
 

 
 

 2022ינואר 

  קדמונים דרכיבמסע 
 2022בפברואר  7-10

 מכללת כנרת -דבהדרכת פרופ' חיים בן דו                   
 

להתחקות אחר רשת הדרכים הקדומות שחצו את הערבה  ננסהבדרכי קדמונים מסע במהלך ה

 נמלי הים התיכוןאל ארץ הנושבת, , אל האדום אל הנגב ממלכות ארץאת דרכים אשר הובילו , והנגב

חצה את שב פחות מוכר ונגיש 'קא. השנה נתחיל את המסע בחקר של נהממלכות מצרים העתיקאל ו

 חבור לדרךנשל המסע . ביום השני והשלישי צרורות-קער אבוסבדרכו ל הערבה והנגב המזרחי

במקטע שהתגלה גם  נבקרו ומכתש רמוןדרך רמת נקרות,  והאהובה, איתה נמשיך הבשמים המוכרת

היורד  ב הקדום והמפתיע'קאיום האחרון נשוב לנ. בגרפוןמצד מחמל וממצד בין  ,לפני מספר שנים

 עיר עבדתהשל  וריתחצר האחינות נחל עקב ונסיים בנפחה אל ע מרמת

 

 : תכנית המסע

-שדהחניית בית ספר שדה בב 5:00בשעה  ניפגש :, הר משאדרגה-קמר קצרה, קער עשוש 7.2.2022 -1יום 

ב באוטובוס למוש 5:30 שעהבונצא  נעמיס את תיקי הלילה על רכב המנהלהיישארו בחניון , המכוניות הפרטיות  .בוקר

ל מרחבי הערבה והרי אדום ועל מרחב קמר עומר ענטפס לשלוחת עומר ונתצפת . צופר שבערבה לתחילת המסע

נסיים את היום החוצה את הר עומר ממזרח למערב.  ,מחקרופחות מוכרת לעתיקה על דרך  צעדואורחן מור. משם נ

קריר לילה ל הר משאאיתו נמשיך אל חניון הלילה ביובל של נחל צרורות, דרגה אל עבר -מקמר קצרהיפיפיה בירידה 

ה הר משא לחניון לי -לינת שטח ק"מ. ) 19-21 *נטייל עם תיק גב קטן בלבד בו מים ואוכל למשך היום.. תחת הכוכבים

ייד באוכל לבוקר ולצהריים. ארוחת ערב תסופק בחניון ט. ביום זה יש להצהמנהלה ציוד הלינה והאוכל יגיעו עם רכב -

 (   בבישול קבוצתי -הלילה

 

נחל נקרות,  8.2.2022 -2יום 

מצד/בור נקרות, רמת נקרות 

השכם בבוקר נצא  :וחאן סהרונים

בו נחזה בכמה ונחל נקרות לכיוון 

מלווי הדרך שלאורכו. נבקר  םמתקני

במצד נקרות ובבור המים ששירת 

לאורך הדרך נעלה ממנו אותו ו

נרד הקדומה אל עבר רמת נקרות. 

מהרמה צפונה אל מפער נקרות 

 .במעלה דקלים הקדוםנעלה ושוב 

בביקור בחאן את היום נסיים 

משם הליכה מנהלתית ו סהרונים

חניון בארות ללילה בילנו לקצרה תו

חניון לינה בק"מ. ) 21-23חמים. 

    (כלכלה מלאה בארות באוהל קבוצתי.

 

 



 

 
 

 :גרפון דומצ , נחל חוהבקעת מחמל, מצד מחמל 9.2.2022 -3יום 

נחצה את בקעת מחמל לאורך דרך הבשמים  בוקר,קפה ועוגה זריזים של לאחר 

 אממנו נשקף מזרח המכתש במלו ,עבר מצד מחמלנטפס במעלה הקדום אל ו

מחמל וגרפון ונתחקה אחר גילוי קטע זה  שביןהדרו. נמשיך לאורך המקטע 

ותחנות אבני המיל שלאורכו. לאחר ביקור במצד גרפון נמשיך צפונה לנקודת 

ציוד הלינה יגיעה  -לינת שטח )ק"מ.  20-22 ."7"גרפון  -הלינה בתחנה האבודה 

 (   כלכלה מלאההמנהלה. עם רכב 

 

נצא אל עבר  :פחה, הר עקב, עין עקב ועבדתנרמת  10.2.2022  -4יום 

את הדרך . בשיא הגובה נעזוב החוצה אותהרמת נפחה ודרך הבשמים 

ונרד בדרך  להר עקבות יותר. נצפין ונחזור בזמן לתקופות קדומ תהנבטית/רומי

נעלה מהמעיין הקסום לעבר עין עקב עליון.  תהיורד בנויה שלא נחקרה עד כה

לרמת דבשון, נחצה כמה אוכפים ובקעות ונגיע למחנה הרומי שבפאתי העיר 

ואוטובוס יחזיר אותנו חזרה אל הרכבים  קבוצתית עבדת. דברי ברכה, תמונה

 17:00לקראת השעה ת בעבדק"מ סיום  18-20 .דה בוקרשבביס"ש 

 

  תלוי בהנחיות משרד הבריאות קיום המסע במתכונת המפורטת

 וצה"ל מותנה בקבלת אישורים מרט"גו

 

 למסע הרשמהמידע וטופס 
 

 7701  למשתתף/ת עלות המסע ₪  

 :השלמת ההרשמה דורשת את השלבים הבאים 

. למעבר לחיוב  2/2021/20עד לתאריך  ,מקום בטיוללשריון   ₪ 350 על סך דמי הרשמהתשלום  .1

 לחצ/י כאןאובטח, מ

יקבלו  1הנרשמים בסעיף . 22/201/03עד תאריך  ₪ 2041על סך  שתתפותהדמי התשלום היתרת ביצוע  .2

 .במייל האישי קישור לתשלום דמי ההשתתפות

 ישלח למשלמי דמי ההרשמה. יש להביאו חתום ליום הטיול. צהרת בריאותטופס ה .3

 : כוללת עלות המסע

 הדרכה .1

 מנהלות .2

 10.2.2022עד לארוחת צהרים ב  7.2.2022 -ת ערב בחמארו הכלכלה מלא .3

 מעבדת לשדה בוקר. 2   משדה בוקר לערבה  .1: הסעות .4

     בחניון בארות )אוהל ומזרן(לינה  .5

 טיולאישורי  .6

  ביטוח רפואי אישי, הוצאות אישיות: תכוללעלות המסע איננה 

 

https://shop105074.istores.co.il/%D7%93%D7%9E%D7%99-%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%94-%D7%9E%D7%A1%D7%A2-%D7%91%D7%A2%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-2022/


 

 
 

 

 שתתפות:נוהלי ביטול ה

 ההשתתפותמסך דמי  50% ו: יוחזר 1.2.2022 עד השתתפותביטול  

 ההשתתפותמסך דמי  25%: יוחזרו  3.2.2022עד  השתתפותביטול  
 לא יוחזרו דמי ההשתתפות - שעות שלפני המסע 72ביטול ב  

 

 אין החזר על דמי הרשמה*
 דמי ההשתתפות ויוחזר - סגראו  מזג אווירשל  מסיבותהמסע  ביטול*

 

 :הערות חשובות

 משתתפים 15 מינימוםמותנה ב מסעה 

 ק"מ בכל יום 20ודורש הליכה של כ , מתנהל בעומק השטח,מתאים למטיבי לכתהמסע  
 , מים ואוכל למשך היום.יוד אישיהכולל צ לאורך המסע נלך עם תיק יום בלבד 

  .לנקודת הלינה המנהלה ציוד הלינה יגיע בכל יום עם רכב 

 בחלקולהשתתף ן לא ניתוימים(  4) מסעהלכל ימי  והתשלום הינםההשתתפות  

המסע דורש תיאומים ואישורים רבים בתוך שמורות טבע ושטחי אש. מסלול הטיול יכול  

 או דרישות הגורמים המאשרים לשינוי המסלול להשתנות בעקבות אי קבלת אישורים אלו

 

 בוקר במייל -לפנות לביס"ש שדה ניתןפרטים נוספים, לsdebokersort@gmail.com  
 

 מאחלים לכולם מסע מלמד ומהנה
 ר שדהבית ספצוות 

 בוקר-שדה

mailto:sdebokersort@gmail.com

