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 "מנוחה ודממה ברכס עשת" 

 טרק נודד לאורך קמר עשת ועד צוקי פארן 
 

ר ְבֶאֶרץ ַתְלֻאבֹות"  )הושע יג, ה(  "ֲאִני ְיַדְעִתיָך ַבִמְדבָּ

 

בפעם הראשונה    נוהיו אלה צמד המילים "בקעת תלאובות" שתפסו את עיני 

יש כמה מפת סימון השבילים של הר הנגב והמישורים הגדולים.  פתחנו את  ש

לפי ההקבלה    אחת מהןהצעות כיצד לפרש את המילה הנדירה "תלאובות",  

ל'  -. המדבר, הרי שארץ תלאובות היא ארץ צמאה ותאבה למיםמילה  בפסוק ל

בדומה  )  שהתווספה לשורש ת.א.ב באה להדגיש ולהגדיל את משמעות המילה

וכאן עלתה בי הסקרנות לראות את המקום שזכה  .  (זועף וגשם זלעפותלגשם  

לקבל במפה את המילה המיוחדת הזאת. במה הוא שונה מהמדבר שאנחנו  

וממזרח מצפון  לאחד    ?מכירים  נצא  הקרוב  בטרק  בעצמכם.  להרגיש  בואו 

מהמרחבים הפחות מוכרים שיש לנו ונלך לאורכו של קמר עשת מערבה בכיוון  

   בהדרכת: אסף הרשטיג ועומר זיו.   בקעת תלאובות וצוקי פארן.  עמק דממה,

 *כולל הסעה הלוך ושוב מגלילות. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 מאפייני המסלול:

לילה   1טרק במלואו: אורך ה  ♦ באר אשלים  נקודת סיום: ♦ מושב פארן  נקודת מוצא:

  ♦  סתיו, אביבחורף,  עונה מומלצת: ♦ קשהדרגת קושי:  ♦ק"מ  31  ימים, 2 /

    ♦  ולינת שטח וואדיות , דרכי עפרנאקבים, שבילי מצוקתוואי המסלול: 

  .מ'  770ירידה מצטברת:  ♦  מ' 980 טיפוס מצטבר:

עד למושב פארן. כמה    נצא מוקדם בהסעה שתקח אותנו לתחילת המסלול  –   1יום הליכה  

ו אל עבר  נשיותר מהר נחלק בינינו את הציוד והאוכל, ניפרד מהאוטובוס ונתחיל את דרכ

עשת   נופיו    – כיפת  על  עשת  וקמר  רכס  לאורך  נלך  מכאן  את הטרק.  רשמית  נפתח  שם 

אחראים במידה כזאת  שעיצבו את נוף ארצנו ו   המיוחדים. הרכס יושב על אחד משברי הרוחב 

המרשים שיהיה מסביבנו: מנחל פארן שמצפון, דרך תלם עשת, הר עשת    מדבראו אחרת ל

למעט תחילת היום לא נלך על סימוני שבילים בכלל ונרד דרך "מפלי יהושוע"    ורבדות עשת.

 ק"מ. 16אורך המסלול:  וארוחת ערב. עד לעמק דממה ללינת שטח צנועה

קמים מוקדם. פת שחרית קל ויאללה אל עבר מפגש הנחלים ציחור ופארן.    –  2יום הליכה  

פגש הנחלים נתחבר לנחל  ממו  את בקעת תלאובות ונעלה אל כיפת פארן  תחילה נחצה

ונעלה דרכו עד לצוקי פארן לאחת התצפיות היפות על מצר פארן. משם  אוביל המדליק 

. פרידה, חיבוק והסעה  40ביש  נעשה את דרכנו אל סיום המסלול בסמוך לבאר אשלים וכ

 . ק"מ 15אורך המסלול:  צפונה למרכז.

 האוויר ואישור הצבא. הטיול כפוף לתחזית מזג*

 



 

 

 : ועוד קצת על אופי הטרק למי הטיול מיועד

 .טרק מיועד למטיבי לכת ובעלי נסיון הליכה בטרקים עם ציוד על הגבה •

 .ברכייםהטרק אינו אפשרי לסובלים מבעיות גב או   •

 .ומעלה  18הטרק לגילאי  •

 . זהו לא טיול למתחילים.קושי נעה בין בינונית לקשההדרגת  •

 . קבוצתימעט ציוד סוחבים עלינו: שק שינה ומזרון, ציוד אישי ו •

 ניתן להביא אוהל ולשים אותו על רכב המנהלה. שאר הציוד שלכם עליכם. •

 בלבד.    מים ליום ההליכה הראשוןיש להצטייד ב •

 לא נשארת צמודה אלינו ולכן איההסעה . הלוך ושוב מהמרכזהטיול כולל הסעה   •

 אפשר להשאיר כלום באוטובוס.   •

. נבשל  ותוספות ים במדורהתתבסס על תבשילתהיה צמחונית ארוחת הערב  •

 .יחדיואותה 

, ארוחת בוקר קלה וארוחת  הארוחות ביום השני יהיו בסגנון פת שחרית מוקדם •

 בסגנון פיקניק.צהריים 

 כל הארוחות תהיינה פשוטות וצנועות. למה? כי זה ממש מספיק וגם מאפשר טיול •

 .בעלויות נוחות •

 .נודד עם ציוד על הגב  בעל אופי מדובר בטיול ייחודי, •

 : רשימת ציוד חובה 

 .ליטרים 45-50תרמיל נשיאה נוחה בנפח   •

 מעלות.  5עד מינוס  0 שק שינה לטמפ' של  •

 .מזרון שטח •

 )מומלץ(.מקלות הליכה  •

 .ביגוד חם קל ללילה. כולל: חם צוואר וכובע גרב •

 ליטר מים ליום ההליכה הראשון.  4 •

 .פנס ראש תקין עם סוללות חדשות •

 נעלי הליכה סגורות.   •

 כובע. •

 .נייר טואלט וכלי היגיינה אישיים •

 .הראשוןארוחת בוקר וצהריים ליום ההליכה  •

 .קרם הגנה •

 .כלי אוכל אישיים ורב פעמיים •

 .פירות יבשים / חטיפי אנרגיה לנשנוש •

 .מסיכה ואלכוג'ל אישי •

 .סנדלים •

 
 
 



 

 

 : והורדה  נקודות איסוף

 (. במתחם החניה של הקולנוע)  4:30 – מה סיטי גלילות ינס •

 איילון(.נמיר לכיוון  )בתחנת האוטבוס פרשת דרכים /) 4:45 –תל אביב מרכז  •

 בתחנת האוטובוס לכיוון מזרח(.) 5:15 – יד בנימין •

 )בתחנת הדלק דור אלון(. 5:45 –דבירה  •

 מידע שימושי נוסף: 

 חובה עטיית מסיכה לאורך כל שלבי הנסיעה באוטובוס. •

 בדרך הלוך תתקיים עצירה קצרה להתרעננות.  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כיצד נרשמים? 

 וממתינים לאישור מאיתנו.  טופס ההרשמה כאןממלאים את  – 1שלב  •

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

 מטיילים! – 3שלב  •

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2HGSZmOIuGhTNEm5UHJ60qp1oSY-pXAT3lrfN2LAwjTKZgQ/viewform


 

 

 הטיול: עלות 

 ש"ח למטייל/ת. 685

 

   :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(

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תנאי ביטול: 

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

 דמי ביטול.  50% –ממועד הטיול  משבועיים ועד שבועביטול השתתפות של פחות  •

 דמי ביטול.  80% –ביטול השתתפות של פחות משבוע ועד יומיים ממועד הטיול  •

 דמי ביטול מלאים.   –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   ✓

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

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  בזאת  שנכון ליום  בהרשמתי לטיול אני מצהיר/ה ✓

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 

 .יוליהיה עליי לדווח במידי למארגן הט


