אליפות ישראל בניווט אופניים  - 2016תל חדיד
דבר המתכנן שימי חובב :
מספר מילים על תל חדיד )לקוח מעמוד ענן(:
ישוב עתיק בשם "חדיד" .השרידים העתיקים ביותר שנתגלו במקום הם מראשית תקופת הברזל ממצאים מצביעים על כך
שבמקום הייתה עיר מוקפת חומה כבר בימיו של יהושע בן נון .אולם היא ככל הנראה הגיע לשיאה בזמן ממלכת יהודה במאות ה -
 7וה  8-לפני הספירה .בשנת  1955נערכו במקום חפירות ארכיאולוגיות ונמצאה רצפת פסיפס כנראה מהמאה השישית לספירה
בה מתוארת ספינה שטה על הנילוס ,עיר מבוצרת ,החי והצומח על גדות הנהר כתובת "איגיפטוס" )מצרים( .ריצפת הפסיפס
הוצאה מהאתר ומוצגת במוזיאון הימי בחיפה .בתל נמצאת הגת הגדולה ביותר בארץ.
המפה  :תל חדיד אופניים קנ"מ , 1:15,000
גבולות המפה:
בדרום כביש ) 443הרכיבה אסורה(
במערב כביש ) 444הרכיבה אסורה(
מזרח כביש הכניסה למטווחי מחנה אדם )הרכיבה אסורה(
בצפון מזרח  -נחל נטוף.
חל איסור מוחלט לרכב על הכבישים האלו כולל השוליים שלהם! רוכב שישתמש בכבישים אלו יוצר לעצמו יתרון בלתי
הוגן!
השטח כולל מספר גבעות שבשיאן נמצא תל חדיד  -כ 145-מטר מעל פני הים ,האזור הדרומי של המפה מיוער ביערות אורנים,
השטח יותר סבוך וסלעי והטופוגרפיה יותר קשה ואילו החלק הצפוני מתון יותר וכולל יערות פארק  ,השטחים החקלאיים כוללים
בד"כ מטעי זיתים.
מסלולים) :מבוסס על מסלול אופטימלי (
ארוך  -מרחק  20.2ק"מ טיפוס מצטבר  375מ'.
קצר  -אורך  13.5ק"מ ,טיפוס מצטבר  280מ'.
עממי מתחילים  -אורך  7.1ק"מ  .טיפוס מצטבר  120מ'.
כמידי שנה ,תוואי הסינגלים משתנים ,דרכים חדשות נפרצות ,...יש לקחת זאת בחשבון!
לא מומלץ להסתמך רק על תוואי הסינגל!
כל המסלולים עוברים צפונה אל מעבר לכביש  ,6ניתן לעשות שימוש גם ב  2-המנהרות העוברות מתחת לכביש ,המסומנות במפה
)באחת מהן נקודת מים(.בחלק הדרומי של המפה בסמוך לכביש  443מתבצעות עבודות עפר והשטח מגודר ואסור לכניסה.
הסינגלים ובמיוחד אלו המסומנים בנקודות קטנות כוללים קטעים טכניים הדורשים לעיתים מיומנות רכיבה גבוהה .הפעילו
שיקול דעת לבטיחותכם!
לרוכבי המסלול העממי /מתחילים מומלץ להמנע ככל שניתן מרכיבה סינגלים .ישנם קטעים שבהם המסלול מחייב נסיעה קצרה
על סינגל  ,שוב ,יש להפעיל שיקול דעת ובמקרה הצורך לא לפחד לרדת מהאופניים!
בשטח מסתובבים בסופ"ש רוכבי אופניים רבים וגם הספורט המוטורי מאוד מפותח .יש להזהר ובמיוחד בחציית דרכים ראשיות.
מצפים לראותכם!
שימי חובב

