
 

  

 צוות מכללת הרצוג תשפ"גטיול 

 בינות צוקים ונוף מדבר
 

 28.2.23יום שלישי, ז' באדר תשפ"ג, 

 יציאה לפי נקודות איסוף 7:30-8:00
 התכנסות במרכז שדה חינוכי יתיר בית היערן 9:15

 יציאה למסלולים 10:00

 1מסלול 
 ביקור באתרים, הליכה קלילה

 אסף מדמוני
ובנותיה, פנים חדשות לסדום 

 וקצת היסטוריה

 תכנית שינוי – 2מסלול 
 מיטיבי קשב, הליכה קלילה

 אסף הרשטיק
 נופי הר סדום וסיור

 במרכז מבקרים ים המלח

 3מסלול 
 רוצי לכת. הליכות קצרות עם נקודות ענין

 חיליק אברג'ל
סיפורים מבטן האדמה וסיור 

 במרכז מבקרים ים המלח

 4מסלול 
 יודעי לכת. מסלול לא ארוך ברמת קושי בינונית

 מיכה ארז
 יהודה "הלא דרמטי"מדבר 

 מנחל יזרח עד נחל רום -

 5מסלול 
 מיטיבי לכת

 גדי חיימוב
מצוק תמרור  -המדבר האמיתי 

 עד עין בוקק

"אגם נתחיל את היום ב
, הוא אגם לוט אשר המכושף"

מפלסו עולה יורד כל שנה. איך? 
 למה? למדריך פתרונים. 

וכל  סדום-הרמשם נמשיך אל 
אשר במצוקיו ולמרגלותיו. נדבר 

, נערוך תצפית לוט"-"אשתעל 
. אם נזכה המלח-מפעלי יםמ

והם יחכו לנו, נצפה בלהקת 
 בבריכות האגירה.  קורמורנים

פסלו של עזרא עוד במסלול: 
 "מצבו של האדם".  אוריון

על "שיבת  - פארק התמר
 ישראל. התמר" לארץ

  - ציונות בכיכר סדום
ולמרות זאת:  התיישבות בספר

חקלאות, תעשייה חינוך ותיירות 
על חורבות סדום ועמורה 

 ובנותיהן.

נתחיל את היום בהליכה קלילה 
על  הר סדוםמפית וקצרה לתצ
ק"מ כל כיוון,  1.4 -ים המלח כ

 הלוך וחזור. 
 

 מרכז המבקריםלמשם נמשיך 
החדש של מפעלי ים המלח 

להפסקת צהרים ולאחר מכן,  
ביקור במרכז המבקרים, בו 

 מפעלי ים המלחנלמד על 
 והשפעתם על הסביבה.

 
 -צד זהרמבנסיים בביקור 

סיפורן של דרכים עתיקות 
 במדבר. 

 
ק"מ קל עד  2 –הר סדום  רמת קושי:
דקות לכל  10 – 5עליות  2בינוני )יש 

 עלייה(

לעבר ים  הר סדוםמנצפה 
 המלח ולעבר הירדן, משם

שביל בנצלול לבטן האדמה 
ק"מ תוך כדי עליות  4) הדגים

וירידות קלות בשביל תלול(, 
על  אשת לוט"נשוחח" עם 

 קורותיה של סדום.
 מרכז המבקריםלמשם נמשיך 

החדש של מפעלי ים המלח, 
ונלמד על השפעתם על 

 הסביבה.

נחל נצא מתחנת הדלק במעלה 
)משם אם יאפשר הזמן, נלך למצד זוהר . זוהר

ה . מנחל זוהר נעלה במעלוגב זוהר(
עלייה לא קצרה, אך  נחל יזרח
מטר טיפוס על כשני  120מתונה )כ

 ק"מ(.
, אותו נחל רוםלמנחל יזרח נעבור 

 נרד עד שנגיע למלונות. 
במהלך הירידה בין הבולדרים יהיו 

דרום ים לנו תצפיות יפיפיות על 
 .המלח

במהלך הטיול נפגוש דרך עתיקה 
 תרבויות שהלכו בה. 

בקע ים של  נדיריםסודנים  צמחים
 . תופעות גאולוגיות מגוונותוהמלח 

 
 ק"מ.  8 -אורך המסלול כ

 רוב ההליכה נינוחה. 
יש קטע קצר של נקיק המחייב טיפוס 

 ביתדות.

 . מסלול מדברי אמיתילנצא 
את המסלול נתחיל בטיפוס 
קצר לנוף המרשים שבראש 

, בין מישורי הצור צוק תמרור
השחור לבין גבעות הקירטון 

 הצחורות. 
 נצעד ברמת המדבר הפורחת. 

 מצוק ההעתקיםנרד את 
באחת הירידות המרשימות. 

הזורם  עין בוקקבנתקרר 
 .ים המוותלאיטו ונסיים בחוף 

 
 ק"מ  10 -אורך המסלול כ

 וכולל ירידה תלולה.
 רובו חשוף לשמש.

למים רדודים בעין בוקק יש כניסה 
 ס"מ(. 20)

 מומלץ להביא נעליים למים.**

 הגעה למלון 'נבו ים המלח' והתארגנות בחדרים 16:00-18:00
 ארוחת ערב 18:00-21:00

 תפילת ערבית 19:45
 פעילות ערב 20:00

 



 

 

 1.3.23יום רביעי, ח' באדר תשפ"ג, 

 תפילת שחרית 7:30
 ארוחת בוקר וצ'ק אאוט 7:30-9:00
 איסוף ארוחת צהרים לנשיאה בתיקיכם  9:00-9:30

 יציאה לדרך 10:00

 1מסלול 
 ביקור באתרים, הליכה קלילה

 ענת הופמן
טיול  -"אני זוכר את בית הערבה" 

 בדרום בקעת הירדן וסביבותיו

 2מסלול 
 ביקור באתרים, הליכה קלילה

 מדריך מביס"ש עפרה
 צפונותיו של ים המלח

 3מסלול 
 קלילההליכה 

 מדריך מביס"ש עפרה
 הרפתקה בשני חלקים

 4מסלול 
 חובבי לכת

 זאב )ז'אבו( ארליך
 על גבול יריחו ומדבר יהודה

 5מסלול 
 מיטיבי לכת

 שי בייטנר
 המדבר האמיתי  

 מנחל מור עד נחל רחף

, נאמר על אזור 'פיסת מדבר צחיחה'
זה בשיר, אך ביום טיול זה נגלה שלא 

 כך הדבר.
 'קאסר אל יהוד'נתחיל את היום באתר 

מקום חציית בני ישראל את הירדן  -
בכניסתם לארץ, ונגלה מדוע רוב 

המבקרים במקום הם נוצרים הבאים 
 מכל קצוות העולם דווקא כאן להיטבל.

 גשר עבדאללהנמשיך בביקור ב
בית הערבה ובשרידים המרגשים של 

, ונשמע על סיפור שכמעט נמחק הישנה
 ובמרחב.בזיכרון 

 -הפסקת צהרים ליד מסעדת הלידו 
שריד תיירותי לימים שבהם ים המלח 

 היה גבוה יותר.
נסיעה לתצפית מפתיעה מרגשת אל 

אחת הערים העתיקות  - עיר יריחוה
 בעולם.

 – חוות הרועה העברינסיים בביקור ב
דרך סיור בחווה נלמד על התמודדות עם 

תחום הנשירה במערכת החינוך הדתי 
ונכיר את התפישה החינוכית דרך  לאומי

 האלמנטים השונים בחווה.

נטייל בעקבות מקומות האדם והטבע 
 .צפונו של ים המלחב

"הים של את היום נפתח במקום המכונה 
עינות שמורת  - או בשמו הרשמי ירושלים"

, אשר נותנת לנו מבט לחיים של ים צוקים
המלח. דרך סיור בשמורה החבויה נפגוש 

מגוון המינים שחיים בחוף ים המלח: את 
צמחייה, בע"ח וחיי אדם לאורך 

 ההיסטוריה.
לאחר ביקור בשמורה ניסע למסעדת הלידו 

שריד תיירותי לימים שבהם ים המלח היה  -
שפך גבוה יותר. משם נמשיך לתצפית על 

, אתר טבע ייחודי שבו הירדן וים הירדן
 קיבוץ בית הערבההמלח נפגשים, נמשיך ל

ן ונספר את סיפור אחיזתם בהתיישבות היש
 1948מבודדת בצפון ים המלח ופינויה ב 

 גשר עבדאללהוגם את סיפורו של 
 במלחמת ששת הימים.

לסיפורם של  - ארץ המנזריםלנמשיך 
המנזרים שהתקיימו לצד התקפות 

קאסר מסתננים בארץ המרדפים. ונסיים ב
, אתר מעברות הירדן, ונבין את אל יהוד

 הסיפורים שקרו לאורך נהר הירדן.

המגילות נטייל בשביל 
בקומראן וחורבת 

כולל נגיעה  קומראן
 .במפל

ק"מ של הליכה ללא  3.5)
 אתגרי עליה/ירידה(

 
רמונות אנערוך סיור ב
בפאתי החשמונאים 

יריחו. זוהי פינה הנמצאת 
בשולי העיר יריחו, אזור 

שישראלים, לא 
 מסתובבים בו בדרך כלל . 

 *מותנה באישור צבאי*

המסלול הוא לאורך חלקו 
 ואדי קלטהמזרחי של 

במקטע התחתון והפחות 
 מוכר שלו. 

מסנט ג'ורג' נטייל 
 .לארמונות החשמונאים

הסיור בארמונות 
החשמונאים הוא בפאתי 

יריחו, אזור שישראלים לא 
 מסתובבים בו בדרך כלל . 

 *מותנה באישור צבאי*

 
)אם יישאר זמן: עלייה למבצר 

 קיפרוס(

 
 בינוני.  :דרגת קושי

לא מתאים לסובלים מפחד 
גבהים. )הליכה בשביל על שפת 

 מצוק(

אל  מעלה מורנעלה את 
תצפית יפה על בריכות 

אידוי וים המלח, משם ה
ונצפה  נחל רחףנרד אל 

אל הקניון אותו ניתן לרדת 
רק בגלישה. נרד במעלה 

היפים  גביםרחף ונצפה ב
 .כביש ים המלחונסיים ב

 
 קמ' 7אורך המסלול: 

 350טיפוס במטרים: 
 310ירידה במטרים: 

 
לאחר המסלול ניסע אל 

, שם נרד לצפות עין גדי
בתופעה עצובה אך 

 .בולעניםמרהיבה של 
 נספר את סיפורם המרתק.

 

 התכנסות לארוחת ערב במסעדת "לאגו" במעלה אדומים 17:15
 יציאה הביתה 19:00

 


