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 2020 ינואר

  בעקבות קדמוניםמסע 
 23-26/02/2020ישראל -ירדן

 דבהדרכת פרופ' חיים בן דו

בין דרום ירדן לנגב. המסע יתחיל בעיר  נצא למסע המתחקה אחר דרכים קדומות אשר חיברוהשנה 

בצידו הישראלי של הגבול נסייר  אל הערבה הירדנית.מהרי אדום פטרה ומשם נרד בנקבים עתיקים 

 ונסיים בעיר עבדת. סחר ראשי שחיבר בין הערבה להר הנגבנתיב  -בדרב אל סולטאן

 

 : תכנית המסע

 

. ניסע ביחד למעבר הגבול רבין 04:30-בוקר ב-, שדהשדה ספרבמשרדי בית  ניפגש :)ירדן( 23.2.2020 -1יום 

המסע יתחיל . העיר הקדומה פטרה -נו ליעד עדשעה וחצי  הגבול וניסע חצה אתנ. בירדן לתחילת המסע)ערבה( 

. נעלה למנזר ראה את האתרים המרכזייםונ'קרדו' נחצה את ה ,ב'סיק' המפורסם עד ה'חיזנה' בביקור בעיר, נעבור

המדורה ומתחת אוהל בדואי חמים בראש מעלה  ביבשם נבלה את הלילה ס ,ונסיים בירידה לוואדי מארוואן דיר-ג'בל א

 ק"מ 8-10  הליכה:   המנהלה( יציוד הלינה והאוכל יגיעו עם רכב) ל.יסלסב 'נק

 

ר נבקר בבוק :)ירדן( 24.2.2020 -2יום 

במקדש הנבטי בראש המפל של וואדי 

המצוק עד שנגיע טחונה. נמשיך לאורך 

 ב לכיוון חלקולראש נקב מע'ירה. נרד בנק

שם נסייר לאורך  ,התחתון של וואדי מוסא

מפעל המים הקדום שהוביל את מי 

 אחה"צרתם'. המעייניות למצד 'קסר אום 

נמשיך עם משם ניסע לביר מדכור ו

נחצה חזרה  למעבר גבול ערבה.האוטובוס 

דרך ל"חאן הסעה נעלה על לישראל ו

נאכל הבשמים" שליד המושב צופר. 

במתחם האוהלים  ארוחת ערב חמה ונלון

 ק"מ 13-15  הליכה:  מקום.ב

 

נחפש במהלך  שיקחו אותנו לתחתית שלוחת צלעון. השכם בבוקר נעלה על רכבי השטח :)ישראל(  25.2.2020 -3יום 

נתחקה אחר שרידי  המסע את שרידי הנתיב הקדום אשר העפיל לראס מרזבה וננסה לפענח מהיכן הובלו השיירות.

בדרכם אל עבר בקעת  ,מזרחי של רכס מחמל-כאשר חצו את אגפו הצפון הדרך העתיקה שלאורכה הלכו הקדמונים

)ציוד הלינה והאוכל יגיעו עם רכב . שם נעצור ללינת שטח ,צין ושלוחותיה של הדרך. נסיים את היום באפיקו של נחל חווה

 ק"מ 17-19  הליכה:  המנהלה(

 
ונחצה את שטחי חציבת הפוספטים של  ,על רכבי השטחבשנית נעלה  בבוקר יום זה )ישראל( : 25.2.2020 -4יום 

הליכה יחל באתר הקדום צין. לאורך הדרך נעצור ליד מספר אתרים ארכאולוגים אשר נשתמרו לאורכה. פרק המפעל 

משלוחותיה הלא  דרך אחת נלך דרך נאת המדבר של עין זיק ועין שביב ונעפיל אל עבר רמת עבדתשל עין זיק. 

שדה -ה תצא מהעיר עבדת לבית ספרהסע) ים הידועה ברמת נפחא ונסיים בעיר עבדת.מ. נתחבר אל דרך הבשמוכרות

 ק"מ 17-19  הליכה:  (שדה בוקר
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 למסע הרשמהמידע וטופס 
 

   :2770עלות המסע ₪  

 

 :השלמת ההרשמה דורשת את השלבים הבאים 

במערכת  1/2/2020עד לתאריך  ,לשריון מקום בטיול  ₪ 250 על סך דמי הרשמהביצוע תשלום  .1

 https://www.fee.co.il/spiceroute2020 :חיוב אינטרנטית בכתובת

במערכת חיוב  20202/215/עד תאריך  ₪ 5202על סך  שתתפותהדמי התשלום יתרת ביצוע  .2

 co.il/spiceroute2020fullhttps://www.fee.: בכתובתאינטרנטית, 

 עלות הטיול כוללת: 

  הסעות בישראל: 

 בוקר למעבר הגבול רבין.-הסעה מבית ספר שדה, שדה -

 בצופר. 'חאן דרך הבשמים'הסעה ממעבר הגבול רבין ל -

 בוקר.-הסעה מעבדת לבית ספר שדה, שדה -

 הקפצות ג'יפים במהלך הטיול. -

 הסעות בירדן: 

 לפטרה.הסעה ממעבר הגבול  -

 ואדי מוסא לביר מדכור.ות ג'יפים מהקפצ -

 הסעה מביר מדכור למעבר הגבול. -

 מדריך ומלווה ירדני מטעם משטרת התיירות,  ,וסידורי ויזה : מעברי גבול כולל בירדן המסע 

 כלכלהכניסה לפטרה, לינת שטח מאורגנת )אוהל בדואי, מזרנים, שקי שינה( מדריכים ישראלים, 

נותני שירות טיפ ל, אישור לינת שטח באזור פטרה(, 24.02צהריים עד  23.02 ערב מארוחת) מלאה

 ירדנים.

הדרכה, מנהלות, כלכלה מלאה עד צהרים , לינה בצופר, אישורים מיוחדיםהמסע בישראל כולל:  

26.02  

 : ביטוח רפואי אישי, הוצאות אישיות.)בירדן ובישראל( לא כוללהמסע  

  

https://www.fee.co.il/spiceroute2020
https://www.fee.co.il/spiceroute2020full
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 שתתפות:נוהלי ביטול ה
 מסך דמי ההשתתפות 95%יוחזר   : 9.2.2020עד ה רשמהביטול הה 
  ההשתתפותמסך דמי  50%: יוחזר  19.2.2020 עד רשמהההביטול 

  ההשתתפותמסך דמי  25%: יוחזרו  21.2.2020עד  רשמהההביטול 
 
יוחזר מלוא סכום דמי  -המסע עקב בעיות ביטחוניות או בעקבות מזג אוויר  ביטול*

 .ודמי ההשתתפות הרישום
 

 הערות חשובות
 משתתפים 20 מינימוםהטיול מותנה ב. 
 תעודות מעבר אינן מאפשרות מעבר לירדן. 
 רה לצאת עם הדרכון הישראלי מהארץבעלי אזרחות כפולה חייבים בכל מק. 
 משרד החוץ ממליץ שלא לצאת לירדן ידוע לי כי. 

  בכל יום במסעק"מ  15-20המסע מתאים למטיבי לכת ודורש הליכה של כ.   
 יוד אישי. ציוד הלינה יגיע בכל יום עם רכבי הכולל צ לאורך המסע נלך עם תיק יום בלבד

  המנהלה.
 
 

 _______________תאריך שליחת הטופס 
  

  שם ומשפחה: ___________________
   

 _________________: ____חתימה
 
 

 בוקר במייל -פרטים נוספים, אפשר לפנות לביס"ש שדהלsbfieldschool@gmail.com  או לתומר
 .tomer@desertecotours.comשאולוב מאקו טיולי מדבר במייל  

 
 
 
 

 בברכה
 בוקר-ר שדה, שדהבית ספ
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