תכנית המסע בדרך הבשמים  26.11.2017עד 02.12.2017
הפקת אקו טיולי מדבר
תוכנית המסע בדרך הבשמים בירדן ובישראל משולב יום עיון של מרכז מדע ים המלח והערבה.
המסע למיטיבי לכת בלבד בארגון והפקה של אקו טיולי מדבר.

לרישום עבור המסע ויום העיון יש לצור קשר עם תומר שאולוב בפרטים הבאים:
נייד052-4032001 :

משרד08-6326477 :

פקס08-6323515 :

מיילtomer@desertecotours.com :

המסע מודרך על ידי:
•

פרופ' חיים בן דוד ,הסטוריון חוקר דרכי המסחר במדבר ,מכללת כנרת.

•

ד"ר עוזי אבנר ,ארכיאולוג ,חוקר עתיקות המדבר ,מרכז מדע ים המלח והערבה

•

שוקה רווק ,סייר ומדריך ירדן ,חוקר דרכים עתיקות בירדן ובנגב.

•

בועז לנגפורד ,חוקר מערות ומדריך טיולים בירדן ,תלמיד מחקר האוניברסיטה העברית.

•

יוני שטרן ,מורה דרך ומנהל התיירות מרכז מדע ים המלח והערבה.

תכנית המסע בירדן
 26.11יום ראשון – מפגש והתארגנות
 14:00מפגש במעבר גבול ערבה על שם יצחק רבין .חציית הגבול ונסיעה ללינה במלון LA MISION
 3כוכבים בוואדי מוסא ,על בסיס חצי פנסיון.
בערב שיחה ותדרוך (עם בועז ,שוקה ,יוני ותומר) לקראת טיול המסע ביומיים הבאים.

 27.11יום שני – תחילת המסע
ארוחת בוקר במלון .כניסה לאתר פטרה ,הליכה דרך הסיק ,החזנה ,קברי המלכים ,עלייה לכיוון
ג'אבל הרון ותחילת ירידה בדרך ההסטורית ראס אל נקב.
ארוחת צהרים וערב בשטח .לינת שטח.

 28.11יום שלישי – ירידה אל הערבה הירדנית
ארוחת בוקר בשטח .הליכה נקב קמר ,מעיינות ואדי סככין בהתאם לקצב ההתקדמות והמשך
לערבה.
ארוחת צהרים בשטח ,סיום מסלול בערבה הירדנית.
הקפצות טנדרים בשטח והמשך בהסעה מנהלתית לעקבה.
לינה וארוחת ערב במלון קפטן  3כוכבים בעקבה.

 29.11יום רביעי – סיום במעבר גבול ערבה בבוקר.
ארוחת בוקר מוקדמת במלון ,נסיעה ב  07:00למעבר הגבול ,חציית הגבול ונסיעה לחצבה.
מחיר 625$ :למשתתף
המחיר כולל :מעברי גבול וסידורי ויזה ,הסעות ,מדריך ומלווה ירדני ,מדריכים ישראלים ,כלכלה
מערב יום ראשון  26.11עד ארוחת בוקר  ,29.11כניסה לפטרה ,לינה כמפורט ,לוגיסטיקת שטח
וטיפים לצוות הירדני .ליווי גמלים (לא לרכיבה).
המחיר אינו כולל :ביטוח רפואי אישי ,הוצאות אישיות ,הגעה למעבר גבול ערבה/רבין.

 29.11יום רביעי – יום עיון :דרכי הנבטים במדבר
 09:30מפגש עם כל באי הכנס בחצבה
ראו תכנית יום עיון

מסע בדרך הבשמים  -תכנית יום עיון  29.11.2017יום רביעי
שעה

מרצה

מוסד

10:00

הרצאה

התכנסות ,כיבוד קל

10:30

ד"ר אייל בלום

מועצה אזורית ערבה תיכונה

10:45

מר אבי שוקת

אייקומוס

11:00

פרופ' ישראל אפעל

האוניברסיטה העברית

12:00

מר בני ארובס

האוניברסיטה העברית

12:45
13:00

ראש המועצה ,ברכות
פתיחה וחזון דרכי תרבות
בערבה
הערבים במרחב המדברי של
ארץ ישראל
תולדות הנבטים

הפסקה ,כיבוד קל
Professor David

History of Petra

University of Miami

Graf
13:45

ד"ר רחל ברקאי

האוניברסיטה העברית

14:30

חידושים בחקר המטבעות
הנבטיות

ארוחת צהריים

15:15

פרופ' חיים בן דוד

המכללה האקדמית כנרת
בעמק הירדן

דרכי הרוחב בערבה

16:00

גדעון רגולסקי

מרכז מדע ים המלח והערבה

סקר דרכי הנגב

הפסקה ,כיבוד קל

16:30
16:50

ד"ר עוזי אבנר

מרכז מדע ים המלח והערבה

17:20

ד"ר חגי משגב

האוניברסיטה העברית

18:05

ד"ר גיא שטיבל

אוניברסיטת תל אביב

הרומאים בנגב

18:50

יוני שטרן

מרכז מדע ים המלח והערבה

דברי סיכום והתארגנות להמשך
המסע

19:00

שיירות המסחר הנבטיות
כתובות נבטיות בנגב

סיום
יום העיון יתקיים במרכז ויידור ,תחנת מחקר חצבה.

מושב פוסטרים ותערוכה במקביל ליום העיון

מחיר השתתפות בכנס 90$ :למשתתף.
תושב המועצות האזוריות הבאות :חבל אילות ,ערבה תיכונה ,תמר ,מגילות ים המלח ותושבי
מועצה מקומית מצפה רמון 80$ :למשתתף( .צילום תעודת תושב)
המחיר כולל :כניסה לכנס ,חוברת הכנס ,מפת הכנס והמסע ,ארוחת בוקר ,ארוחת צהרים וכיבוד
קל במהלך היום.

 29.11לינת חאן מדברי בחצבה – ראס השיטה  -שבילים במדבר
מחיר90$ :
המחיר כולל :לינת חאן ,ארוחת ערב  ,29.11ארוחת בוקר  +צהרים 30.11

 30.11יום חמישי – המשך המסע בערבה הישראלית
 07:30מפגש בחאן ראס השיטה בחצבה והסעה לצופר.
 08:00צומת צופר.
http://israelhiking.osm.org.il/#!/12/30.5475/35.0878

מסלול הליכה של כ  20ק"מ מצופר ועד למצד נקרות בדרך השיירות הקדומה.
לינת שטח במצד נקרות .ארוחת ערב בשטח.

 01.12יום שישי – המשך המסע ,מעלה דקלים והכניסה למכתש רמון
מסע ממצד נקרות בתוואי לא מסומן (הדרך המקורית העתיקה) ממצד נקרות על תוואי דרך
הבשמים העתיקה דרך אתרי העתיקות ,ירידה למפער נקרות ,מעלה דקלים ,מצד סהרונים ,דרך
הנפט ,חציית המכתש עד לאבני המייל בבקעת מחמל .ארוחת צהרים בשטח
מסלול של כ  20ק"מ .לינת שטח בבקעת מחמל .ארוחת ערב בשטח
http://israelhiking.osm.org.il/#!/13/30.6180/34.9533

 02.12שבת – סיום המסע

 06:00ארוחת בוקר בשטח
מסע מבקעת מחמל ,מעלה מחמל ,מצד גרפון ,רמת נפחא ,נחל צין ,עבדת
ארוחת צהרים בשטח .טקס סיום צנוע בעבדת  .מסלול של כ  25ק"מ.
http://israelhiking.osm.org.il/#!/14/30.7594/34.7828

מחיר עבור המסע בישראל 340$ :למשתתף.
המחיר כולל :כלכלה מלאה מיום חמישי בערב ועד ארוחת צהרים שבת .רכבי מנהלה 4X4
להעברת הציוד ,אספקת מים ,הסעת מנהלתית לתחילת המסלול בצופר והסעה מנהלתית בסיום
המסע לחצבה ודרומה עד אילת.

הערות:

מסע זה ויום העיון הינם יזמת פיילוט לטובת קידום תיירות המדבר .הגופים השותפים
הגישו בקשות למימון המסע ויום העיון ,במידה ובקשות המימון יאושרו (או
חלקן) ,תבוצע הוזלת מחירים בהתאם.
•

מספר המקומות מוגבל.

•

המסע מותנה במינימום נרשמים של  45משתתפים.

אפשרויות נוספות:
 07:00 -26.11במעבר גבול ערבה/רבין ,יום טיול מלא בפטרה בהדרכת שווקה רווק ,כולל ארוחת
צהרים.
מחיר $ 110 :למשתתף .עבור מינימום  8משתתפים.
בערב מפגש עם קבוצת המסע בבית המלון בפטרה.

 07:00 -26.11במעבר גבולערבה/רבין ,יום טיול ג'יפים בשילוב הליכות קצרות בוואדי רם,
בהדרכת צוות ירדני בלבד .כולל ארוחת צהרים.
מחיר 125$ :לאדם .עבור מינימום  6אנשים.
בערב מפגש עם קבוצת המסע בבית המלון בפטרה.

אפשרויות ופתרונות לינה נוספים לבאי הכנס בערבה תיכונה ובסוף המסע בהר הנגב ובמצפה
רמון באופן עצמאי על פי קישורי האינטרנט הבאים:
לינות הר הנגב ומצפה רמון
לינות בערבה תיכונה

המסע מופק על ידי חברת הטיולים אקו טיולי מדבר בשיתוף פעולה עם מרכז מדע ים המלח
והערבה ומחלקות התיירות של חבל אילות ,ערבה תיכונה והר הנגב

למעוניינים להירשם ,נא לשלוח (בפקס או מייל) טופס הרשמה (מצורף) ,למלא כל הפרטים
ולחתום.

נייד052-4032001 :

משרד08-6326477 :

פקס08-6323515 :

מיילtomer@desertecotours.com :

