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בס"ד

בחנוכה )' (21-26.12.19עמיתים לטיולים' הר הנגב :מקולומביה לסנה הבוער
מסלולי מסע חנוכה תש"פ =< https://israelhiking.osm.org.il/share/C4bPGN4Lsq
וּל ָר ְחבָּ הּ :כִּ י ְל אֶ ְתּ ֶננָּה" ]בראשית י"ג  – [17מאז ומעולם הלך האדם בארץ .עם הזמן החלו להיקבע דפוסי
"קוּם ִה ְתהַ לֵּ בָּ אָ ֶרץְ ,לאָ ְרכָּהּ ְ
מסע וטיול ,ומשנות ה 40-זכורים המסעות הגדולים של פלוגות הפלמ"ח.
לאחר שסיימנו בהצלחה את המסע מים אל ים )אפריל  ,(2017סמינר מצדה )נובמבר  ,(2017שביל הסנהדרין )נובמבר  (2018ועוד
כמה מסעות קצרים יותר ,אנו מוכנים לאתגר הבא:
אזור מערב הר הנגב אינו נגיש בדרך כלל לטיולים ,אך צופן אתרים ונופים יפים ובחלקם מיוחדים .בחנוכה פותח צה"ל במיוחד את
שטחי האש של ח"א ואת כביש ) 10כביש הגבול עם מצרים( המאפשר נגישות לוגיסטית לאזור ,ואנו ננצל זאת למסע רגלי בן  5ימים,
המיועד למיטיבי לכת ברמה גבוהה ,העובר בין אתרים מהיפים באזור ,ואולי גם נזכה לראות בהר כרכום את מופע "הסנה הבוער"
המתרחש רק פעם בשנה!.

כל הפרטים
× תאריכים:
 oהתכנסות במוצ"ש  – 21.12.2019בשעה  20:00אוטובוס פרטי מירושלים מהכניסה למטה הארצי של המשטרה,
איסוף מתחנת דלק לטרון ומתחנת דלק יד בנימין לינה בחורשה סמוכה למצפה רמון.
 oיציאה לדרך ביום א'  22.12.2019בבוקר ) 06:00תפילת שחרית 06:40 ,העמסת ציוד 06:50 ,תדריך ותחילת
הליכה(.
 oסיום ביום ה'  26.12.2019לפנות ערב.
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נקודת מפגש
 oמצפה רמון ,בתחנת הדלק שבכניסה לעיירה .מכאן נעבור למקום הלינה.
היכן מסיימים בכל יום
 oבארבעת הימים הראשונים נסיים בחניון לילה מוכרז )הר עידו ,נחל מעזר ,הר כרכום ,נחל שגיא( .לחניונים אלו אין
גישה ברכב רגיל אלא ברכב שטח בלבד.
 oיום  – 5כביש  ,10אוטובוס ימתין לנו ויקח אותנו בחזרה.
רמת קושי
 oהטיול מיועד למיטיבי לכת ברמה גבוהה בלבד!
 oהמסלולים כוללים הליכה על הרים ובערוצי נחלים ,עליות וירידות אתגריות ברמת קושי גבוהה .יתכנו סולמות
ויתדות ,מעוקים ,וחציית בריכות וגבים )אם יהיו מים – חובה לדעת לשחות(.
 oלינת שטח ,מצד אחד מליוני כוכבים ,מצד שני שק שינה ואוהל.
תכנית )קצת יותר( מפורטת
 oהיום הראשון למסע יוביל אותנו מהר רמון אל החלק הפחות מתויר של המכתש הגדול בעולם .לאחר שנרד אל
קרקעית המכתש נמשיך בינות לגבעות הגעשיות המכונות קרני רמון ,נטפס אל הר עידו ונרד אל חניון הלילה שלמרגלותיו.
 oביום השני נמשיך אל בורות עודד ,ומשם נעלה עד לפסגתו של הר עריף ,הצופן בחובו שני מכתשים עובריים .לאחר
תצפית על המכתשים נרד אל חניון הלילה.
 oביום השלישי נעלה אל הר חספס )או הר חיסון( ,משם נרד אל באר כרכום בפתחו של מרחב הר כרכום – האם זהו
הר מתן תורה? נמשיך אל אתר  12המצבות ליד החניון שלמרגלות ההר.
 oביום הרביעי נעלה לביקור מקוצר על הר כרכום ,אך נכוון את צעדינו כך שנגיע בזמן אל מופע "הסנה הבוער"
המתרחש רק פעם בשנה! לאחר מכן נרד דרומה ונמשיך אל חניון נחל שגיא ,ללילה אחרון במסע.
 oאת היום החמישי נתחיל בביקור בקניון הלבן )נכון לעכשיו כבר מלא מים לשחייה( ,ממנו נחזור אל כביש  .10על
הכביש ימתין לנו אוטובוס שיחזיר אותנו הביתה.

תחבורה
× הסעה
 oאנו מארגנים אוטובוס פרטי שיצא במוצ"ש מירושלים בשעה  20:00מהכניסה למטה הארצי של המשטרה ,יאסוף
נוסעים מתחנת הדלק לטרון ומתחנת הדלק יד בנימין ,ויגיע עד לחניון בו נישן באיזור מצפה רמון .אוטובוס פרטי גם יחזיר
אותנו ביום ה' מכביש  10חזרה ליד בנימין ,לטרון וירושלים.
לוגיסטיקה
× המסע ילווה בסיוע לוגיסטי עם רכב שטח ועגלה.
× הצוות הלוגיסטי ישנע את ציוד הלינה )אוהל ,מזרן ,שק שינה ,תרמיל( מחניון לחניון ,וידאג גם למצרכים לארוחת הערב
העיקרית ,מזון לארוחת בוקר וממרחים להכנת כריכים לצהריים ,כל האוכל וציוד המטבח כשר )מצורף למטה תעודת הכשרות
מהדרין( .המטיילים יבשלו בעצמם את האוכל וירחצו את הסירים.
× מה אנחנו מספקים
 oשינוע ציוד הלינה והתרמיל
 oארוחת ערב )ימים א' עד ד'( ומזון להכנת אוכל לבוקר ולמסלול )לימים ב' עד ה'(
 oמי שתיה בחניונים
 oאופציה )לא וודאית( לטעינת טלפונים
× מה אנחנו לא מספקים
 oציוד אישי
× ציוד נדרש – מה צריך להביא
 oציוד לינה – שק שינה איכותי ,מזרן ,אוהל ,ביגוד שינה מתאים למזג האויר )במדבר קר בלילה ,בעיקר בחורף(
 oביגוד – בגדים וגרביים להחלפה ,מגבת רחצה .מומלץ לשעות הערב :מעיל רציני ,פליז דו"צ ,כובע וכפפות
 oציוד הליכה – נעלי הליכה טובות ומשומשות )לא חדשות ולא מתפרקות( ,כובע רחב שוליים ובגדים ארוכים ואוויריים
 oתרמיל יום ,שלוקר או בקבוקי מים )לפחות  4.5ליטר(
 oמזון ליום א'  -ארוחת בוקר וצהריים

o
o
o
o
o

ציוד אישי )תרופות ,קרם הגנה ,הגיינה וכו'(
פנס )רצוי פנס ראש( בתרמיל ההליכה
מצלמה
מפת סימון שבילים) 18 :מכתש רמון (2018 ,ו) 19-מישורי פארן ונחלים גדולים(2015 ,
מצב רוח טוב ,חנוכיה ונרות

פרטים חשובים נוספים
× אחריות
 oאין אחריות
 oמומלץ לעשות ביטוח אישי )כנגד נזקים אישיים(
× הרשמה
 oבאמצעות הקישורית שלהלן
× תשלום
 oהתשלום עבור המסע ,כולל :ההסעות עם האוטובוס הפרטי ,אוכל ולוגיסטיקה –  650ש"ח
שו"ת )שאלות ותשובות(
האם זהו טיול מאורגן?
לא .אנו יוצאים לטיול ,ונשמח עם כל מי שיבוא לטייל אתנו ,אך אין כאן "טיול מאורגן".
האם הטיול יצא בכל מזג אויר?
בכל מזג אויר סביר .במקרה של שרב כבד או סופת גשמים או סכנת שיטפונות פשוט לא נצא לדרך.
האם אפשר להצטרף רק ליום אחד או באמצע היום ,האם אפשר לעזוב באמצע?
המסע יתקיים בשטח ,כך שלא ניתן להצטרף או לפרוש באמצע היום .גם הגישה אל חניוני לילה אפשרית ברכב שטח ) *4ג'יפ( בלבד.
יש הדרכה?
את המסע יוביל מורה הדרך רון חרמוני-להט .בחלק מהמקומות נעצור להדרכה קצרה ,אך לא נתחייב לחכות לכולם.
רוצה להצטרף ,אבל לא אוהב לישון בשטח .מה אפשר לעשות?
× אין הרבה אפשרויות אחרות .במרחב שבין כביש  40לכביש  10אין ישובים או מקומות הארחה אחרים.

שאלות נוספות ? צרו קשר
052-7906090
× סבא-עמית
050-6980860
מנהל המסע
× אבנר
058-5926461
יוזם המסע
× רון
עידכונים לגבי שינויים כלשהם כגון :בלו"ז ,מקום המפגש -או -ביטול ,ישלחו רק לנרשמים!!!

חובה להירשם מראש =< tic.li/4gPvAPO
רשימת המשתתפים לתיאום טרמפים ] מתעדכנת מדי  36שעות [ =< tinyurl.com/y3eja37t
לעזרה בהרשמה :אבנר עופר avnerof@gmail.com 050-6980860

בהרשמתי שלי ובהרשמתי של עוד משתתפים לפעילות אני מצהיר כי מצב בריאותי/ם תקין וכושרי/ם הגופני מתאים לטיול כפי שמתואר במפרט זה .טיול זה
אינו טיול מאורגן .הודעה זו אינה הזמנה או המלצה לטיול מאורגן ולא קריאה להצטרף לסיור שכזה ,על כל המשתמע מכך .כל מטייל המצטרף לסיור צריך
להיות מודע לכך שהאחראיות הביטוחית ,הבטיחותית והביטחונית היא עליו בלבד .אף אחד מאנשי 'עמיתים לטיולים' אינו אחראי לכל נזק ,ישיר או עקיף ,לגוף
או רכוש ,שיכול להיגרם מהלך הטיול ,או עקב ביטולו או שינויים בו ,מכל סיבה שהיא ,לרבות בגין תאונה ,אובדן ,גניבה או הוצאה שהיה על המסייר להוציא
בגינם .בידי כל מסייר הזכות לעשות בעצמו ביטוח מלא ומתאים לגוף ולרכוש ,ובאחריותו בלבד .אם אתה מתחת לגיל  18נא ודא שהוריך לוקחים את
האחראיות הבטיחותית והביטחונית עליך.
לפני היציאה מהבית  -נא להתעדכן בעזרת הדוא"ל שלכם ,יתכנו שינויים של הרגע האחרון  -עקב אילוצים גבוהים.
'עמיתים לטיולים'  -אוהבים וחוקרים את א"י ברגליים.
להתחברות ליומן הגוגל שלנו  -לחצו כאן
דוא"ל הקבוצה להצטרפות  araratamit7@gmail.com -סבא-עמית אררט ,מצפה יריחו 052-7-90.60.90
אתר הקבוצה לעיון ולהרשמה לפעילויות החינמיות בד"כ =< groups.google.com/group/amitimtiyulim

עקבו אחרינו:

 ,כך תוכלו להעלות חוויות ,תמונות ובקשות לפעילויות ולצפות בסרטוני הדרכה.

להסרת כתובתך מהתפוצה לחצו כאן ואז "שלח מייל" או SEND

תעודת כשרות דני שוקרוןjpg.
82K

