
 26.10.19 קדומים נאותהמתכנן:  דבר

 :על השטח

היא מכילה בתוכה סוגים שונים של צמחיה, . שמורת נאות קדומים היא שטח יחודי בנוף
, קווי 1:4000שטחי חקלאות קדומה, ורשת שבילים ענפה. השטח הוא קטן יחסית (קנ"מ 

מרוכזים לכל אורך ) אך מכיל מגוון רב של פרטים שידרשו מכם להשאר מטרים 2.5גובה כל 
 .הניווט

הניווט מתקיים בסוף אוקטובר, ולכן ישנה עדיין צמחית קרקע קוצנית גם  צמחית קרקע:
פתוחים. כדאי מאוד להגיע עם ביגוד מתאים. הניווט נבנה כך שלכל התחנות -בשטחים חצי

קצרה  ניתן להגיע בלי לשקוע בשדות קוצים פתאומיים. אולם לעיתים יש בחירות ציר בין דרך
 לדרך ארוכה ונוחה, לכל אחד תתאים אפשרות אחרת. מעט וסבוכה 

 

 על המפה:

המפה בה השתמשנו בניווט מהשנה שעברה כמעט הוכפלה בגודלה ומכילה כיום גם את 
. הניווט מתפרס הן על השטח מהשנה שעברה והן על השטח השמורההגבעה המערבית של 

 החדש.

 כמה סימונים ייחודיים:

 כסככות (מרובע אפור).  ,הן במפה והן בתיאור התחנות ,סומנותסוכות קש מ -
 עצים קטנים מסומנים כנקודה ירוקה עם שוליים לבנים. -

 להלן דוגמה מתוך המפה:

 
מעבר לכך, בשטח יש תחנות קבועות שנראות כמו מנסרה קטנה ומתכתית, אלו כמובן לא 

חפשו תמיד את  בקרבת הנקודות. ןייתכן שתתקלו בה ,התחנות של התחרות, שימו לכך לב
 .שלכם המנסרה התחרותית הרגילה עם הקוד של התחנה

 

 חניה וכינוס

 ושירותים. הכינוס השנה זהה לשנה שעברה, וכולל בתוכו ספסלים ושולחנות, מים זורמים

שחלק מהניווט עובר בשטחי  משוםלהוראות הסדרנים  השמעהפעם, יותר מתמיד, חשוב ל
חנות אך ורק במקומות שאליהם מפנים אתכם סדרני , כך שיש להשמורהבסביבת חנייה 

 החניה.

 



 

 מסלוליםעל ה

הליכה מהכינוס, וחימום יתאפשר לאורך הדרך מהחנייה דק  5-כ ממוקם במרחק שלהזינוק 
 ובסביבתו. לכינוס

מטרים מהזינוק.  300-המשולש מרוחק כ, על מנת לאפשר המתנה לזינוק באזור מוצל ונעים
זהו מעבר חובה ואין לסטות  לרוץ לאורך הסרטים עד למנסרה שתסמן את המשולש.יש 

 .ממנו

 אורכי המסלולים:

 (מ) טיפוס מצטבר בקו אווירי (ק"מ) אורך קטגוריות
H21A, H35A 3.2 110 

D21A, H21B, H40 3.1 110 
D18A, D21B, D35, H21C, 

H35B, H45 
2.7 65 

H50A, H55 2.9 60 
D16A, D18B, H16A, H18B 2.6 65 

D21C, D40, D45, D50, 
D55, D60 

2.5 65 

H50B, H60, H65, H70 2.5 60 
D65, D70, D75, H75, H80, 

H85 
2.2 65 

D14A D16B H14A H16B 2.2 65 
D12 D14B H12 H14B 1.9 30 

 

 ,גם לעגלות ונגיש ק"מ בקו אווירי. המסלול מתאים 2בנוסף, יתקיים מסלול עממי באורך של 
המסלול עובר לאורך פינות נעימות באתר, ומומלץ להביא  ויש אפשרות לקצר אותו באמצע.

 .מצלמה

 

 בטיחות ודרך ארץ:

יהיו זמינים בשלוש תחנות מים  . מיםעשוי להיות חםאמנם סוף אוקטובר, אבל עדיין  •
 ובנוסף בברזיות השמורה המסומנות במפה.

 יש סיכוי שעובדים, אך עדיין למבקרים חיצוניים השמורה סגורה אמנם ביום התחרות •
 , יש להיות עירניים.ברחבי השטח בכלי רכב ינועו

 .השטח מכיל בורות ואבנים, אנא שימו לב היכן אתם מניחים את הרגל •
במקרה של גשם יש סיכון להחלקה. רוצו בזהירות על פריטים סלעיים ובאזורים  •

 טרשיים
 שאין כלי רכב לפני חציה., כבישים ודרכי עפר. יש לוודא שבילים בשטח מעט •
ניה. ביום התחרות השער צה מהזינוק למשולש דרך רחבת עפר המשמשת לחרי •

פורים לצורך הבאת ציוד מועדונים, אך ייתכנו מעט יהיה סגור וייכנסו רק רכבים ס
 קטע זה ושימו לב לכלי רכב.רכבים נוספים של עובדי השמורה. רוצו בזהירות ב

 



 העוסקים במלאכה

 המארגנים: הסטודנטים התותחים של אס"א ירושלים

 מנהל האירוע: יואב בן דור

 רז רוטשילד: דניאל ת מסלוליםבקר

 טוב-: עבדכם הנאמן, יואב מהמי שכתב את דבר המתכנן

 

 ,נתראה בשבת

. 


