
 

 

 

 12.11.21|  חומות חימר סוגרים עליי

 קבוצת "עיט"  – טרק חד יומי לנחל חימר  

אני לא שומע הרבה מרגלית צנעני אבל הביצוע שלה ל'חומות חימר' ריגש אותי  

הנחל   של  הערבי  שמו  דווקא  אותו.  ששמעתי  הראשונה  אל    –בפעם  ואדי 

מתאים יותר למילים של השיר "חומות סוגרים    -מהואת )נחל התהומות(   

יש   אופן  בכל  המרשים.  הנחל  של  האדירים  המצוקים  הזה  ובמקרה  עליי" 

לול הזה הכל: צוקים אדירים מבית היוצר של מדבר יהודה, נחל המשנה  במס

יעות אספלט כמו  בוכמובן נ  , עתיקותפניו כל כמה קילומטרים, מפלים, בולדרים

. הוא  שיש לנו בארץשכתוב בתנ"ך. הטרק לנחל חימר הוא אחד היפים ביותר  

 מתגמל. קבוצת "עיט" תצא לפתוח בו את העונה.  אךארוך, קשה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
מתאימה למטיבי לכת ברמה גבוהה בלבד ובכושר גופני מתאים.   "עיט"קבוצת 

 .  ן/אנא התייעצו איתנו במידה ואתם מתלבטים לגבי התאמתכם 

 



 

 

 

 מאפייני המסלול:

ק"מ    20  אורך המסלול:   ♦  תחנת דלק נווה זוהר  נקודת סיום:   ♦ 258כביש    נקודת מוצא:

  סתיו, אביבחורף,  עונה מומלצת: ♦ שעות 10 הליכה משוער:זמן  ♦ קשהדרגת קושי:  ♦

 . מ' 695ירידה מצטברת:   ♦ מ' 200 טיפוס מצטבר:  ♦ אין מילוי מים: ♦

 לצפייה במסלול הטיול על גבי מפה לחצו כאן <<

 מה להביא: 

 ליטר(. 25-30)תרמיל נשיאה נוח  •

 נעלי הליכה סגורות )חובה(. •

 כובע )חובה(.  •

 ליטר מים לאדם )חובה(.  4 •

 (.הסעהסנדלים או נעליים להחלפה לאחר המסלול )נשאר ב  •

 קרם הגנה.  •

 . מקלות הליכה •

 . ונישנושים טעימים ארוחת בוקר וצהריים •

 כוס רב פעמית לשתייה חמה. •

 : נקודות איסוף

 (. במתחם החניה של הקולנוע)  4:45 – מה סיטי גלילות ינס •

 )בירידה לאיילון דרום ממתחם הרכבת(.  5:00 –תל אביב רכבת מרכז  •

 (.במתחם תחנת הדלק דור אלון) 6:00 –  דבירהצומת  •

 מידע שימושי נוסף: 

 אין איסופים מתחנות אחרות. נא להגיע בזמן.   •

 להתרעננות. בתחנת דבירה תתקיים עצירה קצרה  •

 . מחייבת עטיית מסיכה בהסעההישיבה  •

 . ולתחזית שטפונות הטיול כפוף לתחזית מזג האוויר •

 אנא הקפידו על שימוש בכלים רב פעמיים, תודה. •

 

 כיצד נרשמים? 

 וממתינים לאישור מאיתנו.  כאן טופס ההרשמהממלאים את  – 1שלב  •

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

 מטיילים! – 3שלב  •

 

 

https://israelhiking.osm.org.il/share/hlEK2KiVcr
https://israelhiking.osm.org.il/share/hlEK2KiVcr
https://israelhiking.osm.org.il/share/hlEK2KiVcr
https://israelhiking.osm.org.il/share/hlEK2KiVcr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV9NnzqF75FOwWgUUcF5qvltoIK7Qzk4iSHXrZnCOYsO1iCw/closedform


 

 

 

 עלות הטיול: 

 ש"ח למטייל/ת. 280

 

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

 052-8485577לטלפון    PAYBOXאמצעות אפליקציית  ב •

 

 העברה בנקאית לחשבון הבא:ב •

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

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

 

עמלת סליקה(. *לא ניתן   2%תוספת של ) בלינק כאן בכרטיס אשראי •
 לשלם באמריקן אקספרס.

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תנאי ביטול: 

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

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

 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   ✓

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

תהיינה על אחריותי בלבד ואין למארגני הטיול ו/או למדריך הטיול כל אחריות מכל  כלשהו הן 

 .סוג

 

ידוע לי כי עליי להצטייד בכל הציוד הנדרש ממני לטיול מסוג זה וזאת לטובת בטיחותי האישית   ✓

 .ולנוחיותי המלאה

 

להלן: אני  אין לי תסמיני קורונה כדהרשמתי  בהרשמתי לטיול אני מצהיר/ה בזאת  שנכון ליום  ✓

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%2fy8QBkWZVLPM%2f8SMP1tZ0D18a1a7mMhnlYTGthb77eRfOjJ4PAlTBDyiBu7Ah%2f%2fDL0pG%2boBRa%2bnFgfv%2byBFHbM9KYEbynDgK%2bMlfZfl%2bC%2bDyVn7UOd6lMPEVSG8Rtz9Uf8j5TIgAMR8IQ%3d%3d

