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מסע בדרכי קדמונים
 7-10בפברואר 2022
בהדרכת פרופ' חיים בן דוד -מכללת כנרת
במהלך המסע בדרכי קדמונים ננסה להתחקות אחר רשת הדרכים הקדומות שחצו את הערבה
והנגב ,דרכים אשר הובילו את ממלכות ארץ אדום אל הנגב ,אל הארץ הנושבת ,אל נמלי הים התיכון
ואל ממלכות מצרים העתיקה .השנה נתחיל את המסע בחקר של נאק'ב פחות מוכר ונגיש שחצה את
הערבה והנגב המזרחי בדרכו לקער אבוס-צרורות .ביום השני והשלישי של המסע נחבור לדרך
הבשמים המוכרת והאהובה ,איתה נמשיך דרך רמת נקרות ,ומכתש רמון ונבקר גם במקטע שהתגלה
לפני מספר שנים ,בין מצד מחמל וממצד גרפון .ביום האחרון נשוב לנאק'ב הקדום והמפתיע היורד
מרמת נפחה אל עינות נחל עקב ונסיים בחצר האחורית של העיר עבדת
תכנית המסע:
יום  7.2.2022 -1קער עשוש ,קמר קצרה-דרגה ,הר משא :ניפגש בשעה  5:00בחניית בית ספר שדה בשדה-
בוקר .המכוניות הפרטיות יישארו בחניון  ,נעמיס את תיקי הלילה על רכב המנהלה ונצא בשעה  5:30באוטובוס למושב
צופר שבערבה לתחילת המסע .נטפס לשלוחת עומר ונתצפת על מרחבי הערבה והרי אדום ועל מרחב קמר עומר
ואורחן מור .משם נצעד על דרך עתיקה ופחות מוכרת למחקר ,החוצה את הר עומר ממזרח למערב .נסיים את היום
בירידה יפיפיה מקמר קצרה-דרגה אל עבר יובל של נחל צרורות ,איתו נמשיך אל חניון הלילה בהר משא ללילה קריר
תחת הכוכבים* .נטייל עם תיק גב קטן בלבד בו מים ואוכל למשך היום 19-21 .ק"מ( .לינת שטח  -חניון לילה הר משא
 ציוד הלינה והאוכל יגיעו עם רכב המנהלה .ביום זה יש להצט ייד באוכל לבוקר ולצהריים .ארוחת ערב תסופק בחניוןהלילה -בבישול קבוצתי)

יום  8.2.2022 -2נחל נקרות,
מצד/בור נקרות ,רמת נקרות
וחאן סהרונים :השכם בבוקר נצא
לכיוון נחל נקרות ובו נחזה בכמה
מתקנים מלווי הדרך שלאורכו .נבקר
במצד נקרות ובבור המים ששירת
אותו ונעלה ממנו לאורך הדרך
הקדומה אל עבר רמת נקרות .נרד
מהרמה צפונה אל מפער נקרות
ושוב נעלה במעלה דקלים הקדום.
נסיים את היום בביקור בחאן
סהרונים ומשם הליכה מנהלתית
קצרה תובילנו לחניון בארות ללילה
חמים 21-23 .ק"מ( .לינה בחניון
בארות באוהל קבוצתי .כלכלה מלאה)

יום  9.2.2022 -3בקעת מחמל ,מצד מחמל ,נחל חוה ומצד גרפון:
לאחר קפה ועוגה זריזים של בוקר ,נחצה את בקעת מחמל לאורך דרך הבשמים
ונטפס במעלה הקדום אל עבר מצד מחמל ,ממנו נשקף מזרח המכתש במלוא
הדרו .נמשיך לאורך המקטע שבין מחמל וגרפון ונתחקה אחר גילוי קטע זה
ותחנות אבני המיל שלאורכו .לאחר ביקור במצד גרפון נמשיך צפונה לנקודת
הלינה בתחנה האבודה " -גרפון  20-22 ."7ק"מ( .לינת שטח  -ציוד הלינה יגיעה
עם רכב המנהלה .כלכלה מלאה)

יום  10.2.2022 -4רמת נפחה ,הר עקב ,עין עקב ועבדת :נצא אל עבר
רמת נפחה ודרך הבשמים החוצה אותה .בשיא הגובה נעזוב את הדרך
הנבטית/רומית ונחזור בזמן לתקופות קדומות יותר .נצפין להר עקב ונרד בדרך
בנויה שלא נחקרה עד כה היורדת לעבר עין עקב עליון .מהמעיין הקסום נעלה
לרמת דבשון ,נחצה כמה אוכפים ובקעות ונגיע למחנה הרומי שבפאתי העיר
עבדת .דברי ברכה ,תמונה קבוצתית ואוטובוס יחזיר אותנו חזרה אל הרכבים
בביס"ש שדה בוקר 18-20 .ק"מ סיום בעבדת לקראת השעה 17:00



קיום המסע במתכונת המפורטת תלוי בהנחיות משרד הבריאות
ומותנה בקבלת אישורים מרט"ג וצה"ל

טופס מידע והרשמה למסע
 עלות המסע למשתתף/ת ₪ 1770
 השלמת ההרשמה דורשת את השלבים הבאים:
 .1תשלום דמי הרשמה על סך  ₪ 350לשריון מקום בטיול ,עד לתאריך  . 20/1/2022למעבר לחיוב
מאובטח ,לחצ/י כאן
 .2ביצוע יתרת התשלום דמי ההשתתפות על סך  ₪ 1420עד תאריך  .30/1/2022הנרשמים בסעיף  1יקבלו
קישור לתשלום דמי ההשתתפות במייל האישי.
 .3טופס הצהרת בריאות ישלח למשלמי דמי ההרשמה .יש להביאו חתום ליום הטיול.

עלות המסע כוללת:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

הדרכה
מנהלות
כלכלה מלאה מארוחת ערב ב 7.2.2022 -עד לארוחת צהרים ב 10.2.2022
הסעות .1 :משדה בוקר לערבה  .2מעבדת לשדה בוקר
לינה בחניון בארות (אוהל ומזרן)
אישורי טיול

 עלות המסע איננה כוללת :ביטוח רפואי אישי ,הוצאות אישיות

נוהלי ביטול השתתפות:
ביטול השתתפות עד  : 1.2.2022יוחזרו  50%מסך דמי ההשתתפות
ביטול השתתפות עד  : 3.2.2022יוחזרו  25%מסך דמי ההשתתפות
ביטול ב  72שעות שלפני המסע  -לא יוחזרו דמי ההשתתפות
*אין החזר על דמי הרשמה
*ביטול המסע מסיבות של מזג אוויר או סגר  -יוחזרו דמי ההשתתפות
הערות חשובות:
המסע מותנה במינימום  15משתתפים
המסע מתאים למטיבי לכת ,מתנהל בעומק השטח ,ודורש הליכה של כ 20ק"מ בכל יום
לאורך המסע נלך עם תיק יום בלבד הכולל ציוד אישי ,מים ואוכל למשך היום.
ציוד הלינה יגיע בכל יום עם רכב המנהלה לנקודת הלינה.
ההשתתפות והתשלום הינם לכל ימי המסע ( 4ימים) ולא ניתן להשתתף בחלקו
המסע דורש תיאומים ואישורים רבים בתוך שמורות טבע ושטחי אש .מסלול הטיול יכול
להשתנות בעקבות אי קבלת אישורים אלו או דרישות הגורמים המאשרים לשינוי המסלול
 לפרטים נוספים ,ניתן לפנות לביס"ש שדה-בוקר במייל sdebokersort@gmail.com

מאחלים לכולם מסע מלמד ומהנה
צוות בית ספר שדה
שדה-בוקר

