
 

 

 

 )דו יומי( 36מקטע מס'  –שביל ישראל 
   מעלה עלי –מכתש קטן   –נחל צפית  –מצד תמר 

הם   בהם,  התברכה  שארצנו  הסחיפה,  מכתשי  למכתשים.  הגענו  להאמין,  לא 

תופעת טבע ייחודית עולמית. שביל ישראל לא פוסח על אף אחד מהם. לא על  

מכתש   על  ולא  הגדול  על  לא  דרך  הקטן,  והיכרותם  במכתשים  ההליכה  רמון. 

הקטן,   המכתש  עם  מתחילים  אנחנו  החיים.  לכל  שנשאר  זכרון  הוא  הרגליים 

הנחשב למושלם ביותר בצורתו. הטיול שלנו סביב המכתש הקטן מחולק ליומיים 

וזאת על מנת לטייל בו בצורה נינוחה, שכן הכניסה והיציאה ממנו הם אתגר לא  

א ממצד תמר ונעפיל אל ראש מעלה חצרה. משם נרד ונכנס  פשוט. ביום הראשון נצ 

אל תוך החולות הצבעוניים של המכתש הקטן ונלך עד לשער אשמדאי. ביום השני 

 נחצה את המכתש ונצא ממנו דרך מעלה עלי המפורסם.

 
פנימה   והסעות ית לדימונה. משם נתנהל באמצעות ג'יפים אשימו לב: הטיול הוא בהגעה עצמ*

  . פרטים נוספים בהמשך הדף. הקמפוס כולל לינה בחוות הגמלים בממשיתטח.  והחוצה מהש

 טיול בקבוצה קטנה ואינטימית.ה

 

 ת תו ירוק. ג לאור שירותי הלינה ואופי הטיול ההשתתפות בקמפוס בהצ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 :יםמאפייני המסלול

 21.12 – ממצד תמר לשער אשמדאי|  1יום הליכה 

דרגת   ♦  ק"מ  13  אורך המסלול:   ♦  שער אשמדאי  נקודת סיום:   ♦  מצד תמר  נקודת מוצא:

 מילוי מים:  ♦ סתיו, חורף, אביב עונה מומלצת: ♦ שעות 7 זמן הליכה משוער: ♦ קשהקושי: 

 מ' 821  :ירידה מצטברת  ♦מ' 379 :טיפוס מצטבר  ♦אין 

 22.12 – משער אשמדאי לחניון נחל עקרבים עליון|  2יום הליכה 

  10  אורך המסלול:   ♦חניון עליון נחל עקרבים    נקודת סיום:  ♦  שער אשמדאי  מוצא:נקודת  

סתיו,   עונה מומלצת:  ♦  שעות   6  זמן הליכה משוער:  ♦  ומאתגרת  קשהדרגת קושי:    ♦  ק"מ

   ♦ מ' 122 :ירידה מצטברת ♦ מ' 611 :טיפוס מצטבר  ♦אין  מילוי מים: ♦  חורף, אביב

 לצפייה במסלול על גבי מפה לחצו כאן << 

 ! חשוב לדעת

  בהתאם להחלטת המדריך בשטחתכנית הקמפוס עשויה להשתנות  ו  הטיולמסלול  •

   ומזג האוויר בטרם ובמהלך הטיול.

ההגעה לדימונה היא עצמאית. משם נתנהל פנימה והחוצה מהמסלולים באמצעות   •

 הקפצות מקומיות )מיניבוס וג'יפים(.

 . הראשוןיש להצטייד בארוחת בוקר וצהריים ליום   •

 ארוחת ערב נאכל יחדיו מחוץ לחאן )נצא ברכבים הפרטיים שלנו(. •

 ארוחת הבוקר של היום השני תוגש בחוות הגמלים.   •

 נקח איתנו למסלול )בסגנון פיקניק(.  ביום השני את ארוחת הצהריים •

 ממשית:  -על הלינה בחוות הגמלים בנגב 

  המלח ובין המכתש הגדול למכתש הקטןחוות הגמלים שוכנת באמצע הנגב בין באר שבע לים 

לאתר   ובינהם שביל ישראל. כנקודת יציאה אידיאלית ליפים שבמסלולי הטיול בנגב  ומשמשת

 .לחצו כאןחוות הגמלים בממשית 

 ובחדרים זוגיים. בבקתות מדבר ממוזגות על מיטותהיא הלינה בחווה  •

 .מצעים, שמיכות, כריות ומגבות תמספק וההחו •

 מקלחות והשירותים הם במתחם מרכזי, נקי ומטופח. ה •

   אין מקלחות ושירותים בחדרים. •

סוגי    4ארוחת הבוקר מוגשת במבואה וכוללת:  האוכל בחווה  ללא תעודת כשרות.  •

לימונדה טבעית, גבינה, פלטת ירקות, ביצים, זיתים, לחמניות,  חמאה, ריבה, פרי, 

 שתייה חמה לבחירה: תה צמחי מדבר, קפה, נס קפה, שוקו.

https://israelhiking.osm.org.il/share/KFZLR9Nsby
https://cameland.co.il/%d7%9c%d7%99%d7%a0%d7%94/


 

 

 

 תכנית הקמפוס:

 21.12|    1יום הליכה 

 התאספות וחניית רכבים במתחם ביג דימונה )ליד הארומה(.  – 8:00 •

 העברה לתחילת מסלול במצד תמר. – 8:15 •

 תמר לשער אשמדאי.מסלול מצד תחילת  – 8:30 •

 לדימונה.ידי ג'יפים חזרה  -סיום המסלול ואיסוף על – 15:00 •

 ממשית. צ'ק אין ומנוחה.   – ל"חאן חוות הגמלים בנגב" הגעה  – 15:30-16:00 •

 יציאה לארוחת ערב בדימונה.  – 18:00 •

 22.12|    2יום הליכה 

 .חוות הגמלים בממשית  - ארוחת בוקר  – 7:30 •

 ידי ג'יפים לתחילת מסלול בשער אשמדאי.-עלאיסוף  – 8:15 •

 תחילת מסלול משער אשמדאי לחניון נחל עקרבים עליון. – 8:45 •

 שעת סיום משוערת. איסוף הקבוצה מסוף המסלול והקפצה חזרה לרכבים.  – 15:00 •

 הגעה לרכבים ונסיעה הביתה.  – 16:00 •

 רשימת ציוד:

 נעלי הליכה סגורות )חובה(. •

  )חובה(.כובע  •

 ליטר לאדם עבור כל יום הליכה חובה(. 3-4שני בקבוקי מים גדולים ) •

 ביגוד חם לבוקר ולערב.  •

 קרם הגנה.  •

 מסיכה ואלכוג'ל אישי. •

 פנס ראש )תמיד איתנו בתיק למקרה חירום(. •

 מקלות הליכה )כדאי מאוד(. •

 ארוחת בוקר וצהריים ליום הראשון.  •

 כוס רב פעמית לשתייה חמה. •

 ערה / צלחת, סכין ומזלג( לארוחת הצהריים ביום השני.כלי אוכל )ק •

 פירות יבשים / חטיפי אנרגיה לנשנוש. •

 . סנדלים / כפכפים להחלפה בסוף המסלול •

 . מגבת וכלי רחצה •

 תו ירוק בתוקף.  •

 ☺פיג'מה  •

 



 

 

 

 עלות הקמפוס:

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : תנאי ביטול

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

 ש"ח דמי ביטול. 50% – ממועד הטיול  שבוע ועד  בועייםביטול השתתפות של פחות מש •

 דמי ביטול מלאים, ללא החזר.  –ממועד הטיול  שבועביטול השתתפות של פחות מ •

אפשרות לספוג ביטולים, גם *עם כל הרצון הטוב, בקמפוסים כמו הטיול הנוכחי זה אין לנו 

, במידה  אנחנו תמיד מנסים למצוא מטייל/ת חלופי  במקרים של סיבות רפואיות או קורונה.

 וימצא לא יגבו דמי ביטול.

 

 כיצד נרשמים? 

 ממתינים לאישור מאיתנו. ו טופס ההרשמה כאןממלאים את  – 1שלב  •

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

 מטיילים! – 3שלב  •

 

מטיילים(  14-₪ )בקבוצה של כ 775  

מטיילים(  13-₪ )בקבוצה של כ 538  

מטיילים(  12-₪ )בקבוצה של כ 598  

 

 המחיר כולל : 

 העברות והקפצות ג'יפים לתחילת המסלול והחוצה ממנו. -
 הדרכה בהתאם למסלול המפורט. -
 לינה וארוחת בוקר בחוות הגמלים בממשית. -
 ארוחת צהריים ביום השני. -

 
 המחיר אינו כולל :  

 הגעה לנקודת המפגש וחזרה ממנה. -
 ארוחת ערב ביום הראשון. -
 הוצאות אישיות.  -

 

 

 . בוקר וצהריים ליום הראשון ארוחת -
 המפגש.הגעה לנקודת  -

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMgbBot8TpetwPPOVjV1R14Sfz1Wa28sTcAxAh9-wGCab3hg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMgbBot8TpetwPPOVjV1R14Sfz1Wa28sTcAxAh9-wGCab3hg/viewform


 

 

 

 דרכי תשלום:

   :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(

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 .ולנוחיותי המלאה

 

אין לי תסמיני קורונה כדלהלן: אני  הרשמתי  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


