קהילת המטיילים ואוהביי הארץ
הטיול השבועי -חוף הבונים

הפעם אמליץ על מסלול חופי כל רכס הכורכר המערבי של הכרמל בינות מפרצים חוליים
מדהימים ,שוניות שנהנות ממגע הגלים שלעיתים מלטף ולעיתים מכה בחוזקה ומביא לשחיקתן.
נתוניי המסלול – מסלול מעגלי באורך של  2ק"מ המצריך כניסה בתשלום לשמורת הבונים(
מטמון בחצי מחיר) .לאמיצים ניתן להאריך את המסלול דרומה על לחוף דור ( סימון אדום) ,מה
שמחייב הקפצת רכב לחניון חוף דור.
כיצד מגיעים -הכי פשוט לקבע "חוף דור הבונים" בוויז .לאחר שתעברו את עמדת התשלום החנו
את הרכב בחניה הראשונה מימין .זהו בפינת החנייה המערבית פתח בגדר הבטון וסימון שבילים
אדום אתו נתחיל האת המסלול .מומלץ לבקש מפה בכניסה.
תיאור המסלול -מהחניה נתחיל בהליכה בעקבות הסימון האדום ונתחיל בטיפוס לרכס הכורכר
הצמוד לים .נחצה שביל ירוק שבא משמאל אתו נשוב .נלך בעקבות הסימון כשבדרך נעבור בין
מפרץ צדפים ,מפרצים חוליים ונוף הכרמל שילווה אותנו ממזרח .לאחר כק"מ הליכה ( נקודה 10
במפה שלקחתם בכניסה) ,תטפסו על גבעה נמוכה שבחודשיי הפריחה עמוסה בכלניות וצבעוניים
ועוד מיני פרחים ססגוניים .בראש הגבעה תזהו פיצול שבילים משולט בעמוד בו נפנה שמאלה
ונשוב עם סימון שבילים ירוק לכיוון החניה .מומלץ לטבול במפרצים המזמינים אך שימו לב שאין
במקום שירותי הצלה.
נקודות עניין במסלול:
רכס הכורכר -עליו אנו פוסעים הינו חלק משרשרת רכסי הכורכר המקבילים לקו החוף של ארצנו .סלע
הכורכר הינו סלע משקע יבשתי שנוצר כתוצאה מהתגבשות גרגירי הקוורץ המרכיבים את חולות החוף על
ידי חומר גירני שמקורו העיקרי הוא משלדי בעלי חיים ימיים .סלע הכורכר היווה בעבר את חומר הבניה
העיקרי לבתים באזור מישור החוף .גם השונית שבים ,הינה רכס כורכר שבעבר היה ביבשה .
הכרמל -אזור המתחיל בנחל התנינים בדרום ועד חיפה בצפון .הכרמל מופיע בתנ"ך  57פעמים בהקשרים
שונים " .כתבור בהרים וככרמל בים יבוא" נאמר בירמיהו  ,מה שמרמז על קירבת הכרמל לים.
מפרץ הצדפים -נרד אל המפרץ המרוצף צדפים שונים שהבולט שבהם הוא הנעמית שאת צורתה הכיפתית
לא תוכלו לפספס .תיהנו אך אל תאספו.
המערה הכחולה -גלי הים שהיכו בסלע כרסמו ושחקו אותו עם השנים ויצרו בו חריץ דרכו נכנסים גלי הים
לתוך השונית.
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