
 

 

 

 22.2.22מדבר מתעורר לחיים |  
 ממצוקי דרגות לכתף טור ונחל סמר 

 קבוצת "צופית" 

למדבר.   ונקפוץ  השבוע  באמצע  אתנחתה  חסד  ניקח  עמנו  עשה  העולם 

ארץ חבל  של  העוצמות  הקסום.  יהודה  מדבר  את  לנו  ניכרות    זה  והעניק 

מעלפות.   ובפסגות  קשוחים  נחל  בקניונים  הוא  ביותר  היפים  הקניונים  אחד 

להפעם  דרגה שלנו  היעד  לא  הוא  מלמעלה(  אבל  ממנו  חלק  לראות  . )נוכל 

לשם   העונה  המיוחדת  לתצפית  ונעלה  דרגות  מצוקי  מחאן  טורנצא  . כתף 

ה נוף  שני  וצד  המלח  ים  נוף  אחד  צד  לחם  כאשר  בית  ומבואות  יהודה  רי 

ועזים   צאן  רועי  בתוואי  נלך  זה  בחלק  סמר.  נחל  לכיוון  הרכס  על  נמשיך 

המ  של  המזרחי  בחלק  לרעות  זו  בעונה  טור  המגיעים  משלוחת  בירידה  דבר. 

סמר   לנחל  לדר נחבור  עד  נלך  הג'יפים  ובו  העתקיםך  מצוק  את    –  החוצה 

 כבים. נמשיך עד לחאן דרגות ולראיתה 

 

 

 

 

 

 

 

 
קבוצת "צופית" היא הקבוצה הכי ותיקה שלנו. אחרי שהשלימה את שביל ישראל 

  בטיולים בדרגות קושי בינונית במלואו, ממשיכה הקבוצה לשוטט ברחבי הארץ 

 ולפעמים טיפה יותר. 



 

 

 

 מאפייני המסלול:

מוצא דרגות    :וסיום    נקודת  מצוקי  המסלול:    ♦חאן  קושי:    ♦ק"מ    11  אורך  דרגת 

אביב   עונה מומלצת:   ♦   שעות   6-7  זמן הליכה משוער:   ♦  קשה-בינונית   ♦   חורף, סתיו, 

 .מ'  462ירידה מצטברת:  ♦ מ'  479טיפוס מצטבר:   ♦אין   מילוי מים:

 לצפייה במסלול הטיול על גבי מפה לחצו כאן <<

 

 מה להביא:

 ליטר(. 25-30תרמיל נשיאה נוח ) •

 נעלי הליכה סגורות )חובה(.  •

 כובע )חובה(. •

 ליטר מים לאדם )חובה(. 3 •

 להחלפה לאחר המסלול )נשאר בהסעה(. סנדלים או נעליים  •

 קרם הגנה. •

 . מקלות הליכה •

 . ונישנושים טעימים ארוחת בוקר וצהריים •

 כוס רב פעמית לשתייה חמה.  •

 :נקודת מפגש ושעה

 8:00חאן מצוקי דרגות בשעה  •

 לחצו כאן Wazeלהגעה באמצעות אפליקציית  •

 מידע שימושי נוסף: 

 . ומחוץ לסימון שבילים הליכה על שבילים צריםכולל הטיול  •

 ציפיות.מתבקשים ליצור איתי קשר לתיאום בעלי פחד גבהים  •

הטיול כפוף לתנאי מזג אוויר והתראת שטפונות ועל כן יכולים להיות שינויים של  •

 הרגע האחרון.

 אוכלים בתוך המסלול ולכן לוקחים הכל איתנו. •

 אנא הקפידו על שימוש בכלים רב פעמיים. תודה!  •

 

 כיצד נרשמים? 

 תינים לאישור מאיתנו.וממ  טופס ההרשמה כאןממלאים את  – 1שלב  •

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

 מטיילים! – 3שלב  •

 

https://israelhiking.osm.org.il/share/HKb5T9jrvE
https://israelhiking.osm.org.il/share/HKb5T9jrvE
https://israelhiking.osm.org.il/share/HKb5T9jrvE
https://israelhiking.osm.org.il/share/HKb5T9jrvE
https://ul.waze.com/ul?place=ChIJFaMNp608AxURZeIBjaazjbM&ll=31.59100800%2C35.39334400&navigate=yes&utm_campaign=default&utm_source=waze_website&utm_medium=lm_share_location
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHo8w6uyVNySrrslTolhqxtU_kHN4bMaGxm3IVd-BguJficw/viewform


 

 

 

 

 עלות הטיול:

 ש"ח למטייל/ת.  150
 

   :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 + 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.  –ביטול השתתפות עד שבוע לפני מועד הטיול  •

 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  ✓

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  םבהרשמתי 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%2fwHo%2feBn2sgpgex2SoLj4NgnLau5Nee8hUNlhgADvTtCfe3BaXVbeqsQThM0YExEPTJj%2fF1ye2cCV5EKOeYanltOpH5MXTZFAwG0qtvVwn5QYA%2bnBvkrNVFnbdbMFEZPJki29u7G0PCUa7Q095WRgqvGX6p9CLSrvL2QqHER56bxw%3d%3d

