
 

 

 

 ר( )יט באד 21.1|   32מקטע  –שביל ישראל 
 לרמת צאלים ומצדהכפר הנוקדים מ

בינתיים מת באסוס ופלביוס סילווה קיבל לידיו את משרת הנציב ביהודה. "

אי  הארץ כולה כבר נכנעה במלחמה וכי מבצר אחד בלבד  מאחר שראה כי

במקומות אלה ויצא   עומד במריו, אסף את כל החילות שהיושם במדבר  

 למבצר קראו מצדה" )מתוך מלחמות היהודים ברומאים(.  – עליו למלחמה

ההחלטה להכניס את מדבר יהודה אל תוואי שביל ישראל משמחת במיוחד. זהו  

חבל ארץ פרוע, קסום ומעניין. בשונה ממדבר הנגב, מדבר יהודה פועל ונראה קצת 

ה על נחל צאלים. מנקודה זו נלך  כפר הנוקדים לכיוון הרמה הצופנצא מאחרת.  

נקודת    שיהיה צר המפורסם בישראל  מזרחה עד שנראה את ים המלח ואת המב

ה  ירידה אולם  ל  לאורך מרבית המסלוהליכה  הסיום לטיול זה. המסלול במגמת 

 יחסית נוחה.  

 
 

 



 

 

 

 מאפייני המסלול: 

  ♦ק"מ    14 אורך המסלול:   ♦ רבכביש מצדה מע  נקודת סיום: ♦ דיםכפר הנוק  נקודת מוצא:

  ♦ אביב-חורף -סתיו  מומלצת:עונה   ♦שעות  6 זמן הליכה משוער: ♦ בינוניתדרגת קושי: 

 . מ' 491ירידה מצטברת:  ♦ מ' 175ס מצטבר: טיפו ♦ אין  מילוי 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(.  3 •

 מסיכת פנים )חובה(. •

 וקרם הגנה.  אלכוג'ל אישי •

 )הנעליים בחורף מתמלאות בוץ(. להחלפה לסוף המסלולסנדלים  •

 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 •

 (. נמיר לכיוון איילון בתחנת האוטבוס פרשת דרכים /) 5:45 –תל אביב רכבת מרכז  •

 (. 6בתחנת האוטבוס לכיוון כביש ) 6:20 –יד בנימין  •

 לא תהיה המתנה למאחרים. אנא הגיעו בזמן. *

 מידע שימושי נוסף: 

 לסוף המסלול. אין מפגש עם ההסעה עד  •

 במהלך הנסיעה לתחילת המסלול. חובה עטיית מסיכה  •

 בדרך הלוך תתקיים עצירת התרעננות קלה במחלף דבירה.  •

 

 

 

 

 

 

 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/WNpI5MLgGZ
https://israelhiking.osm.org.il/share/WNpI5MLgGZ
https://israelhiking.osm.org.il/share/WNpI5MLgGZ
https://israelhiking.osm.org.il/share/WNpI5MLgGZ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKJIrAmbn1MdXY-fdb4Hp74VvKgGrtoVTxl5-tuxmD9T_MOg/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 כאןבכרטיס 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   ✓

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

 

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

 .ולנוחיותי המלאה

 

קורונה כדלהלן: אני אין לי תסמיני 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

https://www.pelepay.co.il/pay/secure.aspx?send=FTh8zYah8kmbw49e3M1VYTPqSyzkJ0UDfZCfFD63r%2fwgei1vAo7cFjsCjUGoKVXJXVxyDcFiurdAYL8havG0UX5IhbnyNaeIBa4q8zNSWDxbXG8yOzmX7tV6ebjDXSgyykkFf%2fDOE64LHAVGnRcoydgo8p7MCmS0i1G2uRCxMSdfMwqjiZSyu%2b2peYgMR8fLN99e5HVya%2fc%3d

