
 

 

 
 

 י"ב בשבט( ) 14.1.22|  קה ומבולקהבוקה מבו
 " דיהקבוצת " –  מצוק תמרור לנחל בוקק 

ִפיץ ֹיְשֶביָה..."  ק ָהָאֶרץ ּובֹוְלָקּה ְוִעּוה ָפֶניָה ְוהֵּ  "ִהנֵּה ְיהָוה ּבֹוקֵּ

 

של  ב הדגל  ממסלולי  לאחד  הבאים  יהודה.  רמת  רוכים  נצא מדבר  הפעם 

ע בואכה  מהמרכז  מסודרת  האחרונה  רד  בהסעה  המדרגה  לפני  המלח.  וים 

נעשה את דרכנו  הסעה ונתחיל ללכת.  , ניפרד מהנעצורהיורדת לצומת זוהר  

מתון   המרשיםבטיפוס  תמרור  מצוק  בוקר  תצפית    לארוחת  לנו  יספק  אשר 

  לךלאחר ארוחת הבוקר נרד מצוק תמרור ונ .  נהדרת על המשך המסלול שלנו

לאורכו של נחל בוקק עד ראש מפל בוקק. מראש המפל נמשיך אל ראש מעלה  

 ונרד עד המצודה וסיום המסלול. מעט(ירידה מאתגרת  ) בוקק

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 מאפייני המסלול:

  ♦ ק"מ    13  אורך המסלול:  ♦   מצד בוקק   : סיום נקודת    ♦  ן צוק תמרורחניו:  נקודת מוצא

  סתיו, אביבחורף,    עונה מומלצת:  ♦  שעות  6-7  זמן הליכה משוער:  ♦  בינוניתדרגת קושי:  

 . מ' 612ירידה מצטברת:   ♦ מ' 170 טיפוס מצטבר:  ♦ אין מילוי מים: ♦

 לצפייה במסלול הטיול על גבי מפה לחצו כאן <<

 להביא: מה 

 ליטר(. 25-30תרמיל נשיאה נוח ) •

 נעלי הליכה סגורות )חובה(. •

 כובע )חובה(.  •

 ליטר מים לאדם )חובה(.  3 •

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

 קרם הגנה.  •

 . מקלות הליכה •

 . ונישנושים טעימים ארוחת בוקר וצהריים •

 כוס רב פעמית לשתייה חמה. •

 :רדהאיסוף והות נקוד

 (. במתחם החניה של הקולנוע)  5:45 – מה סיטי גלילות ינס •

 (.נמיר לכיוון איילון אוטבוס פרשת דרכים /בתחנת ) 6:00 –תל אביב רכבת מרכז  •

 (.6בתחנת האוטבוס לכיוון כביש ) 6:30 –יד בנימין  •

 לא תהיה המתנה למאחרים.אנא הגיעו בזמן. *

 שימושי נוסף: מידע 

 מסלול מעגלי. עם הגעת כולם נתחיל ישר ללכת ונאכל בוקר במסלול.ה •

 . ולתחזית שטפונות הטיול כפוף לתחזית מזג האוויר •

 אנא הקפידו על שימוש בכלים רב פעמיים, תודה. •

 

 

 

 

 

 

 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/I6TAt4nHVK
https://israelhiking.osm.org.il/share/I6TAt4nHVK
https://israelhiking.osm.org.il/share/I6TAt4nHVK
https://israelhiking.osm.org.il/share/I6TAt4nHVK
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7DrXFizc3lambqdO19fB8b86kdNc3M3a5efdNS0xlk4EN-g/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    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 ) כאןבלינק  בכרטיס אשראי •
 לשלם באמריקן אקספרס.

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תנאי ביטול: 

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

 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  

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

 .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  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%2fwgei1vAo7cFjsCjUGoKVXJgW191%2fFWpCu9kJuV5e1H5%2bqMWZRbq5t01n0jiiAbyBwJvx4yENqBSZyvq86QpE0LiMbp3x1nySVy6am8YqeEAUJaLeiBOnvmmQ5JqwAVcUxp%2bggCMoLXkBrvcpwaX6u5
https://www.pelepay.co.il/pay/secure.aspx?send=FTh8zYah8kmbw49e3M1VYTPqSyzkJ0UDfZCfFD63r%2fwgei1vAo7cFjsCjUGoKVXJgW191%2fFWpCu9kJuV5e1H5%2bqMWZRbq5t01n0jiiAbyBwJvx4yENqBSZyvq86QpE0LiMbp3x1nySVy6am8YqeEAUJaLeiBOnvmmQ5JqwAVcUxp%2bggCMoLXkBrvcpwaX6u5
https://www.pelepay.co.il/pay/secure.aspx?send=FTh8zYah8kmbw49e3M1VYTPqSyzkJ0UDfZCfFD63r%2fwgei1vAo7cFjsCjUGoKVXJgW191%2fFWpCu9kJuV5e1H5%2bqMWZRbq5t01n0jiiAbyBwJvx4yENqBSZyvq86QpE0LiMbp3x1nySVy6am8YqeEAUJaLeiBOnvmmQ5JqwAVcUxp%2bggCMoLXkBrvcpwaX6u5

