תכנית חבלים ומקורות
קבוצת מיטיבי הלכת – שנת התש"ף
מספר
סיור

תאריך

יעד

1

כ"ג באלול
תשע"ט
23/9/19

ד־איש עִׁ ִׁתי ה ִׁם ְד ָּֽ ָב ָרה [ויקרא טז] -סיור הכנה לימים הנוראים
וְ ִׁשלח בְ י ִׁ
רוג'ום א-נאקה ונחל ערוגות עילי
 11ק"מ ,חשוף ,כרוך בירידה של  1.5ק'מ על הגדה הצפונית של קניון נחל ערוגות .תחילת הירידה תלולה
בשיפוע  .34%הליכת ואדי סלעית בנחל ערוגות כ  3ק"מ ולבסוף עליה של כ  2ק"מ.

2

י"ג במרחשוון
תש"ף
11/11/19

ָּֽאחֱ זּו־ ָלנּו ָּֽשּועָ לִׁ ים ָּֽשּועָ לִׁ ים ְקטמִׁ ים [שיר השירים ב']
נחל שועלים ,מצד ירוחם ובאר ירוחם
כ  10ק"מ ,הליכה במעלה אפיק הנחל תוך כדי מעקפי מפלים וגבים .בקטע אחד קיים טיפוס על קיר סלע
משופע בתלילות המהווה מעקף למפל בערוץ והמחייב יציבות

3

ד' בכסלו תש"ף
2/12/19

וילְך יוֹסף ַאחר אחָ יו ויִׁ ְמצָ אם בְ ד ָּֽ ָֹתן (באשית לז)
תל דותן ,חוות עמק דותן ,נרבתא -חורבת חמאם
 1.5ק"מ בתל דותן 7 ,ק"מ לחורבת חמאם ,חשופים ,בהם מעלות ומורדות בהליכת "בר בשטח" דרך
שטחים חקלאיים וטראסות [תלוי אישור צבאי מיוחד -שולי שטח ]A

4

ט' בטבת תש"ף
6/1/2020

עָ ֹרְך השֺ לְ חָ ן צָ ֹפה הצָ ִׁפית [ישעיה כ'א]
נחל צפית תחתון-נחל תמר
 7ק"מ ,הליכה באפיק הנחל ,כרוך בדילוגים וקפיצות בין מפלים ומעקפים במצוקי הנחל ,שימוש בחבלים
ו/או ביתידות בחלק מן הירידות במפלים

5

א' בשבט תש"ף
27/1/2020

ינהּו [ויקרא יא]  -על חולד ,חומט וְ אם המדרגות
ה ֹחלד וְ הָ עכְ בָ ר וְ הצָ ב לְ ִׁמ ָּֽ
מאום דרג' לביר א-שרקי דרך הר חולד
 13ק"מ ,הליכה בקרקע ואדי (תוואי סלעי) מעט 'תפירות' על גבעות רמת המדבר 2 ,עליות קצרות ,חשוף.

6

ו' באדר תש"ף
2/3/2020

יתי בְ הר הגִׁ לְ בֹע [שמ'ב א]
נִׁ ְקרֹא נִׁ ְקר ִׁ
הר ברקן נחל יצפור ומעיינות העמק
 7ק'מ ,ראשיתם בהליכה על קו רכס הגלבוע 2 .ק"מ אחרונים בירידה זהירה בין מפלי ומגלשי סלע ,חלקם
בעזרת יתידות.

7

כ"ז באדר
תש"ף
23/3/2020

וְ הָ יָה ה ָש ָרב לאֲ גם וְ צִׁ םָ אוֹן לְ מבּועי מָ יִׁ ם [ישעיה ל'ה]
עין קלט עד עין מבוע
 9ק'מ בתוואי אפיק ואדי קלט ,עם קטעים המחייבים חציית אפיק הזרימה ,עליה תלולה ארוכה ומייגעת
בסוף המסלול מהנחל עד מצפה יריחו באורך  2.5ק"מ ועליה של כ  200אנכיים.

8

כ"ו בניסן
תש"ף
20/4/2020

כִׁ י הֲ בִׁ יאֹת ִׁני עד הֲ ֹלם [ש'ב ז] פאר ההתיישבות תחת אפר הגלות (ליום הזכרון לשואה ולגבורה)
גשר עד הלום ,יד מרדכי ,ניצנים וחולות ניצנים
 4.5ק'מ בתוואי חולות ודיונות ,קל ומותאם ליום ולתקופה.

9

כ"ד באייר
תש"ף
18/5/2020

מעשה בששים בני אדם שירדו לכרקום ביתר [תוספתא יבמות י'ד]
חורבת קובי ,עין קובי ,נחל המעיינות (חוסאן) [תלוי באישור צבאי]
 8ק"מ ,ירידה תלולה ( )30%משלוחת קובי לנחל רפאים ,ולאחריה הליכה על טראסות חקלאיות ומגמת
עליה מתונה בנחל המעיינות בשולי הכפר הערבי חוסאן.

10

ט"ז בסיון
תש"ף
8/6/2020

ּוק ִׁריוֹת (יהושע טו) -על מקרה שקרה בקריות...
וְ חָ צוֹר חֲ ד ָתה ְ
מצפה יאיר -ראס ביר אל עיד -חורבת עמודי קריות עד חורבת קריות -אחר הצהרים
 6ק"מ ,חשופים (לקראת שקיעה) ,כרוך בירידה של כ  1ק"מ ,בסוף מסלול ,בתלילות בינונית.

