מפת מסלול אופניים (הצעה)
אופני ים המלח
קישור לסרטון המסלול

קישור לסרטון מסלול
מלא

שער אבנת  -נקודת התחלה/סיום

תצפית
למספנה
חשמונאית

תצפית לים

נחל קדרון.
יש לחצות על האספלט,
מזרחית למעקה

אנטנת "דקל"

סוללת עפר :ניתן להשאיר האופניים ולרדת רגלית לים.
כאן אפשר להשאיר שקיות אשפה מלאות

דגשי בטיחות:
•

יש לחבוש קסדה לכל אורך המסלול.

•

אין לחרוג מהשבילים .אפשר לרכב להנאתכם בכולם ואם תרצו אף דרומה על השביל
המקביל לים ,אך יש לעמוד בזמן שהוקצב לכם מראש.

•

לא להתקרב לבולענים (אין במסלול).

•

חציית הכביש תיעשה בזהירות ,בהליכה מהירה ,ולא ברכיבה.

•

חציית נחל קדרון אפשרית רק על גבי הכביש ,מזרחית למעקה הבטיחות .גם בהלוך וגם
בחזור.

•

קישור לסרטון המסלול המלא

•

לאופני שטח אין רגליות .יש להניח את האופניים בעדינות רבה.

דגשי תוכן וקישורים לשימושכם
•

מידע על הישוב אבנת בוויקיפדיה.

•

תשובות לשאלות שבטוח תשאלו:
o

גם אנחנו קונים און ליין .גם רמי לוי וגם שופרסל מגיעים לכאן פעם בשבוע.

o

לא .אין כאן בית ספר יסודי עדיין ,גם לא תיכון .הילדים נוסעים למצפה יריחו או
לקליה בגילאי היסודי ,ובתיכון – למגוון רחב מאוד של בתי ספר בסביבות ירושלים.

o

אין כאן מכולת .המכולת הקרובה נמצאת בקליה ובמצפה שלם.

o

עובדים במגוון מקצועות חופשיים כמעט כמו בעיר .עורכי דין ,אחים ואחיות ,מורות
ומורים ,מטפלים מגוונים ,אנשי היי טק ועוד.

o

ירושלים רק חצי שעה מכאן ,אז זה לא כל כך נורא .ובינינו – כמה זמן לוקח לכם
להגיע לעבודה בבוקר?

•

החוף הדרומי – למה הוא כל כך מלוכלך?
o

במשך עשרות שנים ,ממש עד לא מזמן ,זרם ביוב ולכלכוך מזרח ירושלים עד לים
המלח דרך נחל קדרון שנשפך ממש כמה מטרים צפונה מכאן (אפשר לקפוץ
לנקודה בהליכה) .עם מפלס ים המלח היורד ,מצטברים הבקבוקים והלכלוך ,בכל
שנה במקום אליו הגיע הים .תוכלו לתארך את מדרגות ירידות המפלס לפי גיל
הבקבוקים.

o

לפני מספר חודשים יזמו מטיילים שהיו איתנו בחוף הזה ,פרוייקט ניקיון .מאז אנחנו
מציידים את כל המטיילים בשקיות אשפה אותן תוכלו להניח מלאות בסוללת העפר
כאשר תחזרו אל האופניים המחכות לכם שם .אנחנו נדאג לאסוף אותן.

•

למה כדאי לרדת לחוף אם כך?
o

בחוף הזה תוכלו למצוא בקלות נטיפי מלח (חלקם פעילים) ,תצורות ושכבות מלח
יפהפיות ,פניני מלח ואם תתאמצו ותתכופפו קצת – גם יהלומי מלח מרובעים
מושלמים (שנראים כאילו נוסרו והונחו כאן).

•

איך נוצר יהלום מלח?
o

המולקולה הבסיסית של המלח נתרן כלורי , NaClרבועה מיסודה .כאשר המולקולות
מתגבשות תחת לחץ הבוץ בים המלח ,הן מתגבשות באופן מושלם ומסתדרות אחת
על גבי השנייה כך שהן שומרות על צורת הריבוע המושלם עד הרגע שבו אתם
מוצאים אותן .לא מומלץ לשטוף במים מתוקים אלא במי ים המלח בלבד.

•

התצפית הצפונית – ירידת המפלס – ראו סרטון המחשה מנקודה זו.

•

חרבת מזין – המספנה החשמונאית – מצד קדרון
o

לצערנו לא ניתן עדיין להיכנס למספנה הנמצאת בתוך שמורת עינות צוקים של
רט"ג ,אך ניתן לצפות בה מקרוב.

o

מוזמנים לקרוא מידע נוסף בוויקיפידה ,ולחוות מקרוב את פעילותה של המספנה
בימי החשמונאים בסרטון מציאות רבודה-מדומה בלינק הזה.

