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הטיולים הנודדים ממשיכים!
והפעם – מזרח הרמון ,ממכתש רמון לערבה11-13.2.10 ,
שלושה ימי טיול רצופים  ,לאוהבי הליכה ומדבר  .במהלך הטיול ילווה אותנו ג 'יפ בי"ס שדה עם הציוד
של הלילה ,ועל גבנו נטייל עם תיקים קטנים .מזרח הרמון הוא אזור פראי ומיוחד  ,שמזמן לנו מפגש
עם תופעות גיאולוגיות ובוטניות לא רגילות !

מסלול הטיול
יום  :1נתחיל את הטיול בהליכה על שפת מכתש רמון הדרומית בהר סהרונים  ,משם נרד לעין
סהרונים והחאן המפורסם שעל דרך הבשמים הנבטית  ,נרד עם נחל רמון ונתחבר אל פרסת נחל
נקרות .נישן בלילה בחניון מפער נקרות .
יום  :2נעלה על כרבולת חרירים ומשם נרד לנחל מעוק לשיטים הגדולים  .דרך אוכף האמוניטים נרד
לנחל גלד ונישן בלילה בחניון גב חולית .
יום  :3נשכים מוקדם כדי לעלות להר יהב  ,משם נרד לנחל צבירה ונשוטט בסדקי ר מת צבירה .דרך
הרמה נרד לנחל אשבורן ואת הטיול נסיים במושב ספיר שבערבה .

מקום ושעת המפגש
יום ה' בשעה  09:00בבוקר בבית ספר שדה שדה -בוקר (נא לדייק) ,משם תצא הסעה אל תחילת
המסלול ולשם תחזיר אותנו ההסעה ביום האחרון  .הרכבים יישארו במהלך ימי הטיול בחניית בית
ספר שדה ,ניתן להגיע למדרשה גם בתחבורה ציבורית (קו  60של מטרופולין מבאר שבע ).
עלות
 ₪ 500כולל הכל :הדרכה מקצועית ,הסעות מתחילת ומסוף המסלול  ,מזון ,מנהלות לציוד וכל שאר
הלוגיסטיקה .את התשלום יש לבצע דרך מרכז ההזמנות של בית ספר שדה  ,בבוקר הטיול ניגש
למשרד ונעשה את ההרשמה שם.
הטיול ילווה ע"י מגיש ע"ר כחוק .מתואם עם גורמי הבטחון .
רשימת ציוד
 במהלך הטיול חובה לטייל עם נעליים סגורות
מסיבות בטיחותיות!
 את הציוד יש לחלק לשני תיקים  ,תיק יום
להליכה ותיק ללילה .
 במהלך הטיול עלול להיות קר ,בעיקר בלילה,
נא להצטייד בביגוד מתאים .
( לצהרי היום הראשון נא להביא סנדוויצ 'ים
מהבית)






בתיק היום יש לשים:

 4.5ליטר מים

בגד חם

קרם הגנה

כובע





* הטיול מותנה בהרשמת  15משתתפים לפחות
* אנו ממליצים לא להביא ציוד יקר ערך מכיוון שאין עליו ביטוח !
נתראה בשבילים!
ליצירת קשר :משרדי ביס"ש  ;08-6532016יונתן 050-2050587
דוא"ל יונתן ja.gropp@gmail.com

בתיק לילה יש לשים:
שק שינה
אוהל (אופציונאלי )
מזרון שטח
בגדים חמים (בלילה יהיה קר !)
נעליים נוחות לחניון הלילה
בגדים להחלפה
כלי רחצה
פנס

