
 בס"ד 

 בוקר-מסע חוצה נגב: מספיר לשדהב'עמיתים לטיולים' ב'  מועד  –לבקשתכם 

וישלח י"ט כסלו עד יתקיים בע"ה ממוצ"ש פרשת 
 . (5-10.12.20יום חמישי כ"ד כסלו תשפ"א )

, להט-רון חרמוניהובלה והדרכה: מורה הדרך 
 עידו מאושר ניהול ההרשמה והלוגיסטיקה: 

 

ְך "קּום ֶרץ ִהְתַהלֵּ אָּ ְרכָּּה, בָּ ּה ְלאָּ ְחבָּ ,  ְלָך ִכי: ּוְלרָּ
מאז ומעולם הלך   – [17ֶאְתֶננָּה" ]בראשית י"ג 

ם הזמן החלו להיקבע דפוסי  ע. האדם בארץ
זכורים המסעות   40-מסע וטיול, ומשנות ה

עוד נחזור אליהם  הגדולים של פלוגות הפלמ"ח )
 בהמשך(. 

לאחר שסיימנו בהצלחה את המסע מים אל ים 
שחזרנו פרקים מ"סמינר מצדה" (, 2017)אפריל 

, הקבוצה הראשונה שהלכה את 2018)נובמבר  " שביל הסנהדריןלאורך " הלכנו (, 2017של שמריהו גוטמן )נובמבר 
ה מסעות קצרים יותר,  עוד כמבו( 2019חנוכה ה רמון דרך הר כרכום לקניון הלבן )פממצצעדנו   ,(כל השביל ברצף!

אזור צפון הערבה והנגב ב ,מיטיבי לכת ברמה גבוההימים, המיועד ל 5מסע רגלי בן  – אנו מוכנים לאתגר הבא
 המסלול זהה למסלול של חודש נובמבר. בואכה בקעת צין.

 נשמח עם כל מי שיטייל אתנו.

 כל הפרטים

 תאריכים 
o ספיר. אנו מארגנים אוטובוס שיצא במוצ"ש מירושלים בפארק לינה  –  5.12.2020במוצ"ש  התכנסות

 ויאסוף בדרך במחלף חמד, לטרון, יד בנימין ובאר שבע.
o  'תדריך   06:45העמסת ציוד,   06:30תפילת שחרית,  06:00) בבוקר 6.12.2020יציאה לדרך ביום א

 ( ותחילת הליכה
o   'לערך.  23:00האיסוף, הגעה לירושלים עד אחר הצהרים, פיזור לנקודות   10.12.2020סיום ביום ה 

  מסלול 

 הערות  עליה/ירידה  מרחק סיום  יציאה  יום 

 נתרגל למדבר בערוצו הרחב של נחל מרזבה  -70+/260 ק"מ 19 מרזבהחניון  ספיר פארק  א

 המשך בנחל מרזבה, גב שרף, חניון שיטים  -500+/520 ק"מ 18 חניון שיטים  מרזבהחניון  ב

 בקעת צין, עין אום תינה -240+/330 ק"מ 19 מדור חניון  שיטים חניון  ג

 נחל תלול ונחל זקוף -400+/470 ק"מ 15 עקב חניון  מדור חניון  ד

 מצוק הצינים, חוד עקב, עין עקב, מעלה דבשון -580+/730 ק"מ 13 גוריון -קבר בן חניון עקב  ה

  -1800+/2300 ק"מ 84  סה"כ  

 מפגש נקודת 
o  לישוב ספיר  90כביש ספיר, על כביש הגישה מפארק 

 יום  בכל מסיימים היכן 
o  חניון לילה מרזבה, על דרך ג'יפים העוברת בנחל מרזבה )אין גישה לרכב רך( – 1יום 
o  ( 227להר צין )גישה לרכב רך מכביש  מדרוםשיטים, חניון  – 2יום 
o  אין גישה לרכב רך("שביל ישראל" בבקעת צין , על לילה מדורחניון  – 3יום( 
o  שביל ישראל" ו"ציר הנפט" בבקעת צין )אין גישה לרכב רך(על חניון לילה עקב,  – 4יום" 
o  גוריון. האוטובוס ימתין לנו ויקח אותנו חזרה לנקודות האיסוף  -גוריון במדרשת בן-אחוזת קבר בן – 5יום

 ועד ירושלים.
  מסלולי ההליכה בשטחמפת  

https://israelhiking.osm.org.il/share/l5DomHiaUQ 

https://israelhiking.osm.org.il/share/l5DomHiaUQ
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 רמת קושי 

o מטיבי לכת ברמה גבוהההטיול מיועד ל 
 בלבד!

o  הליכה בערוצי נחלים, המסלולים כוללים
רמת קושי עליות וירידות אתגריות ב 

 כולל סולמות ויתדות, מעוקים, גבוהה
נא ליצור   – פחד גבהיםבעלי . וגם גבים

 . קשר לפני ההרשמה
o שק  להביאאחראי  משתתף, כל לינת שטח

 שינה, מזרון ואוהל. 
o אין מקלחות,   –  חניוני הלילה ברמת שטח

 חשמל וכו'.

 

 תכנית )קצת יותר( מפורטת 
o  ף את הישוב ספיר, נעבור דרך נחל כרכשת ונחל ינקמדבר. ההיום הראשון למסע יכניס אותנו ברכות אל

מסלול ההליכה ביום זה אינו  צבירה, וניכנס לערוצו של נחל מרזבה. במעלה הנחל נגיע לחניון הלילה. 
 קשה.

o  מרזבה התלול.  כבר בתחילת היום נעלה במעלה  –היום השני כבר מזמן לנו אתגר משמעותי יותר
בהמשך נעלה ונרד, נבקר בגב שרף )כמה מים יהיו? לא ברור(, ונסיים בירידה עד לחניון הלילה שבקצה 

 נחל שרף.
o מתאפיין בעליה רצופה. נתחיל בערוץ נחל צין, נקפוץ לעין אום תינה )גם כאן עדיין לא ברור  יום השלישי ה

 . ונסיים בחניון מדור מצב המים(
o לאחר שנחצה את בקעת צין נטפס באחד מערוצי נחל   –ערוצים אתגריים מוקדש לשני יום הרביעי ה

תלול, ונרד חזרה לבקעה דרך אחד מערוצי נחל זקוף. שמם של הנחלים מעיד על סוג המסלול, המשלב 
. כשנצא מההרים נמשיך דרך משטח הכתובות )האם כבר יש כתובות על יתדות ברזלתלול גם טיפוס 

 , ללילה אחרון במסע.?( ונסיים בחניון עקב בצילו של מצוק הציניםונהרסשהקודמות שות לאחר חד



 בס"ד 
o יעלה אותנו על רמת עבדת. נתחיל בטיפוס תלול במצוק הצינים שיסתיים על חוד עקב,  יום החמישי ה

מים  אחת מנקודות התצפית היפות ביותר בנגב. נרד ולאחר הליכה קצרה נגיע לעין עקב )כאן מובטחים 
ראויים לרחצה(. נמשיך על רמת עבדת עד למעלה דבשון, בו נרד לערוץ נחל צין. עליה קצרה תביא אותנו 

 הדרך שעשינו!חלק מגוריון, לתצפית נפלאה על בקעת צין ועל -לאחוזת קבר בן
 מגיעים  איך 

o  ויגיע  בגבעת המבתר( מסוף תחנת הרכבת הקלה ) מירושלים  20:00אוטובוס פרטי יצא במוצ"ש בשעה ,
 . (חציחצות ו –)שעת הגעה משוערת  בפארק ספירעד לחניון בו נישן 

o  ( מחלף חמד :)תחנת  (, 20:30) לטרוןבתחנת הדלק (, 20:10תחנות איסוף בדרך )זמן הגעה משוער
(. יש להגיע לתחנות לפחות כמה דקות  21:30שבע )-בבאר נת רכבת מרכזתח(,  20:50) הדלק יד בנימין

 לפני זמן ההגעה המשוער, ולהמתין בצורה בטוחה. 
o  'ירושלים. לבסוף לואל תחנות האיסוף חזרה  משדה בוקראוטובוס פרטי גם יחזיר אותנו ביום ה 

 לוגיסטיקה 

   לציוד. מלא, כולל רכב שטח ועגלה המסע ילווה בסיוע לוגיסטי 
 וידאג גם  מטבח שדה, תאורה ויקים  ( מחניון לחניון, , תרמיל)אוהל, שק"ש לינהציוד הישנע את הלוגיסטי צוות ה

 ארוחת הערבהמטיילים יבשלו בעצמם את  '(.עד הת ערב ולהכנת כריכים בבוקר )לימים ב' ולארוחלמצרכים 
 (.מתאים גם לצמחונים –פרווה רב כל המזון כשר )בבוקר חלבי, בע .)בתורנות( וירחצו את הסירים

 מספקים אנחנו מה 
o  והתרמיל  הלינהציוד שינוע 
o (עד ה )לימים ב' למהלך היום'( ומזון להכנת אוכל עד ד ארוחת ערב )ימים א'מצרכים ל' 
o בחניונים שתיה  מי 
o  לטעינת טלפונים )לא וודאית( אופציה 

 מספקים  לא אנחנו מה 
o  ציוד אישי 
o  ההליכה הראשון )בוקר וצהרים( ליום ומים מזון 

 להביא צריך מה – נדרש ציוד 
o  שק"ש טוב, מזרן, אוהל )נא לוודא שהציוד מסומן( –ציוד לינה 
o  בגדים וגרביים להחלפה, מגבת רחצה. מומלץ לשעות הערב: מעיל ו/או פליז, כובע וכפפות.   –ביגוד

 ביגוד שינה מתאים למזג האויר )במדבר קר בלילה(
o  ם  טיולי ובגדירחב שוליים (, כובע ולא מתפרקות נעלי הליכה טובות ומשומשות )לא חדשות –ציוד הליכה

 ארוכים
o   (לאדם ליטר 4.5תרמיל יום, שלוקר או בקבוקי מים )לפחות 
o ארוחת בוקר וצהרים  – 'א ליוםומים  מזון 
o  וכו'(  הגיינהקרם הגנה, תרופות, )ציוד אישי 
o  ראש( בתרמיל ההליכהרצוי פנס חובה פנס, )אישי פנס 
o  מצלמה 



 בס"ד 
o גם בסט המפות הישנות וגם בסט החדש(  17, 15,  14ת סימון שבילים:  מפ( 
o  מצב רוח טוב 

 בנושא ציוד  דגשים 
o   ,פליז חם  קר במדבר )למעשה קר מאד( לכן מומלץ להביא כובע צמר, חם צוואר, כפפות, פליז דק ליום

 לטמפרטורות נמוכות, מזרון שטח מבודד ואוהל עמיד לרוחות. לילה כדאי שק שינה ל לערב, מעיל איכותי.
o במקרה גשם כמובן לא  .)שכמיה וכו'(, ובגדים חליפיים במהלך היום כדאי שיהיה מענה לגשם פתאומי

 . נלך בערוצים מסוכנים
o  אוהל קבוצתי, בגדים  : מזרון מינימלי ,ולסמנו  נא לצמצם ציודהרבה משתתפים ומעט מקום, לכן צפויים

 את הציוד שמועמס לשינוע יש לסמן.  .במינימום
o ולגזור ציפורניים ברגליים() כדאי מאד להביא מקלות הליכה. 
o חד פעמיים. למען צמצום האשפה ושמירה על איכות הסביבה מומלץ להביא כלי   אוכל אנו מספקים כלי

 אוכל אישיים לארוחת הערב היומית. 
  טלפונים 

o  לחסוך   לכן, מומלץלא נוכל להבטיח יכולת טעינה בכל ערב. , ובנוסף אין קליטה ברוב השטחבמדבר
 סוללה ולהביא מטען נייד. 

o פרטים להתקשרות יפורסמו לקראת המסעלמקרה חירום.  טלפון לוויני אנו נדאג ל. 
  משמעת אישית 

o   ,)המדבר הוא מקום נפלא לטיול, אך גם מסוכן. יש להיזהר במקומות גבוהים )לא להתקרב לשפת המצוק
 במקווי מים ומבעלי חיים. 

o  כדאי להישאר עם הקבוצה ולא לרוץ לבד  –בכמה מקומות יתכן שנבחר שביל שונה מעט מזה שפורסם
 .והדרכה בכמה מקומות נעצור להסבר –ד סיבה שלא לרוץ לבד עוקדימה.  

o  יצור קשר לפני ההרשמה כדי לוודא התאמה , מתבקש ללהט-רון חרמוניעם  במדבר מי שטרם טייל
 .או בבוקר יום א')מוצ"ש( לפני תחילת המסע אישית בערב  להיכרותבוא למסע, ול

o  להגיע לשיחה מוקדמתו לפני ההרשמהיצור קשר ל ובהחאו מגבלה אחרת,  , אלרגיהתרפואיבעלי בעיה . 

 נוספיםחשובים פרטים 

 אחריות 
o אחריות אין . 
o כנגד נזקים אישיים(  אישי ביטוח לעשות מומלץ(.  

  הרשמה 
o באמצעות הטופס המקוון הרשמה ותשלום  

 tic.li/vz0433z :בלבד
o כל הקודם זוכה מספר המשתתפים מוגבל ,

 . אינן משתלמות(שות הסקי פחוהשנה )
  תשלום 

o  אוכל לכיסוי ההוצאות )הסעהתשלום ,
 . ש"ח 850 – (ולוגיסטיקה

o בתשלום.נים אינה הלינה בחניו 
  קורונה 

o  .אנו מקווים שעד מועד המסע נוכל להשאיר את הקורונה מאחורינו 
 במקרה שלא, נעשה את ההתאמות הנדרשות כדי לעמוד בהנחיות העדכניות. 

 הערות כלליות 

 כללי

  המסלול עובר בשמורות טבע בהן חל איסור לפגוע בסביבה, ובכלל זאת לזרוק לכלוך, לחרוט או לכתוב על סלעים
 התנהגות כזו אסורה גם מחוץ לשמורות טבע. ם וכו'.ועצי

  אין לשהות בלילה בשמורות טבע, לא לצורכי לינה ולא לצורכי הליכת לילה. השהייה מותרת רק בחניוני לילה
 חניונים מאושרים(. נשהה במוכרזים )בכל הלילות 

 .מדורה תהיה מעצים שהובאו מחוץ לשמורה בלבד. אין להדליק מדורות בשמורה, פרט לחניוני לילה 

 הליכה 

  .דקות )בהתאם למקום רלבנטי בשטח(. 15-5-נעצור ל מדי פעם הולכים ברצף 
  לא נחכה לכולם. , אךלמי שיהיה אתנו מלפנים –הדרכה 

https://tic.li/vz0433z
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  הולך אחרון, בקצב שיאפשר הגעה בזמן סביר לפני חשיכה.  –מאסף 
  ,מטיבי לכת קשה  כושר גופני טובבהינתן המסלול מאפשר הגעה בטוחה לחניון בכל אחד מהימים() . 

 בטיחות בדרכים

  .כלל המסלולים בלב המדבר, כמעט ללא נגיעה בכבישים 
  .עם זאת, כאשר הולכים על דרך ג'יפים יש להיזהר מרכב מפתיע. גם בחניוני הלילה עשויים להיות ג'יפאים 
   נגיש גם לרכב רך. זהגוריון לשמורת עין עבדת. כביש -לכביש המוליך ממדרשת בןמגיעים  5בסוף יום 

 כללית  בטיחות

  רד נעלה או נחלקים מהדרך  ב –סולמות
במעלות תלולים, לעיתים תוך שימוש  

הקבועים  או חבלים יתדות  ,בסולמות
בסלע. יש להיזהר במיוחד במקומות 

 אלו, לא להצטופף ולא להתכופף. 
  הזוחלים למיניהם   –ועקרבים נחשים

עדיין לא הלכו לישון, ובמדבר יש מיני  
שאיננו מכירים ממרכז  ועקרבים נחשים 

הארץ. תנו להם זכות קדימה בדרך.  
יש  כאשר מתיישבים למנוחה ובכלל 

להיזהר היכן מניחים ידיים. ביום הרביעי  
( ניעזר בידיים בחלק  י תלול וזקוף)נחל

לפני שמניחים את היד יש   –מהדרך 
 לראות שהשטח נקי. 

 חובה להצטייד בכמות מספקת  – מים
. לא  ליטר מים ליום( 4.5-)כ של מים

 להתבייש. אם למישהו יש בעיה של מים, נדרש להציף אותה מוקדם ככל האפשר כדי שנוכל לעזור. 
  יש מעיינות ובריכות שניתן לטבול בהם. בכל מקום כזה חלה חובת זהירות כללית. חל ימים חלק מהב –מים

 איסור לקפוץ למים. 
   למי שלא רגיל להליכה למרחקים ארוכים: לוודא שהנעלים לא לוחצות. לחלוץ נעלים   –יבלות ושלפוחיות

בהפסקות )לפחות פעם אחת באמצע היום( כדי לאוורר את כפות הרגלים וכדי לשחרר נקודות לחוצות או  
לא מטפלים בקטן ש לחלוץ נעלים ולטפל )מה –מתחככות, וברגע שמרגישים בסימן הראשון של דקירה או לחץ 

יש לטפל בשלפוחיות בערב כדי שאפשר יהיה להמשיך  –(. בחניון בסוף היום נזכיר שוב לבעיה גדולהמתפתח 
 ללכת בבוקר.

  שינשאו ע"י מתנדביםאנו דואגים לערכת עזרה ראשונה ולאלונקה  –עזרה ראשונה . 

 חניוני לילה 

 או שירותים   , מקלחותן. ככלל, אין בהם מתקניםחניוני הלילה הם למעשה אזורים במדבר שבהם מותר לישו
 נוספים. אסור לישון מחוץ לשטח החניון. 

  .עבור היום שלמחרת למלא מיםיש מיד עם ההגעה כשנגיע לחניון ימתין לנו הרכב הלוגיסטי עם ציוד הלינה ,
 לארגן את הציוד האישי )הקמת אוהל, סידור ציוד( טרם חשיכה.ו
 אוהלים בשוליים חשופים יותר לפגיעה מצד שוכני המדברמוך למרכז החניון. מומלץ להקים את האוהל בס  

 )ההולכים על ארבע או שתיים(. את הציוד האישי רצוי להכניס לתוך האוהל. 
 המזוןמצרכי המנהלת הלוגיסטית דואגת לציוד המטבח )סירים, מחבתות, כירות גז ועוד( ולאספקת  – ארוחות.  

 .)בתורנות( נותוקייהמשתתפים כקבוצה דואגים לבישולים ולנ

 ( שאלות ותשובותשו"ת )

 טיול מאורגן? ו ה זהאם 

 "טיול מאורגן".לא. אנו יוצאים לטיול, ונשמח עם כל מי שיבוא לטייל אתנו, אך אין כאן 

 האם הטיול יצא בכל מזג אויר? 

 פשוט לא נצא לדרך. או סכנת שטפונות או סופת גשמיםבמקרה של שרב כבד בכל מזג אויר סביר. 



 בס"ד 
 הבנתי את המסלול, אבל איפה בדיוק הולכים? 

 הצורך. המסלול מפורט בקבצי הניווט המצורפים. עם זאת, יתכנו שינויים בשטח על פי 

 רף רק ליום אחד או באמצע היום, האם אפשר לעזוב באמצע?האם אפשר להצט

 מבחינתנו אפשר, אך לצערנו האפשרויות לכך מעטות ביותר:

 המסלולים אינם פוגשים כבישים, לכן לא ניתן להצטרף או לעזוב במהלך היום. –באמצע היום  -
החניונים בסוף היום הראשון, השלישי והרביעי נגישים לג'יפים בלבד. החניון בסוף היום   –בחניוני הלילה  -

השני נגיש לרכב רך, אך מצריך נסיעה מיוחדת )אין תחבורה ציבורית(. עם זאת, בתיאום מראש יתכן )לא 
 נוכל להתחייב( שהרכב הלוגיסטי יוכל לעשות הקפצה אלינו או החוצה.  

ואולי גם נוכל  ב, פשוט כדי שנהיה מעודכניםועזלאו  ףצטרתרצו להלנו מראש מתי ואיפה  והודיעבכל מקרה, נא 
 לסייע.

 יש הדרכה? 

 לחכות לכולם. נתחייב. בחלק מהמקומות נעצור להדרכה קצרה, אך לא להט-רון חרמונייוביל מורה הדרך  המסעאת 

 רוצה להצטרף, אבל לא אוהב לישון בשטח. מה אפשר לעשות? 

 כדי לצאת מהחניונים למקום לינה נוח יותר וגם לחזור בבוקר נדרשת ישה למסלול בעייתית ביותר. כאמור, הג
 ברכב שטח.ארוכה הקפצה 

 קשר  וצרשאלות נוספות? 

 052-790.6090 עמיתים לטיולים  עמית אררט -סבא 
  052-7333.933 מנהל המסע, ההרשמה והלוגיסטיקה עידו מאושר 
 058-592.6461 המסע ומוביל יוזם  להט -חרמוני רון 

 

 ביטול, ישלחו רק לנרשמים! -או-עידכונים לגבי שינויים כלשהם: לו"ז, מקום המפגש 

 . חובה להירשם )אפילו ברגע האחרון( + להציע / לבקש )בהשתתפות ...( טרמפ

 

 . הגופני מתאים לאירוע כפי שתואר  נוכושרובהרשמתנו אנו מצהירים כי מצב בריאותנו תקין, 

  להצטרף  קריאה ולא  מאורגן  לטיול  המלצה או  הזמנה אינה  זו  הודעה .  מאורגן  טיול אינו  זה  טיול
  שהאחריות לכך  מודע לסיור  המצטרף  מטייל  כל. מכך  המשתמע כל על ,  שכזה  לסיור 

 לכל אחראי אינו' לטיולים   עמיתים '  מאנשי   אחד אף . בלבד עליו   היא  והביטחונית הבטיחותית
,  בו שינויים   או ביטולו  עקב  או , הטיול  במהלך  להיגרם   שיכול,  רכוש או לגוף , עקיף  או  ישיר , נזק
.  בגינם   להוציא המסייר   על  שהיה הוצאה  או  גניבה, אובדן, תאונה בגין  לרבות, שהיא   סיבה מכל
 . בלבד  ובאחריותו, ולרכוש לגוף  ומתאים  מלא  ביטוח בעצמו לעשות  הזכות  מסייר   כל בידי

 . ההורים מוטלת על   והביטחונית  הבטיחותית  האחריות   – 18  מגילמשתתף הצעיר  


