ינואר 2020

מסע בעקבות קדמונים
ירדן-ישראל 23-26/02/2020
בהדרכת פרופ' חיים בן דוד -חוקר דרכים קדומות בנגב ובעבר הירדן
השנה נצא למסע המתחקה אחר דרכים קדומות אשר חיברו בין דרום ירדן לנגב .המסע יתחיל בעיר
פטרה ומשם נרד בנקבים עתיקים מהרי אדום אל הערבה הירדנית .בצידו הישראלי של הגבול נסייר
בדרב אל סולטאן -נתיב סחר ראשי שחיבר בין הערבה להר הנגב ונסיים בעיר עבדת.
תכנית המסע:
יום ( 23.2.2020 -1ירדן) :ניפגש במשרדי בית ספר שדה ,שדה-בוקר ב .04:30-ניסע ביחד למעבר הגבול רבין
(אילת) לתחילת המסע בירדן .נחצה את הגבול וניסע שעה וחצי עד ליעדנו  -העיר הקדומה פטרה .המסע יתחיל
בביקור בעיר ,נעבור ב'סיק' המפורסם עד ה'חיזנה' ,נחצה את ה'קרדו' ונראה את האתרים המרכזיים .נעלה למנזר
ג'בל א-דיר ונסיים בירידה לוואדי מארוואן ,שם נבלה את הלילה סביב המדורה ומתחת אוהל בדואי חמים בראש מעלה
נק'ב סלסיל( .ציוד הלינה והאוכל יגיעו עם רכבי המנהלה) הליכה 8-10 :ק"מ
יום ( 24.2.2020 -2ירדן) :בבוקר נבקר
במקדש הנבטי בראש המפל של וואדי
טחונה .נמשיך לאורך המצוק עד שנגיע
לראש נקב מע'ירה .נרד בנקב לכיוון חלקו
התחתון של וואדי מוסא ,שם נסייר לאורך
מפעל המים הקדום שהוביל את מי
המעייניות למצד 'קסר אום רתם' .אחה"צ
ניסע לביר מדכור ומשם נמשיך עם
האוטובוס למעבר גבול ערבה .נחצה חזרה
לישראל ונעלה על הסעה ל"חאן דרך
הבשמים" שליד המושב צופר .נאכל
ארוחת ערב חמה ונלון במתחם האוהלים
במקום .הליכה 13-15 :ק"מ
יום ( 25.2.2020 -3ישראל)  :השכם בבוקר נעלה על רכבי השטח שיקחו אותנו לתחתית שלוחת צלעון (צלמון).
נחפש במהלך המסע את שרידי הנתיב הקדום אשר העפיל לראס מרזבה וננסה לפענח מהיכן הובלו השיירות .נתחקה
אחר שרידי הדרך העתיקה שלאורכה הלכו הקדמונים כאשר חצו את אגפו הצפון-מזרחי של רכס מחמל ,בדרכם אל
עבר בקעת צין ושלוחותיה של הדרך .נסיים את היום באפיקו של נחל חווה ,שם נעצור ללינת שטח( .ציוד הלינה והאוכל
יגיעו עם רכב המנהלה) הליכה 17-19 :ק"מ

יום ( 25.2.2020 -4ישראל)  :בבוקר יום זה נעלה בשנית על רכבי השטח ,ונחצה את שטחי חציבת הפוספטים של
מפעל צין .לאורך הדרך נעצור ליד מספר אתרים ארכאולוגים אשר נשתמרו לאורכה .פרק ההליכה יחל באתר הקדום
של עין זיק .נלך דרך נאת המדבר של עין זיק ועין שביב ונעפיל אל עבר רמת עבדת דרך אחת משלוחותיה הלא
מוכרות .נתחבר אל דרך הבשמים הידועה ברמת נפחא ונסיים בעיר עבדת( .הסעה תצא מהעיר עבדת לבית ספר-שדה
שדה בוקר) הליכה 17-19 :ק"מ

בית ספר שדה שדה-בוקר ,מדרשת שדה בוקר ,מס' עוסק מורשה510658735 -
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טופס מידע והרשמה למסע


עלות המסע₪ 2770 :



ההרשמה למסע פתוחה רק למסע המלא בלבד (ישראל  +ירדן) .ההרשמה לחצי מסע (ירדן או ישראל)
לא תתאפשר.



דמי ההשתתפות כוללים את כל ההסעות משדה בוקר וחזרה לשדה בוקר (פירוט בהמשך).



ניתן להזמין מקום לינה בבית ספר שדה ללילה של לפני המסע ( )22.2וללילות של סוף המסע והכנס
( )26-27.2בטלפון  08-6532016או במיילorders.boker@gmail.com :

השלמת ההרשמה דורשת את השלבים הבאים:
 .1ביצוע תשלום דמי הרשמה על סך  ₪ 250לשריון מקום בטיול ,עד לתאריך  1/2/2020במערכת
חיוב אינטרנטית בכתובתhttps://www.fee.co.il/spiceroute2020 :
 .2ביצוע יתרת תשלום דמי ההשתתפות על סך  ₪ 2520עד תאריך  15/2/20202במערכת חיוב
אינטרנטית ,בכתובתhttps://www.fee.co.il/spiceroute2020full :
עלות הטיול כוללת:
הסעות בישראל:
 הסעה מבית ספר שדה ,שדה-בוקר למעבר הגבול רבין. הסעה ממעבר הגבול רבין ל'חאן דרך הבשמים' בצופר. הסעה מעבדת לבית ספר שדה ,שדה-בוקר. הקפצות ג'יפים במהלך הטיול.הסעות בירדן:
 הסעה ממעבר הגבול לפטרה. הקפצת ג'יפים מוואדי מוסא לביר מדכור. הסעה מביר מדכור למעבר הגבול.המסע בירדן כולל  :מעברי גבול וסידורי ויזה ,מדריך ומלווה ירדני מטעם משטרת התיירות ,מדריכים
ישראלים ,כניסה לפטרה ,לינת שטח מאורגנת (אוהל בדואי ,מזרנים ,שקי שינה) כלכלה מלאה (מארוחת
ערב  23.02עד צהריים  ,)24.02אישור לינת שטח באזור פטרה ,טיפ לנותני שירות ירדנים.
המסע בישראל כולל :לינה בצופר ,אישורים מיוחדים ,הדרכה ,מנהלות ,כלכלה מלאה עד צהרים 26.02
המסע לא כולל (בירדן ובישראל) :ביטוח רפואי אישי ,הוצאות אישיות.
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נוהלי ביטול השתתפות:
ביטול ההרשמה עד ה : 9.2.2020יוחזר  95%מסך דמי ההשתתפות

ביטול ההרשמה עד  : 19.2.2020יוחזר  50%מסך דמי ההשתתפות

ביטול ההרשמה עד  : 21.2.2020יוחזרו  25%מסך דמי ההשתתפות

*ביטול המסע עקב בעיות ביטחוניות או בעקבות מזג אוויר -יוחזר מלוא סכום דמי
הרישום ודמי ההשתתפות.
הערות חשובות
הטיול מותנה במינימום  20משתתפים.

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.

לאורך המסע נלך עם תיק יום בלבד הכולל ציוד אישי .ציוד הלינה יגיע בכל יום עם רכבי

המנהלה.
יש להביא ציוד לינה (שק שינה מזרן ואוהל) ללילות של הצד הישראלי .הציוד יועבר לרכב

המנהלה הישראלי כבר בתחילת המסע ויגיע לחאן דרך הבשמים
יש להצטייד בביגוד חם וציוד נגד גשם.


תאריך שליחת הטופס _______________
שם ומשפחה___________________ :
חתימה_____________________ :


לפרטים נוספים ,אפשר לפנות לביס"ש שדה-בוקר במייל  sbfieldschool@gmail.comאו לתומר
שאולוב מאקו טיולי מדבר במייל .tomer@desertecotours.com

בברכה
בית ספר שדה ,שדה-בוקר
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