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 12:30| שעת גג:  11:00 -  09:00זינוקים: 

 רקע כללי 

פארק סיירת שקד נמצא בצפון הנגב, בין היישוב אופקים לבסיס חיל  

האוויר חצרים. הפארק שוכן על בסיס ערוץ נחל אופקים החוצה אותו  

מאתרי הייעור המיוחדים בישראל.  מזרח לצפון מערב. זהו אחד  -מדרום 

דונם    350–קק"ל החלה בנטיעת הפארק שמשתרע על כ  1987בשנת  

הנטיעות   להמשך  ממשק  דרכי  לגיבוש  מחקר  תחנת  ממוקמת  בו 

  ."סוואניזציה" והמרעה בנגב לצורך 

 

(, בו נמצאת  1979-1955) הדרום  פיקוד  סיירת הפארק מוקדש לחללי 

מרש סיפור  אנדרטה  ועליו  גדול  סלע  כוללת  האנדרטה  לזכרם.  ימה 

תולדות היחידה, אתר המדמה שדה מכשולים בו רשומים חללי הסיירת  

ופסל ברזל של "נושא הלפיד", מעשה ידיו של צביקה דרדיקמן, מיוצאי  

  הרכבת   גשר  –הסיירת. הפסל משתלב באלמנט הבולט ביותר בנוף  

 (. 1918שבע, -)מסילת רפיח באר  הבריטי 

 

 

 מפה ושטח 

. רוב שטח המפה מעודכנת למעט אזור הגשר )צפון מערב( בו יש תנופת פיתוח,  2017-יעקובי ב  השטח מופה בידי ארם 

ושינויים נרחבים בדרכים. המסלולים התחרותיים הורחקו מאזור זה, אך חלקם נושקים לו. ניווט בכיף לעומת זאת יגיע לאזור  

 אטרקטיבי זה. 

הלס הקימה קק"ל מערך של סוללות עפר נמוכות לאורך קווי הגובה,  מ' מעל פני הים. על גבעות    150-200השטח גבעי מתון,  

במטרה ללכוד את מי הגשמים המעטים היורדים באזור, ונטעה לאורך הסוללות עצי שיטה, אקליפטוס ושאר צמחים, חלקם  

טח מהיר  מתאימים לאקלים המדברי, ואת חלקם תראו קמלים. המראה הכללי הוא של חורש דליל מאוד, או "סוואנה". הש

מאוד לריצה, ומפגש עם ירק מוגבל לחציית גאיות )אין צורך במגיני שוקיים(. למרות השטח הפתוח וחוסר התכסית לעיתים  

יש צורך בניווט עדין למציאת המנסרה בין פריטים דומים )נא הקפידו לבדוק קודים, המתכננים חורשי מזימות(. הטופוגרפיה  

ולים בקלות לרוץ מסלול דומה לקו האווירי. פרטי הנוף המלאכותיים השולטים במפה הן  מאוד ברורה ובעלי יכולת תעופה יכ

סוללות עפר רבות מאוד המאפשרות ניווט מדויק, אך במשנה זהירות עקב צפיפותן הרבה. באזורים מסוימים מופיעות רק  

פוגרפיה הכללית. הטיפוס המצטבר  קצרות, לכן כדאי להיות מחוברים לטו   \ סוללות משמעותיות ואין זכר לסוללות קטנות  

 מאורך המסלול. בכל התחנות יש סרט גיבוי צהוב עם קוד התחנה וכמובן מנסרה ותחנה אלקטרונית.  2.8-3.2%

https://www.kkl.org.il/travel/trips/2777/
https://www.kkl.org.il/travel/trips/2777/
https://www.kkl.org.il/travel/trips/2777/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%A9%D7%A7%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%A9%D7%A7%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%A9%D7%A7%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%A9%D7%A7%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%A9%D7%A7%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A9%D7%A8_%D7%94%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%99_%D7%A2%D7%9C_%D7%A0%D7%97%D7%9C_%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A9%D7%A8_%D7%94%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%99_%D7%A2%D7%9C_%D7%A0%D7%97%D7%9C_%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A9%D7%A8_%D7%94%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%99_%D7%A2%D7%9C_%D7%A0%D7%97%D7%9C_%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A9%D7%A8_%D7%94%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%99_%D7%A2%D7%9C_%D7%A0%D7%97%D7%9C_%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A9%D7%A8_%D7%94%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%99_%D7%A2%D7%9C_%D7%A0%D7%97%D7%9C_%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A9%D7%A8_%D7%94%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%99_%D7%A2%D7%9C_%D7%A0%D7%97%D7%9C_%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%9D


 הגעה וכינוס 

  לבנהנוסעים דרך אופקים לכיוון הכניסה המערבית של בסיס חצרים. ק"מ וקצת לפני הבסיס פונים שמאלה )צפון( לדרך  

 .לחורשה   סמוך

הכינוס ללא שולחנות אך עם עצים. מומלץ למועדונים  הכינוס יהיה בחורשה, והחנייה ממערב כפי שמסומן במפה למטה. שטח  

 להביא גזיבו או אוהלים במקרה שירד גשם )סבירות נמוכה אך קיימת(. שירותים כימיים ימוקמו בסמוך לכינוס. 

 .מ' 100עד מרחק מהחניה לכינוס: 

ארגון עולמי   -  LTER ניתן להתחמם לאורך שביל זה הנושק לגדר המקיפה את שטח המחקר של מ'.  600מרחק לזינוק: 

 למחקר אקולוגי ארוך טווח. 

 ניווט בכיף ספורטיבי וניווט בכיף תהיה משטח הכינוס.  קצרצר,הזנקה למסלולים 

 

 

 מסלולים

 ( המכילים לא מעט שינויי כיוון )ברוב המסלולים(.  Long Classic distanceמסלולי ניווט בסגנון ארוך קלאסי )לשעבר 

 ק"מ עוברים דרך תחנת מים )שהיא גם תחנת ניווט(, כאשר מסלולים בינוני+ וארוך יעברו בה פעמים.  4מסלולים מעל 

 בהמשך.   מיםפרטים בסעיף 

 

 אורך  מסלול 
 ק"מ

 מספר
 תחנות 

 טיפוס 
 מצטבר, מ'

 זמן מנצח
 )הערכה( דק'

 קטגוריות  מידה קנה 

 H21A H35A 1:10,000 52  350 27 10.9 ארוך 

 D21A H18A H21B H40  54 265 22 8.9 בינוני+

 A 6.1 17 170 45 H50A H55 H60Aבינוני 

 B 6.1 16 200 45 D18A D21B D35 H21C H35B H45בינוני 

 Y 5.1 16 145 35 D16A D18B H16A H18Bבינוני 

 D 4.2 14 125 45 1:7,500 D21C D40 D45 D50 D55 D60 D65Aקצר+ 

 H 4.6 14 145 40 H50B H60B H65 H70קצר+ 

 D14A D16B H14A H16B 35 75 10 3.4 קצר

 D65B D75 H75 H80 H85 H90 40 85 12 3.2 זהב

 קצרקצר
2.6 10 65 25 

1:5,000 D12 D14B H12 H14B 

 ניווט בכיף ספורטיבי )בזוגות( 

 משפחות    10 3.2 ניווט בכיף 

 

https://ul.waze.com/ul?ll=31.26985783%2C34.64823961&navigate=yes&utm_campaign=default&utm_source=waze_website&utm_medium=lm_share_location
https://ul.waze.com/ul?ll=31.26985783%2C34.64823961&navigate=yes&utm_campaign=default&utm_source=waze_website&utm_medium=lm_share_location
https://ul.waze.com/ul?ll=31.26985783%2C34.64823961&navigate=yes&utm_campaign=default&utm_source=waze_website&utm_medium=lm_share_location
https://ul.waze.com/ul?ll=31.26985783%2C34.64823961&navigate=yes&utm_campaign=default&utm_source=waze_website&utm_medium=lm_share_location
https://ul.waze.com/ul?ll=31.26985783%2C34.64823961&navigate=yes&utm_campaign=default&utm_source=waze_website&utm_medium=lm_share_location
https://ul.waze.com/ul?ll=31.26985783%2C34.64823961&navigate=yes&utm_campaign=default&utm_source=waze_website&utm_medium=lm_share_location
https://lter-israel.org.il/


 

 מים

בקבוקי מים אישיים יובאו על ידי המארגנים לנקודת השתייה הנמצאת בעומק השטח. בהתארגנות לניווט יש לשים את  

 בקבוק המים )רצוי עם שם וסימן היכר( בארגזי המים הנמצאים על דרך הכניסה סמוך לשולחן הניווט בכיף. 

 הרצים, באופן רגלי לפני שעת הגג או ברכב לאחריה. איסוף הבקבוקים יתבצע ע"י  

 בטיחות

התנועה בשטח נראית זניחה עם זאת ייתכן שבשבת רכבי שטח ינועו במהירות בשבילים הנוחים, שימו לב בחציית צירים.  

 שטח הגשר באזור הצפוני הוא אתר ביקור פופולרי, ייתכן שבאיזור זה תורגש תנועה רצינית יותר של רכבים. 

 : אף שזו תחרות ליגה, במידה ונתקלתם בנווט שנקלע למצוקה חובה עליכם להפסיק את הניווטכורתתז

 ולסייע לו. 

 

 להתראות בשטח, 

 יוני כץ, פבל לויצקי וצוות מארגנים 

 של מועדון ניווט אס"א תל אביב. 

https://nivut.org.il/info/clubs/ASATLV/ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nivut.org.il/info/clubs/ASATLV/

