כי עולות המעלות ויש שפע שיירות – טרק סילבסטר | 30.12-1.1
טרק מדברי מנאות סמדר לצוקי שיירות ויטבתה
מדריכים – עומר זיו ונינה אשל

"אני נותן לחול לעוף ,להתפזר ברוח השלווה
ואת אוספת את החול לתוך בקבוק ומציגה לראווה ("...ביאליק)

הנגב הדרומי עבור רבים מאיתנו נמצא רחוק מדי לטיול חד יומי .במרחבים שבין צוקי שיירות לערבה ,כאשר
באופק הרי אדום ,נוכל למצוא את אותה אינטימיות המייחדת את המדבר .לשמחתנו מועד הטיול מאפשר גם
לחגוג שנה אזרחית חדשה במקום הכי קסום שיש ,ואנחנו מזמינים אתכם ואתכן להצטרף אלינו .מה בתכנון?
שלושה ימים בהם נלך בדרכים עתיקות ולצד מקדשים ,מראשי מפלים לראשי הרים ועל דיונות חול דקות
גרגר.
*לאור אופי הטרק ,הארוחות המשותפות והבילוי יחדיו במשך שלושה ימים ,ההשתפות בטרק תתאפשר
בהצגת תו ירוק (תעודת חיסון בתוקף ,תעודת מחלים-מחוסן או בדיקת  PCRעד  72שעות לפני הטיול).

נקודת מוצא :נאות סמדר | נקודת סיום  :יטבתה | אורך הטרק  2 :לילות 3 /ימים 56 ,ק"מ
דרגת קושי :קשה | תוואי הטיול :שבילים ,אפיקי נחל ,מרעולים ונאקבים
תכ ני ת הטיו ל ע שוי ה לה ש ת נ ות ב ה ת אם ל ת נ אי ה שטח ו מ זג ה או ו יר

יום הליכה  1נצא בנסיעה מיטבתה אל תחילת המסלול בנחל קטורה .את ארוחת הבוקר נאכל אל
מול הנוף הקסום שבראש מפל קטורה (ואם יתמזל מזלנו יהיו גם מים בגב קטורה) .משם מחכה לנו
דרך פאנורמית לאורך צוקי שיירות .ההרים עיט ,איה וגרופית יספקו לנו תצפיות מרהיבות על "קע"
יטבתה והרי אדום עד למפגש עם נחל כסוי בו נעלה ללינת השטח שלנו למרגלות חולות כסוי ובקעת
עובדה.
אורך המסלול  18ק"מ | טיפוס מצטבר  484מ' | ירידה מצטברת  447מ'
יום הליכה  2היום הארוך בטרק .את הבוקר נפתח בביקור באתר הארכיאולוגי מקדש הנמרים
שבבקעת עובדה .משם נלך לכיוון היישוב שחרות ובתוואי שביל ישראל עד לנחל עישרון ואם יהיו מים
אז גם נטבול בגב עישרון .נקיף את היישוב שחרות ממזרח ונתחבר לתוואי נחל זוגן ודרך המעלה
העתיק נרד את צוקיי שיירות עד לחניון הלילה מעלה שחרות.
אורך המסלול  21ק"מ | טיפוס מצטבר  439מ' | ירידה מצטברת  779מ'
יום הליכה  3יום מעגלי שלוקח אותנו לאחד ממסלולי החובה בנגב הדרומי – נחל ארגמן ,הר ארגמן
ונחל יטבתה .הר ארגמן (ג'בל ע'רדיאן) בולט בצורתו החרוטית לכל באי הדרך לאילת .התצפית ממנו
תהיה סיומת מצוינת למרחב אותו חצינו .מהר ארגמן נרד במעלה צאלה או דרך נחל יטבתה ,זאת
בהתאם למצב ולזמן בשט ח ,שכן עלינו לצאת לכיוון קיבוץ יטבתה וסיום המסלול.
אורך המסלול  18ק"מ | טיפוס מצטבר  594מ' | ירידה מצטברת  676מ'

• הטרק מיועד למיטיבי לכת ובעלי ניסיון הליכה בטרקים עם ציוד על הגב.
• הטרק אינו אפשרי לסובלים מבעיות גב או ברכיים .המשקל הנוסף עלול להחמיר פציעות
מסוג זה.
• הטרק מיועד לגילאי  18ומעלה.
• דרגת הקושי נעה בין בינונית +לקשה.
• מה סוחבים עלינו :שק שינה ומזרון ,ציוד וביגוד אישי ומעט ציוד קבוצתי.
• מו כן ניקח בתרמיל מעט מזון ו 4-ליטר של מים מדי יום.
• הלינה בטיול היא לינת שטח ללא חשמל.

• הקבוצה והקבוצתיות חשובה לנו ,זה המתכון לכל טיול מוצלח מבחינתנו .בואו עם סבלנות
ומצב רוח חיובי.
• הטיול מתקיים בנגב הדרומי ,ללא ספק המקום להיות בו בחודשי החורף.
• יש רכב מנהלות ,אבל הוא מיועד לציוד הקבוצתי ,לאוהלים והמזון .אין לנו עגלה ,וזו הסיבה
שכל אחד ואחת ייקחו לבד את שק השינה והמזרון( .בעגה המקצועית – "מנהלה קלה").
• ארוחות הערב צמחוניות ועל בסיס תבשילים במדורה.

• הטיול מתחיל רשמית בבוקר יום חמישי 30.12 ,בשעה  8:00בכניסה לקיבוץ יטבתה.
• אחרי כמה מנהלות בוקר נצא בהסעה לתחילת המסלול ליד נאות סמדר.
• אנחנו ממליצים להגיע ערב קודם ולישון איתנו בשטח ,אם כי לא חובה .סיום הטיול באותה
נקודת מפגש.

מחיר הטיול – ( ₪ 685בקבוצה של כ 20-מטיילים).
המחיר כולל :
-

העברה מנקודת המפגש לתחילת המסלול
הדרכה בהתאם למסלול המפורט
כלכלה מלאה ונדיבה – החל מארוחת הערב הראשונה ועד צהריים ביום השלישי
רכב מנהלות צמוד לטיול.

המחיר אינו כולל :
-

ארוחת בוקר וצהריים ליום הראשון.
הגעה לנקודת המפגש.

• תרמיל נשיאה נוח בנפח  45-50ליטרים.
• שק שינה לטמפ' של עד  0-10מעלות (כלומר ,שק שינה לחורף במדבר)
• אוהל ומזרון שטח.
• מקלות הליכה (מומלץ).
•  4ליטר מים בבקבוקים רב פעמיים (חובה).
• פנס ראש תקין עם סוללות חדשות.
• נעלי הליכה סגורות (חובה).
• כובע (חובה).
• ביגוד חם וציוד משלים (כובע גרב ,צעיף) ללילות קרים.
• קרם הגנה ,אלכו'גל אישי ,גליל נייר טואלט וכלי היגיינה אישיים.
• בגד ים לרחצה בגבים ,ומגבת קלה.
• ארוחת בוקר וצהריים ליום ההליכה הראשון.
• כלי אוכל אישיים ורב פעמיים.
• פירות יבשים  /חטיפי אנרגיה לנשנוש.

הרשמה ותשלום בהעברה בנקאית לחשבון הבא:
בנק הפועלים  • 12סניף ( 628הרצליה) • מ.ח • 679114 :שם המוטב :עומר זיו.
עם ביצוע ההעברה נא לשלוח אליי מייל או וואטסאפ אישי ובו אסמכתא על ביצוע העברה  +פרטים
אישיים (שם מלא וטלפון) .ההרשמה ומקום מובטחים רק עם ביצוע התשלום.
את האסמכתא יש לשלוח ל omer@letswalk.co.il :או בוואטסאפ ל052-8485577-

שימו לב
✓ בהרשמתי לטיול אני מצהיר/ה ומאשר/ת כי אין לי כל בעיה או מגבלת בריאות שיש בהן כדי לפגוע פגיעה
כלשהי בהשתתפותי בטיול ואף אם תתגלנה בעיות או מגבלה/ות וייגרם לי נזק כלשהו הן תהיינה על
אחריותי בלבד ואין למארגני הטיול ו/או למדריך הטיול כל אחריות מכל סוג.
✓ ידוע לי כי עליי להצטייד בכל הציוד הנדרש ממני לטיול מסוג זה וזאת לטובת בטיחותי האישית ולנוחיותי
המלאה.
✓ בהרשמתי לטיול אני מצהיר/ה בזאת שנכון ליום הרשמתי אין לי תסמיני קורונה כדלהלן :אני מצהיר/ה
שחום גופי מתחת ל  38מעלות צלזיוס ; אני מצהיר/ה על העדר שיעול ; אני מצהיר/ה על העדר קושי
בנשימה .אני מצהיר/ה שבמידה ויתגלו אחד מן התסמינים עד מועד הטיול ובבוקר יהיה עליי לדווח
במידי למארגן הטיול.

תנאי ביטול:
• ביטול השתתפות עד שבוע לפני מועד הטיול – החזר מלא.
• ביטול השתתפות של פחות משבוע ועד יומיים ממועד הטיול –  50%ש"ח דמי ביטול.
• ביטול השתתפות של פחות מיומיים ממועד הטיול – אין החזר כספי.

