רעיונות לטיולים מדבריים במגוון סגנונות
אפשרות א'  -יום כיף וגיבוש באזור ערד והסביבה

מסלול הטיול:

 07:30התכנסות ויציאה מהמרכז
 9:00בהגיענו לנגב המזרחי נסב לארוחת בוקר אותנטית ואירוח בכפר פלאחי
אותנטי ,הכוללת :גבינה לבנה ,לבנה עם זעתר (בעונה -הלבנה מחלב כבשים) דוגה-
שמן זית עם זעתר כפרי ,זיתים ,סלט ירקות ערבי ,סלט צנון ,סלט חומוס כפרי ,מבחר
ירקות טריים ,ביצים קשות ,חמאה (כבשים בעונה) ,ריבה ,לחם מהטבון המקומי,
שתייה קלה (משקה תמרים ומשקה שקדים) ,תה מתוק ,בקלאווה
במהלך הארוחה נשמע את הסיפור המרתק של הכפר ואורחות החיים במקום,
וסיפור ההתיישבות המרתק במערות מגורים עתיקות חצובות בסלע בהן חיו עד לפני
 30שנה ,והמודרניזציה של השנים האחרונות.
 10:30נצא לטיול ג'יפים או רכב ספארי באזור יער יתיר ,הממוקם בספר המדבר.
נעבור בשבילים הפתלתלים של יער יתיר ,היער הנטוע הגדול בארץ .נהנה מסיור
מרתק המשלב חקלאות עתיקה ומודרנית עם ביקור בשביל המתקנים החקלאיים,
ארכיאולוגיה – ביקור בחרבת ענים ,תצפיות מרהיבות ועוד הפתעות מעניינות עם
הסברים על המדבר והמלח( ..בין  5-7נוסעים בכל ג'יפ עם נהג מדריך או עד 50
משתתפים במשאית ספארי).
 12:30נגיע לסטודיו לפסיפס וחרוזי זכוכית ברובע האומנים בערד  +סטודיו
לסבונים טבעיים שם נהנה ממפגש והדגמה של הכנת חרוזי זכוכית באמצעות התכה
במבער בטמפרטורות גבוהות ונשמע את סיפורה של האמנית* .כל משתתף יקבל שי
קטן לקחת איתו כמזכרת הביתה.
לחלופין :נהנה מאירוח ביתי ייחודי בקצה המדבר ,סיור והרצאה בגן הפסלים של
אמן המתכת עם נוף מהפנט למדבר יהודה וים המלח.
נתכבד במקום בפינת שתיה חמה ,עוגיות ופירות העונה.
 14:30נסב לארוחת צהריים ייחודית במתחם אירוח ביתי המתמחה בבשרים
מעושנים ,או לחילופין ארוחה במבשלת בירת בוטיק בערד .הארוחה הכוללת :מבחר
מנות פתיחה וסלטים ,מנות עיקריות בשריות ותוספות חמות ,שתייה קלה ושתייה חמה.
 16:30סיום משוער ונסיעה חזרה
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אפשרות ב'  -יום כיף וגיבוש באזור מדבר יהודה וים המלח
מסלול הטיול:

 7:30התכנסות ויציאה מהמרכז
 8:45נפתח בארוחת בוקר עשירה ,מיוחדת וכשרה בסגנון פרסי בערד.
הארוחה כוללת :לחם פרסי ,מבחר סלטים פרסיים ,מטבל יוגורט מלפפונים ,טחינה ירוקה,
לבאנה פרסית ,פריטטות מגוונות – ירק (קוקו סבזי) ,חצילים ,אפונה ועוד ,..אורז ירוק ואורז
עם עדשים צימוקים ותמרים (פולו סבזי  /עדס פולו) ,תה פרסי ועוגת קינמון.
 10:15נגיע לעין בוקק שבדרום מדבר יהודה ונצא למסלול רגלי קסום המוצל ברובו
שחלקו עובר במים ומגיע למפל היפייפה .לאורך המסלול שפע צמחייה ושרידים
מהתקופות החשמונאית והרומית .בשנים האחרונות הומלחו מימיה של נאת המדבר הקטנה
והחשובה ,והצמחייה ובעלי החיים שבה נפגעו .במבצע מורכב שיזמה רשות הטבע והגנים
מחזירים לנחל זרימה של מים מתוקים .המסלול קל-בינוני ,משך המסלול כשעה וחצי.
לחילופין :נערוך ביקור בבית אמן המגלף יצירות עוצרות נשימה מעץ או ביקור בבית
אמנים בברזל שם נשמע את הסיפור המשפחתי וניחשף לעבודות המרהיבות.
 11:30נצא לטיול  RZRחווייתי בנהיגה עצמית שיוצא מאזור מלונות ים המלח לכיוון הר
סדום ושמורת נחל פרצים היפייפיה ,משם נכנסים לסוללה שנמצאת בתוך הים לכיוון ירדן,
לאחר מכן ירידה לפטריות מלח על המים (זה הזמן לתמונות !!) בנקודה זו יועבר על ידי
המדריך הסבר על האזור .לאחר מכן נמשיך בנסיעה בנחל פרצים חזרה לנקודת היציאה.
לחילופין :מסלול הליכה רגלי בנחל תמר  +סנפלינג  -חוויה הרפתקנית אתגרית המשלבת
הליכה קצרה בערוץ מצוק נחל תמר תוך שימוש במדרגות סלע ,סולמות וחבלים.
במפל האחרון ימתין צוות מדרכים אשר יספק חווית גלישה מצוקים בשתי אפשרויות:
.1אומגה (גלישה זוויתית)
 .2סנפלינג מגובה של כ  20מטרים
 13:30הגעה למלון בים המלח וארוחת צהריים עשירה במסעדת המלון על גבי מזנונים
(הארוחה מוגשת עד השעה .)14:30
 14:30שימוש במתקני הספא ,בריכה ,בריכת מי מלח ,סאונה ,ג'קוזי וחוף הים.
 15:00-17:00אופציונלי  -טיפולי ספא של  25דק' בספא לכל אורחי הקבוצה ברישום
מראש – לבחירה מרשימת הטיפולים .יש לתאם מראש את סוג הטיפול ולבחור מטפל או
מטפלת .כל אורח יקבל חלוק ,מגבת ולוקר לכל  2אורחים.
 17:30סיום משוער ונסיעה חזרה
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אפשרות ג'  -יום כיף וגיבוש באזור צפון מדבר יהודה
 8:00התכנסות ויציאה מהמרכז
 9:30נפתח את היום עם אירוח וארוחת בוקר באווירה אותנטית במתחם חווה
מדברית עם הכנסת אורחים של אברהם אבינו.
או לחילופין  -נפתח בארוחת בוקר כפרית ועשירה ביקב וחוות בוטיק משפחתית
באזור לטרון בדרך.
 10:30נהנה מפעילות גיבוש מדברית וייחודית לבחירה:
" .1מתחברים אל המדבר" המשלבת מגוון פעילויות חווייתיות המפעילות את כל
החושים ,זריזות ,עבודת צוות ,תחרותיות והנאה ,בין הפעילויות :רעיית צאן ,שאיבת
מים מבור מים ,משחק זכרון מדברי ועוד.
 .2פעילות גיבוש מאתגרת בתחנות "המירוץ לבראשית"  -משחק משימות תנ"כי
הדורש מאמץ פיזי ,שיתוף פעולה ,הגיון וחשיבה מחוץ לקופסה ,כמו גם הבנה של
הקשיים עימם התמודדו והפתרונות אותם מצאו בתקופת התנ"ך.
 .3ניהנה מפעילות גיבוש מרתקת ומסתורית "סודות במנזר אותימיוס" שבמישור
אדומים .עם הגעתנו יקבל את פנינו מדריך הלבוש ברוח המנזר .לאחר הסבר על
המקום ועל אופי הפעילות ,נאפס שעונים ,נקבל מפה של המנזר ונצא לדרך בעקבות
הפסיפס האבוד.
 12:30נצא למסלול רגלי מודרך וקליל בצפון מדבר יהודה למעיין הנעלם  -עין מבוע
ו-ואדי קלט  -עין מבוע הוא מעיין הפועם בלב הערוץ המצוקי של נחל פרת (ואדי קלט).
זהו התיכון בסדרה של שלושה מעיינות גדולים הנובעים בין עין פרת במעלה הנחל לעין
קלט במורדות .הייחודיות במעיין הינה שמימיו מגיחים בפעימות כאשר בין פעימה
לפעימה המעיין יבש ואז שוב מתמלא – מחזה ייחודי למעיין זה.
 14:30ניהנה מחוויית נהיגה עצמית על גבי ריינג'רים ותומקארים בשילוב ג'יפים
בצפון מדבר יהודה  -טיול קסום אל לב המדבר המשלב נסיעה אתגרית בתוך ואדיות
מחורצים ותצפיות מרהיבות .נסע על שיפוליו של רכס השומרוני הטוב ,תוואי נחל אוג
וקניונו האדיר ,בדרך נחלוף בסמוך לביצורים מהתקופה הצלבנית ועד למלחמת ששת
הימים ונעצור באחת מהתצפיות היפות ועוצרות הנשימה של צפון מדבר יהודה שממנה
נראה את צפון ים המלח ,יריחו ,הר העזאזל ובקעת הורקניה.
הנהיגה לבעלי רישיון נהיגה בתוקף של שנתיים לפחות!
 16:00נסב לארוחת צהריים עשירה במסעדת בשרים מדברית עם בשרים
מהמעשנה או ארוחה אותנטית בסגנון סעודת דוד המלך בחווה המדברית,
הכוללת :מבחר מנות פתיחה וסלטים ,מנות עיקריות בליווי תוספות חמות ,שתייה קלה
וחמה וקינוח.
 18:00/17:30סיום משוער ונסיעה חזרה
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