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 דבר המתכנן

 

 המפה

 "בית שערים צמד"

  1:20,000   :מידה-קנה

 מטר 5 קוי גובה:  

 A3-קצת יותר מ גודל נייר:

 2020-2022  : מיפוי

 ניווט אופני הרים תקן:  

 לי נקודות שחורות(מן כשטח פתוח )בשטח מעובד מסו 

 

 השטח

בדרום, ומקו המוביל הארצי ובסיס  66בצפון עד כביש  75קמ"ר, מרמת ישי וכביש  35המפה מכסה שטח של 

 רמת דוד במזרח ועד קרית טבעון במערב.

מטרים. בתוך  60של עד רוב השטח הוא מישורי ומעובד, אך בצד המערבי יש אזור גבעי עם הפרשי גובה 

השטח מספר יישובים )רמת ישי, כפר יהושע, שדה יעקב, בית שערים(, מסילת רכבת, שני כבישים ראשיים 

 הקישון, תעלות מים, ועוד. פירוט מלא על המכשולים בהמשך... חל(, נ77, 722)

 

 ליםהמסלו

 תחנות טיפוס מרחק מסלול

 11 240 32,000 ארוך

 8 200 18,800 קצר

 

 מ' טיפוס 20ק"מ,  1מרחק רכיבה של  זינוק:

 גב הנווטים.על  מים:

 הרכיבה מותרת על דרכים מסומנות בלבד.
  



 

 בטיחות

 בשטח עוברים מספר רב של כבישים, אז שימו לב:

  מאדמותרת, צפויה תנועה דלילה הרכיבה  –בתוך היישובים . 

  הכביש העיקרי מסוג זה הוא כביש כפר מותרת, תהיו זהירים. הרכיבה  –כבישים משניים בין היישובים

פניים, והחלק המערבי הוא מאד טבעון )ממזרח למערב(: צמוד לחלקו המזרחי יש שביל אוקרית  –יהושע 

 מותר לרכב גם על הכבישים בשולי קרית טבעון. דליל בתנועה.

 :כבישים ראשיים 
o  ואין צורך( לרכיבה.אסור  –)הקצה הדרומי של המפה(  66כביש( 
o  לגמרי, ומסומן באסור  – 77כביש-X מהנקודות בהן הוא נחצה ע"י שביל או כביש חוץ  –ים סגולים

 אחר )מעל או מתחת(, כדי שתבינו ששם אפשר לחצות.
o  לרכיבה ומסומן בהתאם, מלבד החלק שבו יש שביל אופניים אסור  –)מצפון לדרום(  722כביש

 צמוד, עליו מותר לרכב.

   סימון של כביש עם שביל אופניים צמוד:דוגמא ל

 

בכל מקרה, רוב המאגרים  למאגרי/בריכות מים, נא לשמור על ריכוז ולא ליפול פנימה.רכיבה בצמוד מעט יש 

 לא מלאים.

 

 אחרים מכשולים

 גם כמסילה וגם כשטח סגור, מלבד בנקודות מסומנת  – מסילת הרכבת

ח הסגור. דוגמא לנקודת פסק הסימון של השטנאז  –שבהן ניתן לחצות אותה 

 מעבר:   

 השביל עובר בבירור על  רק שני מעברים, בשניהם הקו שליש  – נחל הקישון

 גבי הנחל.

  הקישון, מותר לחצות על גבי דרכים בלבד.כמו  –תעלות מים 

 אין אם  – יםמעברי כבישX  על כביש ראשי, סימן שיש מעבר מעל או

שנכנס  שתראו גשר מעל, או שבילאו  –מתחת, ויהיה ברור איך לעבור 

 מצד אחד ויוצא מהצד השני. דוגמא למעבר )שני שבילים וכביש(: 

  רובו מסומן כשטח אסור למעבר, אך דתי. יישוב  –היישוב שדה יעקב

 .חסום פיזיתאינו 

  מהווה מכשול, אבל שני המסלולים עוברים לא  –גן לאומי בית שערים

 דרכו.

 

 ערות כלליותה

יותר חלקים ממנה. המסלולים הם עדיין  יינו מנצליםה היתה עונה פחות חמה )ולחה(, ואילו ענקיתהמפה היא 

 –לרוב נוחה מאד. יש מיעוט תחנות והרבה לגים ארוכים, שמחייבים לבחור ציר הרכיבה כי ארוכים יחסית, 

 תמיד יש מספר אפשרויות, שחלקן לא ברורות באופן מיידי. כמעט 


