל אשדוד אל התחנה. המסילה, שעוברת בצפון המפה  

 בניווט תחצו מסילה לא פעילה זו, אולם יש להזהר בירידה התלולה אליה.  הפחם ליד התחנה.

 

 על המסלולים 

 מס' תחנות  )מ'(  טיפוס מצטבר )ק"מ( מרחק מסלול 

 25 220 8.65 ארוך 

 20 185 6.71 בינוני +

 A 5.00 135 17בינוני 

 B 5.09 150 15בינוני 

 C 4.64 140 17בינוני 

 H 3.81 125 13קצר + 

 D 3.60 90 14קצר + 

 11 60 2.64 קצר

 11 45 2.40 זהב

 7 30 1.80 קצרצר

 

 קנה המידה במסלולים 
 1:10,000 ארוך ובינוני+  
 1:7,500     כל השאר    



 ובטיחותמנהלות 

. תחנה עם בקבוקי מים אישיים  תמוקם כ  ת שתיה  ועמד  2כדי לעמוד בהנחיות הקורונה נקים    -  שתיה

 תוכל לשמש את כל המסלולים.מטר מזרחית לזינוק על שביל ראשי ש 100

הבטוח של הכביש לחלקה הדרומי של המפה. במעבר    ת עם כוסות חד פעמיותומאויש  תחנה נוספת

   לשימוש המסלול הארוך והבינוני +.

 זה לא יזיק לקרקע החולית. רטוב ת צקאני מקווה שמזג האוויר יאיר לנו פנים, אבל אם יהיה  

 .במגיני שוקייםהיא סיבה טובה להיעזר ברובה קוצנית וצמחיית הקרקע 

 זהר. כמו כן מסומן בצפון המפה מאהל רועים בדואי. ימסומנים במפה, נא לה מיקומי כוורות

 יש להזהר בעת הירידה התלולה אל מסילת הרכבת. 

 איזור המפה הצפוני הינו טרשי בהשוואה לשאר האיזורים, יש לנקוט במשנה זהירות בצעדיכם. 

הכביש  מעבר   -  חציית  המפה.  במרכז  שעובר  לזיקים  הכביש  את  חוצים  והבינוני+  הארוך  המסלול 

יעשה במקום מוגדר מראש במפה, מסומן כמעבר הכרחי     ימוקמו של הכביש    ובשני הצדדיםהכביש 

זו תשמש הן את החוצים דרומה והן החוצים צפונה ותאוייש ע"י מכוון    תחנותמים.  ה, כולל תחנת  ותתחנ

  לחצות לאט ובבטחה !   , להקפיד לבדוק שאין רכב חולףבכל מקרה יש  ותיו.  שמע להוראישיש לה

 תחנות אלו יצרו לולאה בחלק הדרומי של המפה, ובנוסף לג חציית הכביש יבוצע פעמיים, כמו בדוגמא: 

 

 הזהרו לא להתבלבל ושימו לב היטב לאיזו תחנה אתם יוצאים. 

 

  



ק"מ פניה ימינה    1.1לזיקים. לאחר כ    3411מצפון ופניה ימינה לכביש    4הגעה מכביש    –חניההגעה ו

 לדרך כורכר המובילה לחניון נבי מרעי שם הכינוס.  

  אנא חנו בהתאם להוראת הסדרנים.לאורך דרך הכורכר המובילה לכינוס. החניה 

 תפורסם בהמשך. – מפת חימום,  במשולש דרכים מצפון לזינוק  .מ' מהכינוס  200הזינוק מרוחק 

 

        

 

 . באתר ניווט בכיף– עממי

 ניווט מהנה ומוצלח לכולם 

 העיקר הבריאות  – הסתכןולא ל


