
 

 

 

 15.10|  27-28מקטע  –שביל ישראל 

 רת פורהקשת ושמותל  מתל לכיש ל 

לא להיבהל מהאורך. המקטע  חוזרים לנדוד דרומה עם השביל. אומר כבר עכשיו,  

נצא ממש מרחבת  נוח להליכה ויהיה מקטע החימום שלנו לתחילת העונה.  הזה  

אולי קצת קשה לדמיין זאת אבל הקרב על  .  6בואכה כביש  החניה של תל לכיש  

קרטוני  ניון לכיוון ק   מסביב לנחל שקמה ופורה נתקדם. הנגב החל ממש באיזור זה

במקום ששימש מעקב אחר חמוד בנחל סד ונעלה לתל נגילה לתצפית היקפית  

. מהתל נרד לכיוון גשר הרכבת התורכי עד לחורבת 1948התקדמות המצרים ב  

 פורה והכניסה לשמורה.

 

 

 



 

 

 

 מאפייני המסלול:

דרגת   ♦ק"מ    24 אורך המסלול:  ♦ שמורת פורה נקודת סיום:  ♦ כישתל ל נקודת מוצא:

מילוי  ♦ אביב-חורף-סתיו עונה מומלצת: ♦שעות  8 זמן הליכה משוער: ♦ בינוניתקושי: 

 . מ' 311ירידה מצטברת:  ♦ מ' 258ס מצטבר: טיפו ♦  אין מים:

 לצפייה במסלול על גבי מפה לחצו כאן << 

 מה להביא: 

 ליטר(. 25-30תרמיל נשיאה נוח ) •

 )חובה(.נעלי הליכה סגורות  •

 כובע )חובה(.  •

 ליטר מים לאדם )חובה(.  4 •

 מסיכת פנים )חובה(.  •

 וקרם הגנה.  אלכוג'ל אישי •

 סנדלים )אפשר ללכת איתם על החוף(.  •

 מקלות הליכה )תמיד מומלץ(.  •

 וצ'ופרים טעימים.  ארוחת בוקר וצהריים •

 כוס רב פעמית לשתייה חמה. •

 : נקודות איסוף

 (. במתחם החניה של הקולנוע)  5:30 – מה סיטי גלילות ינס •

 )בירידה לאיילון דרום ממתחם הרכבת(.  5:45 –תל אביב רכבת מרכז  •

 (. במתחם תחנת הדלק דור אלון) 6:30 – יד בנימין •

 לא תהיה המתנה למאחרים.אנא הגיעו בזמן. *

 מידע שימושי נוסף: 

 .  אין מפגש עם ההסעה עד לסוף המסלול •

 במהלך הנסיעה לתחילת המסלול.חובה עטיית מסיכה  •

 .נמשיך ישירות לתחילת המסלולרחק הנסיעה היחסית קצר לאור מ •

 

 כיצד נרשמים? 

 וממתינים לאישור מאיתנו.  טופס ההרשמה כאןממלאים את  – 1שלב  •

 מסדירים תשלום.אחרי קבלת אישור טלפוני / במייל   – 2שלב  •

 מטיילים! – 3שלב  •

 

https://israelhiking.osm.org.il/share/OKlp4hOPon
https://israelhiking.osm.org.il/share/OKlp4hOPon
https://israelhiking.osm.org.il/share/OKlp4hOPon
https://israelhiking.osm.org.il/share/OKlp4hOPon
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmJV59rwzuHsMKnj0q06PWpphPWkGutLEzzwpbtrwwq01bPQ/viewform


 

 

 

 עלות הטיול: 

 ש"ח למטייל/ת. 250

 

   :דרכים הבאותבאחת מן הניתן לשלם 
 )שימו לב: תשלום לטיול יש לבצע לאחר קבלת אישור מאיתנו( 

 052-8485577לטלפון  PAYBOXבאמצעות אפליקציית  •

 

 בהעברה בנקאית לחשבון הבא:  •

 שם המוטב: עומר זיו.  • 679114מ.ח:  • )הרצליה( 628סניף  • 12בנק הפועלים 
 

אסמכתא על ביצוע העברה + פרטים  עם ביצוע ההעברה נא לשלוח אליי מייל אישי ובו  
 .  אישיים )שם מלא וטלפון(

 

 עמלת סליקה(.  2.5% )תוספת של בלינק כאן בכרטיס אשראי  •
 *לא ניתן לשלם באמריקן אקספרס. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תנאי ביטול: 

 החזר מלא. –ביטול השתתפות עד שבוע לפני מועד הטיול  •

 ש"ח דמי ביטול.  50  -ביטול השתתפות של פחות משבוע ועד יומיים ממועד הטיול  •

 אין החזר כספי   –ביטול השתתפות של פחות מיומיים ממועד הטיול  •
 

בהרשמתי לטיול אני מצהיר/ה ומאשר/ת כי אין לי כל בעיה או מגבלת בריאות שיש בהן כדי   ✓

מגבלה/ות וייגרם לי נזק  לפגוע פגיעה כלשהי בהשתתפותי בטיול ואף אם תתגלנה בעיות או 

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

 

אין לי תסמיני קורונה כדלהלן: אני  הרשמתי  ם בהרשמתי לטיול אני מצהיר/ה בזאת  שנכון ליו ✓

מעלות צלזיוס ; אני מצהיר/ה על העדר שיעול ;  אני מצהיר/ה   38מצהיר/ה שחום גופי מתחת ל 

  כולל יתגלו אחד מן התסמינים עד מועד הטיולועל העדר קושי בנשימה.  אני מצהיר/ה שבמידה 

 .יהיה עליי לדווח במידי למארגן הטיול

https://www.pelepay.co.il/pay/secure.aspx?send=FTh8zYah8kmbw49e3M1VYTPqSyzkJ0UDfZCfFD63r%2fwgei1vAo7cFjsCjUGoKVXJXVxyDcFiurdAYL8havG0UX5IhbnyNaeIBa4q8zNSWDxbXG8yOzmX7mPVXUc2Fmh4JAa%2b1nhSs%2fK1FFvAF4C279XjkoYTe8ZJpFVOgMXQgY3Z0j5w3Au8J5lOoYHJ3IU6EBqIAtousUzo9TOv4uoGfwVdehCXjOtR80VpUGu4%2fW8%3d

