
 
 
 

 המזרחי עבר הירדןבלימודי טיול 

 ,שלום וברכה

בהדרכת ז'אבו  ר הירדן המזרחי לאורך ארבעה ימיםנצא לטיול בעב .23-26.12.201י"ב אלול, -בתאריך ט'
 ארליך, בארגון בית ספר שדה סוסיא ובליווי אקדמי של מכללת הרצוג.

 

של ארץ לא נודעת יחד עם חוויה  הטיול מיועד למטיילים המעוניינים בהעמקה ובלימוד -מטרת הטיול
טיולית ותיירותית והיכרות ברגלים, בהדרכת מומחים בתחום, בעלי נסיון, מחקר והדרכה של עשרות 

 שנים.

 

בינונית, ישנם ימים של נסיעה מאתר לאתר והליכה בת חצי שעה לגבעה או תל מסוים,  -רמת הליכה
שך. כל מטייל נדרש ליכולת הליכה בסיסית טובה וישנם ימים של חצי יום עד יום הליכה, כמפורט בהמ

 וכשירות גופנית תקינה.

 

ארגון סדר היום וההדרכה נבנה מראש והוא מתנהל באחריות בית ספר שדה סוסיא  -הפקה וארגון
ומדריכי הטיול. עם זאת, הטיול עומד גם על הצלחת הקבוצה להתגבש ולתת יד בכל שלב בטיול: החל 

מפריקת מזוודות לבית המלון, עמידה בזמנים, הכנת ארוחה קבוצתית ועד סיוע למטיילים האחרים בזמן 
 פרטי.-יש לבוא מוכנים לטיול קבוצתי חוויתי ולא רק אישיההליכה. 

 

 תכנית הטיול:

 :הראשון היום

 קלאסית ביזנטית-רומית עיר(, קיס אום) גדרא-גדר העיר פנינו כשמגמת הירדן נהר הגבול ממעבר נצא
 עם נגיע .טוביה ובארמון במערות לבקר וניכנס עמון-רבת את בנסיעה נעבורצ.הדקאפוליס לערי השייכת
 המערבי הירדן עבר אל נבו מהר ליילית לתצפית ונצא בחדרים חנוכה נרות נדליק, מידבא לעיר שקיעה

  ולינה ערב לארוחת למידבא ונשוב

 

 :השני היום

 מלחמת בשלהי הרומאים בידי שנפלה יהודית עיר. מכוור של והמבצר העיר אל רגלית ונעפיל דרומה ניסע
 היידן נחל ערוץ לאורך בנסיעה נמשיך. שבה השלם ובפסיפס רצאץ-אום' בחר נעצור. ברומאים היהודים

, הארנון מעברות על מקסימה לתצפית נעצור דיבון תל ליד שנעבור לאחר (.ארנון נחל של הצפוני היובל)
 על...ארנון נחלי מעברות הירדן ומעברות הים מעברות הרואה: 'רבנן תנו" - ל"חז במקורות נאמר עליהם

 .מוסא ואדי והעיירה פטרה בעיר במלון נלון ".המקום לפני ושבח הודאה שיתן צריך כולן
 

 :השלישי היום

 מים מערכות, קברים, מקדשים, תאטרון: מבנים אלפי ונחצבו נבנו הזה במרחב -פטרה אל בבוקר נשכים
 נמצא פטרה מרחב של מערבי הדרום בקצה. הערים בראשי מזבחות אל שמעפילות מדרגות אלפי ועשרות

 בה היהודית המסורת שלפי מערה עם מבנה בראשו' מ 1300 לגובה המתנשא ההר הר בסביבה הגבוה ההר
 .הכהן אהרן נקבר

 במסלול מעמיק בסיור בלבד בפטרה תטייל' א קבוצה, ההליכה קושי רמת לפי קבוצות למספר נתפצל
 .בודדים קילומטרים מספר של מעגלי הליכה
 בל'ג, 'הכהן אהרון לקבר עד תמשיך אך, הסברים כדי תוך פטרה את תחצה לכת למיטיבי' ב קבוצה
 באותו ותשוב, שלם הליכה יום למשך, מטרים 300כ של עליה,  כיוון לכל מ"ק 10 של הליכה מרחק, 'הארון

 .מוסא בוואדי במלון לישון נחזור בלילה .המסלול

 



 
 
 

 :הרביעי היום

 עד ניסע מכן לאחר, אדום הרי את המאפיין הפריך הסלע בקצה הנמצא אדומי מבצר, סלע מצודת אל נצפין
 קבוצתית תמונה נצלם פנואל תל אל נעפיל', עשיו של שרו'ב אבינו יעקב נאבק שם יבוק לנחל ירדן לצפון

 ...ה ת י ב ה ונחזור אחרונה

 

 .ייתכנו שינויים במסלול עקב אילוצים

 פרטים נוספים:

 סנדוויצ'ים וכו' -ביום הראשון הארוחות על בסיס מזון מהבית: מזון

יינתנו מלפפונים,  ללא כשרות(,)המלונות בארוחות הערב נאכל בבית המלון תפריט מלון ממוצע, ומזון 
 עגבניות, פיתות ואטריות מבושלות )בישול עצמאי של הקבוצה(

 יינתנו פירות, ירקות, ביצה קשה, פיתות לארוחות בוקר וצהריים. -בנוסף בכל יום

 כל זאת בנוסף למזון נוסף שכל מטייל מביא מביתו.

 יש לדעת שהפיתות נקנות בירדן והן פת עכו"ם. -למקפידים 

 ושה כוכבים.של ברמת ירדניים במלונות תתקיים הלינה -לינה

 במעבר בית שאן. 06:00 -שעת היציאה ביום הראשון 

 במעבר בית שאן. 20:00 -שעת החזרה המשוערת ביום הרביעי

 

  .15.12.1ראשון י"ז בכסלו, יתקיים ביום  ערב הכנה לטיול

 בהיכל שלמה, ירושלים. 00-22:00:.1בשעות 

 

 

 ₪. 5400, הנחה לזוגות: ליחיד₪  2880  :הטיולעלות 
 

 : המחיר כולל

 אגרות ירדניות 

 אוטובוס )שאטל ( למעבר בין הגבולות 

 אוטובוס תיירים 

 איש לוגיסטיקה מקומי 

 איש ביטחון ירדני צמוד לכל הטיול 

 מדריך ישראלי מומחה לירדן 

 אתרי לינה 

 כניסה לכל האתרים שבמסלול 

 ארוחות 
 '.סנדוויצ'ים וכו -ביום הראשון הארוחות על בסיס מזון מהבית

 מרק ירקות. ועגבניות , פיתות  ,נתנו מלפפוניםיי –בארוחת ערב בראשון 
 מאכל מבושלובערבים  , פיתות ביצה קשה ירקות, ,פירות ינתנו -בנוסף בכל יום

 .כל זאת בנוסף למזון נוסף שכל מטייל מביא מביתו
 עת שהפיתות נקנות בירדן והן פת עכו"ם.יש לד –למקפידים 



 
 
 

 

 : המחיר אינו כולל

 .)ביטוח חו"ל, מומלץ  דרך קופות החולים )זול מאד 

  ייגבה בתחנת המעבר ביום הראשון. נא להגיע עם סכום מזומן $ 20טיפ לנותני השרות בירדן ע"ס
 מדויק.

 

 רשימת ציוד מומלץ לטיול:

 למי שיש שני דרכונים אפשרי לעבור רק עם דרכון ישראלי,  אפשר להביא גם  את הדרכון   - דרכון
 הזר.

 תרופות אישיות, אקמול, פלסטרים, משחה נגד שפשפת, קרם הגנה  - ועזרה ראשונה תרופות
 והיגיינה אישית, טישו, נייר טואלט, מגבונים. לא תהיה אפשרות לעצור בבתי מרקחת.

 גדי החלפה, גרביים, נעליים המתאימות להליכה בשטח ונעליים שניתן להרטיב כובע, ב – בגדים
כלי רחצה, מגבות, מעיל, לסובלים מאד  ,בגדים שניתן להרטיב זוגות נעליים(, 2)אפשר להביא 

 מקור כדאי להביא כירבולית.

  לטיולים עצמם, המכיל:  שני בקבוקי מים ליטר וחצי, אוכל לארוחות צהריים, פנס  תיק קטן
 ראש.

 קל מאד ללמוד ללכת איתם והם עוזרים פלאים גם לקושי בהליכה ממושכת וגם   - מקלות הליכה
 לבעיות רגליים וקרסוליים. אפשר לקנות בחנות למטייל או בדומה לה.

  תני השרות הירדני בדולרים.  מי שחפץ בקניות ומזכרות עבור טיפ לנו$ 20זכרו להביא  -כסף
מומלץ להביא בעיקר דולרים ובבקשה בצעו את הרכישה עוד לפני הטיול)זה ימנע עיכובים 

 $ ולאחרים הרבה פחות.100במעבר(. לרוב לחובבי הקניות יספיקו 

 דאי להדגיש בכדי שתהיה אפשרות להשתמש בפלאפון יש לרכוש חבילת חו"ל. כ - פלאפון+ מטען
ברכישה שאתם נוסעים לירדן ולבקש שיפתחו לכם את האפשרות הספציפית הזו.  במלונות אמור 

 אך לא תמיד הוא עובד. wifi להיות 

 מטען, כרטיסי זיכרון וכו'. – מצלמה 

 עם כל הציוד שלא נלקח לטיולים עצמם.  - תיק גדול/מזוודה 

 טיול תיירים'חשוב לציין ך קופות החולים, או חברות ביטוח, ניתן לעשות דר - ביטוח בריאות' 
ימים )לא טיול אתגרי ולא נסיעה בג'יפים(.  עיקר הביטוח אמור לכסות אשפוזים  4לירדן 

 (.ואמבולנסים. אם אין לכם דברים יקרי ערך לא צריך ביטוח ציוד )גניבה נדירה מאד בירדן

 אין ציוד כשר בירדן ויש להיערך  -. חד פעמי/רב פעמיצלחות, סכו"ם, כוסות וקערות – כלי אוכל
 .בהתאם

 : המלצות לאוכל שכדאי להביא

 'פירות יבשים: תמרים שקדים צימוקים אגוזים וכד 

 .'טונה, סרדינים, קבנוס, נקניק וכד 

 .שימורים: תירס, חומוס 

 .נשנושים: מלפפון גמדי, עגבניות שרי, פלפל גמדי, שוקולדים 

 חמניות.קרקרים, לחמים, ל 

  ברוב מוחלט של המקומות בירדן ניתן למלא מים מהברזים-מים. 

 .את הציוד ראוי לשים בתיק בצורה שלא יהיה גלוי לכל מי שפותח במבט ראשון 

 והצורך האישי שלכם. זוהי רשימה מומלצת והינה ברת שינוי לפי הבנתכם



 
 
 

 הנחיות התנהגות בירדן:

שלו. אנחנו משתדלים להתאים את עצמנו תוך כוונה שלא לכל עם ומדינה יש את המנהגים והנורמות 
להגיע למצבים שעלולים לפגוע בסיור לשנו. בנוסף יש גם הנחיות שמגיעות ממשרדי ראש הממשלה והחוץ. 

 מטרת כל ההנחיות היא למנוע זיהוי ע"י אדם אקראי שאינו מדורשי שלומנו.

  אריזה:

  .את הציוד שלנו עדיף לשים בתיקי צ'ימידן, אך כמובן כל אחד ישתמש במה שיש לו 

  בתיק, בתפילין יש להפריד בין ראש ליד, אפשר לשים בין  עמוקכל ציוד מוסלק צריך להיות
 הבגדים וקצת בלאגן רק יעזור. 

  יש להכל אפליקציות בנייד.לא להביא, –סידורים, תנ"ך, דפי קודש 

 כת עם סמלים ישראליים/יהודים:ללאין  :לבוש

 .אין ללכת עם כיפה בירדן, גם לא מתחת לכובע/באוטובוס/באוכל 

 כת עם ציצית בחוץ)עדיף ללכת בלי(.אין לל 

   .אין ללבוש פרטי לבוש עם כתובות בעברית, וגם לא באנגלית המדברות על ירושלים/ישראל 

 : התנהגות

 אין לצעוק בקול רם  

  בכלל )גם מי שיודע(, לא יוזמים שיחות ועונים בעת הצורך באנגלית שפה: לא מדברים ערבית
מגומגמת. בכל עניין יש לפנות למדריך הישראלי/הירדני. הסיבה העיקרית לאי הדיבור היא 

 חיבתם של הירדנים לשוחח ולדובב את איש שיחם וזה גוזל זמן רב.

 מחנה צבא/משטרה/מחסום  צילום אסור במעברי הגבול הישראלי והירדני, וגם בכל אזור של
 דרכים וכד'.

 .אין לצחוק ולהתבדח ליד מי שלא מבין את השפה שלנו, הם עלולים לחשוב שהבדיחה על חשבונם 

  מחוץ לתחום, לא מדברים פוליטיקה, אנחנו תיירים שבאים ליהנות.  –פוליטיקה 

  יש הפרדה מוחלטת בחברה הערבית. כל מעורבות נשית באופן משמעותי או  –נשים וגברים
 מרומז עם גברים מתפרש בצורה שונה ממה שאנו רגילים ומכירים. 

 במעבר הגבול יש שלוש תחנות ביקורת: :מעבר הגבול

 בודקים את הדרכון, שואלים מה השם ומה מטרת הנסיעה. התשובה לכך היא: פטרה. -תשאול  .1
 יכן אנחנו, התשובה היא: תל אביב/חיפה/ירושלים. לא מציינים יישובים ביו"ש.שואלים מה

לעיתים נשאלים למקצוע, תשובות טובות הן: סטודנט/מורה/עו"ד/גננת. לא אומרים שום דבר 
 שקשור לצבא/משטרה/כוחות הביטחון.

 : לא.לעיתים רחוקות שואלים אם אנחנו דתיים/אם יש לנו תנ"ך וספרי קודש, התשובה היא
 הכיפות בכיסים, ועדיף להיות גם ללא כובע, למי שזה לא מפריע.

 בסיום שלב זה הדרכונים נשארים אצלם ויוחזרו כשעולים על האוטובוס.

 .במבנה אחר עוברים ביקורת של שיקוף וגלאים - בדיקה בטחונית .2

בה בודקים שלא הכנסנו דברים אסורים  בדיקה אחרונה לאחר כמה מטרים יש - ביקורת מכס .3
 ולפעמים פותחים את התיקים.

יהיו ברצף ובצפיפות ויהיה רצף של תיקים במכונת השיקוף. על כולנו לעבוד  2-3חשוב מאוד שתחנות 
כצוות ולעזור להעמיס למסוע את התיקים של כולם, וכן לקחת את הציוד לאוטובוס. נניח את הציוד 

 חד יזהה את הציוד שלו ויעמיס.ליד האוטובוס, וכל א
 

הדברים הוצגו באופן קיצוני מתוך רצון לאמץ את הגישה המחמירה. רוב האנשים שפוגשים הם 
 מסבירי פנים ומעוניינים שהטיול שלנו יהיה מוצלח כי זה מפרנס ומכבד אותם. 

 עיקר תשומת הלב בכללים אלה מופנית דווקא למעבר הגבול, ופחות לשאר הטיול.
 

 



 
 
 

 -רות נוספותהע

לעיתים נאלץ לעצור בכפרים וערים לרכוש מזון לטובת  -מכיוון שברצוננו לרכוש אוכל טרי .1
 .הקבוצה, יש להתאזר בסבלנות בשלב זה

הנקודה הכי דרומית שאליה נגיע היא  במהלך הטיול חלק מהנסיעות בירדן הינן ארוכות,  .2
 בהתאם.ערך יפטרה )שעה צפונית מאילת(, יש להכיר עובדה זו ולה

התוכנית הינה ברת שינויים לפי שיקולי המדריך  -מזג אוויר ביטחון, עקב נסיבות בטיחות, .3
 וצוות המארגנים.

עד שלישיה  ירשמו לטיול יכונסו לחדרים עם שותפים שונים לחדריבודדים ש: לידיעתכם .4
 (.)בהפרדה בין בנים לבנות בחדר

 
 

 

 1-955-905915 -יאצוות בית ספר שדה סוס -נשמח לענות על כל שאלה

 ופרטים נוספים:  על המסלולים לשאלות
 0922590550-יפתח גץ

 


