מ.א .מגילות ים המלח ומ.א .תמר מזמינות:
טיול ארץ ים המלח  -סוף-שבוע של טיולים לכל המשפחה ב11-12/1/19 -

יום שישי ה 11.1.2019
טיול לדיר חג'לה ועין-נוח'יל * -טיול המתאים לשומרי שבת*
שעת מפגש 13:00:בצומת הלידו
ניפגש בשעה  13:00בצומת הלידו וניסע יחדיו לנקודת תחילת המסלול ,במנזר דיר חג'לה .נבקר במנזר
המרשים המספר את סיפורה של תנועת נזירות המדבר שפרחה כאן באזורנו .נמשיך רגלית אל נביעה
קטנה ונעלמה ובה עצי דקל מרשימים ,ובסמוך לה מערות נזירים .נשמע על הנזיר המפורסם גריסימוס
והאריה האישי שהלך אחריו לכל מקום ,ושומר עד היום על המנזר...
סיום משוער בשעה  ,15:30מותאם לכל המשפחה .לא חייבים להיכנס לאולם התפילה.

טיול לנחל פרס (כ 5 -שעות) – * טיול המתאים לשומרי שבת*
שעת מפגש 08:00:בצומת הערבה
מסלול מדברי יפיפה ומגוון המשלב את מרחבי המדבר ,את הנקיק הצר והמרשים ותצפית מיוחדת על
ים המלח והרי מואב.
המסלול מתחיל מכביש  ,25שביל רגלי יורד לתוך הנחל .הירידה מעט תלולה אך קצרה ,בסופה עץ שיטה
נחמד למנוחה ולפתיחת היום .נמשיך על השביל שעולה אל אוכף קטן ממנו נשקף נוף מרהיב של רמת
המדבר הרחבה בדיוק בגבולה עם הנגב .משם נרד באפיק נחל מדברי ונטפס מעט לעבר נק' תצפית יפה
במיוחד על כל דרום בקע ים המלח .מהתצפית מתחילה ירידה שמסתיימת בצומת הערבה -נק' סיום
המסלול.
אורך הסיור כ 5 -שעות ( 4ק"מ) .מתאים למשפחות חובבות לכת ,ילדים בגילאי  7ומעלה.
סיום משוער 13:30

יום שבת ה12.1.2019-
טיול לנחל פרס מעגלי –
שעת מפגש 10:00:בצומת הערבה
נרד במסלול מעגלי קצר ומתאים לכל המשפחה (מאפשר מנשאים) אל עבר גבי פרס המרשימים .לאחר
הביקור בגבים נחזור אל הסימון הירוק ,ונמשיך עוד קצת במורד הנחל עד למפגש עם נחל תחמס ,בו
נעלה בין עצי שיטה רחבים ,חזרה אל המכוניות שהשארנו במפרץ על כביש  ,25מעל צומת הערבה.
אורך הסיור כ 3 -שעות ( 4ק"מ).
סיום משוער 13:00

טיול לנחלים צפית-תמר (כ 4 -שעות) –
שעת מפגש 10:00:בצומת הערבה
מסלול לצעירים וצעירים ברוחם ,חובבי סולמות ודרגשים ...מסלול שכולו טיפוסים וירידות! נעלה
בקניון של נחל צפית ,נצא מהנחל כשהמעוק נפתח מעט ,ונלך על הגדה הצפונית בחזרה מזרחה ,עד
למפתח הנחל .נתחבר לשביל יפה שהולך על קו הגובה בו נכנים הנחלים לסלעים הקשים שיוצרים את
הקניונים הצרים ,ונגיע אל תחילת הקניון של נחל תמר .נרד גם בו בסדרת סולמות ארוכים במיוחד,
ובסופם נגיע לתחתית המצוק ,בסמוך לתחנת הדלק של צומת הערבה.
אורך הסיור כ 4 -שעות ( 3.5ק"מ) .מתאים למשפחות חובבות לכת ,ילדים בגילאי  10ומעלה.
סיום משוער 10:00
שימו לב ,הטיולים לא מותאמים לעגלות.
עלות למשפחה₪ 50 :
עלות למשתתף יחיד₪ 25 :
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