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מסע דרך הבשמים 2019
ירדן ישראל 17-21/2/2019
חידוש ההליכה על דרכי הבשמים הנבטיות בשנה שעברה ריגש אותנו ורבים אחרים .לאחר שנים בהן לא
התקיימו מסעות מסוג זה ,הצלחנו בפברואר  2018להוציא מסע מפטרה לערבה ומשם אל עבדת מהלך
חמישה ימים .המסע הוכרז בהצלחה גדולה וכלל הליכה של יומיים בירדן ועוד  3ימים בישראל .במהלך היום
האחרון למסע בישראל חשפנו את קטע הדרך שבין מצד מחמל למצד גרפון שלא היה מוכר קודם למחקר
ועליו  6תחנות של אבני מיל כשעל חלק מהאבנים כתובות עתיקות .התגובות הנרגשות של משתתפי המסע
ושל כאלה ששמעו עליו מעודדות אותנו לצאת למסע גם השנה .הפעם נרד לערבה הירדנית בדרך נבטית
צפונית וקצרה יותר ,דרך נק'ב נמלה (בשנה שעברה ירדנו מפטרה לערבה בדרך דרומית שעוברת בסמוך
לג'בל אהרון ויורדת בנק'ב רובעי) .נק'ב נמלה היא דרך נבטית בת אלפי שנים ששימשה שיירות גמלים
בדרכם מאזור פונון שבערבה אל פטרה .לאחר חציית הגבול לישראל נמשיך על דרך הבשמים הקדומה עד
לעיר עבדת .גם השנה ,המסע מאורגן ע"י ביס"ש שדה-בוקר כשהחלק בירדן יאורגן ע"י אקו טיולי מדבר.
*חשוב לציין כי לא מתוכנן ביקור בעיר פטרה
מועד המסע  ,17-21/2/19בהדרכת פרופ' חיים בן דוד
ממכללת כנרת.
יום  :1נתחיל בפטרה הקטנה מבור מים כביר ,ומשם נעבור
דרך אתר האובליסקים המרשימים ושביל צר יחסית ,בין צוקים
גבוהים .בהמשך נרד בערוץ צר בו עובר שביל הגמלים בנוף
מרהיב של אבן חול צבעונית .מחנה לילה ומדורת ערב ליד
אתר נאוליטי הנקרא Shakarat Musayid
יום  :2בבוקר ,נמשיך במסע דרך ההרים המגמטים אל ראש
נק'ב נמלה בה נקודת תצפית מרהיבה הצופה אל הערבה
והנגב המזרחי באזור נחל פארן .משם נרד ב"סולם" ,ירידה
תלולה של כ 250-מטר אל ערוץ נחל רחב שהיוותה את
המכשול הטופגרפי הקשה ביותר בקטע זה .נלך בנוף של
שכבות אבן גיר עד לקצ'ר נאמלה ממנו נמשיך דרך מניפת
הסחף עד לואדי אבו סככין ,ומשם לנאות המדבר של בוריידה
ופואיירה .במידה והזמן יאפשר ,נמשיך מנאת המדבר בוריידה
אל עבר כביש הערבה הירדני ,תוך כדי ניסיון לשחזר את
התוואי הקדום .משם בהסעה למעבר גבול ערבה.
עם החזרה ארצה ,אלה שממשיכים את המסע יעברו ללון בחאן דרך הבשמים בצופר.
ימים  :3,4,5יציאה מצופר ב  19/2בשעה  07:30והמשך המסע בדרך הבשמים החל ממויאת עוואד (מואה),
דרך קצ'רה ,נקרות ,סהרונים ,מחמל לכיוון גרפון ,דרך התוואי שנחשף בשנה שעברה ,בואכה עבדת.
ניתן להצטרף לחלק הירדני או הישראלי או למסע כולו (בעלות מופחתת).
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מסע דרך הבשמים 2019
טופס הרשמה
יש להזין את הפרטים באופן מדויק ומלא
בעברית
שם ומשפחה_______________________________ :
כתובת מייל________________________________ :
טלפון____________________________________ :
פרטי דרכונים של הנרשמים באנגלית
NATIONALITY

VALID

ISSUE
DATE

PASSPORT NO.

D.OF BIRTH

FIRST NAME

LAST NAME

המסע בירדן כולל  :מעברי גבול וסידורי ויזה ,הסעות בירדן ,מדריך ומלווה ירדני ,מדריכים ישראלים ,כלכלה
(מארוחת ערב  17.02עד צהריים  ,)18.02לוגיסטיקת שטח ,טיפ לירדנים.
עם החזרה ארצה משתתפי המסע בירדן שממשיכים את המסע בישראל יעברו ללון בחאן דרך הבשמים
בצופר .לקראת המסע ,נתאם הסעה משותפת ברכבי המשתתפים.
המצטרפים לחלק הישראלי בלבד ,מוזמנים להצטרף ללינה בצופר ב  18/2בערב או לתחילת ההליכה
ב  19/2ב  ,07:00תחילת הליכה ב  .07:30ההגעה באופן עצמאי לחאן דרך הבשמים.
לינה בצופר כולל :א .ערב ,לינה משותפת באוהל ,א .בוקר
המסע בישראל כולל :הדרכה ,מנהלות ,כלכלה מלאה עד צהרים  21.02והסעה לרכבים שישארו בצופר.
לא כולל (בירדן ובישראל) :ביטוח רפואי אישי ,הוצאות אישיות.
נא למלא:
אגיע עם רכב :כן  /לא
באפשרותי להסיע משתתפים ממעבר גבול ערבה עד לצופר ב  :18/2כן  /לא
מספר הנוסעים שיכולים להצטרף לנסיעה ברכבי_________ :
אבקש לשריין עבורי מקום בהסעה ממעבר גבול ערבה לצופר ב  :18/2כן  /לא
אבקש לשריין עבורי מקום בהסעה מעבדת לצופר ב  :21/2כן  /לא
כלי הרכב של המשתתפים ישארו בצופר בזמן המסע בישראל ובסיום נדאג להסעה מעבדת לצופר.
*השריון בהסעה בעזרת כלי הרכב של המשתתפים הוא על בסיס מקום פנוי
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יש לסמן את הבחירה המבוקשת
מסלול ירדן

מסלול בישראל

 17.02יום א'
 06:30מפגש במעבר הגבול,
נסיעה לכיוון פטרה והליכה עד
לנקודת הלינה
 18.02יום ב'
יום הליכה מלא ,סיום בערב
במעבר הגבול וחזרה לישראל

 18.02לינה בחאן בצופר

מסלול מלא
ירדן  +ישראל

 19.02השכמה מוקדמת
 07:30תחילת הליכה עד למצד
נקרות
 20.02הליכה עד למצד מחמל
 21.02סיום המסע בעבדת
בשעות אחה"צ.

 1,200ש"ח

 1,900ש"ח

 800ש"ח

השלמת ההרשמה דורשת את השלבים הבאים:
 .1שליחת טופס ההרשמה מלא וחתום עד לתאריך  9/2/2019לכתובת המייל sbfieldschool@gmail.com
 .2ביצוע תשלום דמי הרשמה לשריון מקום בטיול עד לתאריך  9/2/2019במערכת חיוב אינטרנטית בכתובת
https://www.fee.co.il/spiceroute2019
 .3ביצוע תשלום דמי השתתפות במערכת חיוב אינטרנטית לאחר קבלת מייל חוזר מאיתנו ,השלמת יתרת
התשלום בהתאם למסלול שנבחר בטבלה לעיל

נוהלי ביטול הרשמה


ביטול מיום ההרשמה ועד  ,9/02לא יוחזרו דמי ההרשמה



ביטול החל מ  ,10/2לא יוחזרו דמי ההרשמה ודמי ההשתתפות לטיול

הערות חשובות


הטיול מותנה ב  35משתתפים לפחות



תעודות מעבר אינן מאפשרות מעבר לירדן



בעלי אזרחות כפולה חייבים בכל מקרה לצאת עם הדרכון הישראלי מהארץ



ידוע לי כי משרד החוץ ממליץ שלא לצאת לירדן



המסע מתאים למטיבי לכת ודורש הליכה של כ  15-20ק"מ בכל יום במסע

תאריך שליחת הטופס _______________



חתימה_____________________ :

לפרטים נוספים ,אפשר לפנות לביס"ש שדה-בוקר במייל  sbfieldschool@gmail.comאו לתומר
שאולוב מאקו טיולי מדבר במייל .tomer@desertecotours.com
למעוניינים בביקור בעיר פטרה ,ניתן להקדים את היציאה ליום שבת שלפני היציאה למסע בעזרת אקו
טיולי מדבר (כולל סידורי הסעה ,לינה והדרכה) .לצורך כך יש ליצור קשר עם תומר שאולוב
052-403-2001 ,tomer@desertecotours.com
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