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דרך הבשמים–1טיול מספר 

הנושא

בעקבות דרך הבשמים הנבטית

:המסלולתיאור

מאזורנוודיםשלקבוצהמתחילההספירהלפני4הבמאה

.בשמים,ביותריקרהסחורהעםעזהלנמללהגיע,וערבתימן

היחידיםוהיומדהימהתשתיתיבנוהםשניםמאותבמשך

זהבמסלול.הקשהבמדברקילומטריםאלפילנועשיכולים

עדהערבהמאזורישראלבארץשעברההקדומהבדרךנטייל

כאחדנחשבתוהיאעבירותאתגריישנםבדרך.רמוןמכתש

.בנגבהיפותהדרכים

הערותאתריםמשךעבירותמטיבי קשב

מעלה  , קצרה, מואהיום שלם+בינונית קל

נקרות,דקלים

מומלץ באביב



סרטבה  –2טיול מספר 

הנושא

בעקבות אוצרות החשמונאים

:המסלולתיאור

בארץלשלוטהחשמונאיםמצליחיםהספירהלפניהשנייהבמאה

המצודותאחת.עליהלשמורמנתעלמצודותמקימיםוהם

המצודה.החשמונאיינאיאלכסנדרשבנההסרטההיאהחזקות

הורדוסגם.אוצרותיהלהסתרתהמלכהשלומציוןאתתשמש

לצורךגםשמשההרהחשמונאיםלפניעוד.ארמוןבמקוםיבנה

ודרךמגיתיתמתחילים.החודשהכרזתלצורךמשואההדלקת

אתונראהלהרברגלנטפסושם,לסרטבהנגיעקונטרהראס

.פצאללמעיינותנגיעארוכהבירידהמשם.הארמוןחורבות

הערותאתריםמשךעבירותמטיבי קשב

מומלץ בחורףפצאלמעיינות + סרטה יום שלם+בינונית קל



והר עזאזלמרסבא–3טיול מספר 

הנושא

נזירים ושדים במדבר יהודה

:המסלולתיאור

ההפרדהגדרלאורךאדומיםמעלהבאזורנתחילמסענואת

הכיפוריםביוםשבוההר.עזאזללהרנגיעהשטחדרךומשם

ואתהמקוםסיפוראתנספר(שמוומכן)לעזאזלהשעיראתשלחו

למנזרנמשךמשם.להרהביתמהרהשעירמשלחשעברהמסע

תיאוקטיסטוס)נזיריםשניהקימו411בשנת,המרסבא

מטרת.אוגבנחלשיתופימנזר(חריטוןתלמידי,ואביטמיוס

כדי.המדבריתהנזירותלחייצעיריםנזיריםלהכיןהייתההמקום

סבאסהנזיר.מדברבתנאיבדידותלחייהנזיריםאתלתרגל

שכיוםשיתופימנזרהקדרוןגדותעלבונהאביטמיוסשלתלמידו

,צוקיםבראשמסענואתונסיים.המדברבמנזריהיפהאוליהוא

.המלחיםלעבריפהתצפית

הערותאתריםמשךעבירותמטיבי קשב

ראש  , הר עזאזל, מרסבאיום שלםבינונית/קלקל

צוקים

ערב יום  , כל השנה

כיפור



מהבקעה לשומרון–4טיול מספר 

הנושא

אל הכביר 

:המסלולתיאור

מהבקעהנתחיל.השומרוןשבהרימהגבוהיםכבירהראלמסע

נפגושבדרך.הכבירלעברנעלההשטחודרךגיתיתמהישוב

לתצפיתנעלה.ועודאיתמרשלהחווה,מאדמעניינותנקודות

נספרבידך"התנעםושם.וגריזיםעיבלוההריםשכםעמקעל

המזבחעלנשקיף.באזורשהיוהדרמטייםהאירועיםאת

כפירעיןמקסיםבמעייןונסיים.ועודיוסףקברעל,עינבשבהר

.מוראאלוןלישובבכניסה

הערותאתריםמשךעבירותמטיבי קשב

כל השנהעין כפיר,הר כביר, גיתיתיום שלםבינוניתקל



דרך בורמה והמשלטים–5טיול מספר 

הנושא

לנצח זכור נא את שמותינו

:המסלולתיאור

נחסמההעצמאותבמלחמת...קירותללאשליביתימשלטייא

מוצאיםדברשלבסופו.נצורההייתהוהעירלירושליםהדרך

לאחר.(ואדאלבאב)הגיאשערדרךשלאעקיפהדרך

רכסעלמשלטיםלהקיםמצליחיםהראשוניםהמבצעים

אתנספרזהבטיול.לירושליםהדרךעלשישלטוהשיירות

משלט.המשלטיםסיפורואתלירושליםהפורציםשלסיפורם

.שטחלנהיגתואתגריתקשהדרךהוא21

הערותאתריםמשךעבירותמטיבי קשב

כל השנה  21דרך בורמה מעלה יום שלםקשהקל



כרמל–6טיול מספר 

הנושא

בעקבות אליהו בכרמל

:המסלולתיאור

.ואשרהבעל,לאליםזובחיםאשתוואיזבלישראלמלךאחאב

אתלעצורכדיאליהואתמחפשואחאבקשהבצורתיוצראליהו

ֹּאֶמר"אחאבשלהנביאיםמולהואמבחןמציעאליהו,הבצורת ַוי

ְסִחיםַאֶתםָמַתי-ַעד י-ַעלפֹּ ְלכּוָהֱאֹלִהיםְיהָוה-ִאם--ַהְסִעִפיםְשתֵּ

תֹוָהָעםָענּו-ְולֹּא;ַאֲחָריוְלכּוַהַבַעל-ְוִאם,ַאֲחָריו ,אֹּ

ל":ואז(21יחאמלכים)".ָדָבר שִתפֹּ ָלה-ֶאתַותֹּאַכל,ְיהָוה-אֵּ ָהעֹּ

ִצים-ְוֶאת -ֲאֶשרַהַמִים-ְוֶאת;ֶהָעָפר-ְוֶאת,ָהֲאָבִנים-ְוֶאת,ָהעֵּ

ָכה,ַבְתָעָלה יֶהם-ַעל,ַוִיְפלּו,ָהָעם-ָכל,ַוַיְרא.ִלחֵּ ֹּאְמרּו;ְפנֵּ ְיהָוה--ַוי

נעלה.(34-39יחאמלכים)".ָהֱאֹלִהיםהּואְיהָוה,ָהֱאֹלִהיםהּוא

נביאיאתלוקחאליהושבההדרך(שריפה)המוחרקהמעלהאת

.לקישוןהבעל

הערותאתריםמשךעבירותמטיבי קשב

כל השנהבכרמלהמוחרקהמעלה יום שלם++בינוניתקל



מסע להר כרכום–7טיול מספר 

הנושא

אל הר האלוקים  

:המסלולתיאור

עמנואלשפרופסורפולחני-ארכיאולוגיאתר,שבנגבכרכוםהר

התורהניתנהשעליוסיניהר,תורה-מתןהרשזהטועןענתי

האבנים12כגוןמאדמעניינותנקודותמספרבאתר.למשה

אתנתחילאנו.מנורהכוללואבןקירציוריהמון,(בתמונה)

.10כבישדרךכרכוםלהרנעלהומשםרמוןבמכתשמסענו

ונעשהלהרנעלהמוקדםבוקר.להרהצמודלילהבחניוןנלון

להר.לכתלמיטיבימיועדהטיול.שעות4–3כשלמסלול

(פעילאששטח).ופסחחנוכה,סוכות:בחגיםרקלהגיעניתן

הערותאתריםמשךעבירותמטיבי קשב

.  למיטיבי לכת בלבדהר כרכום,מכתש רמוןיומייםבינוניתקל

פסח,חנוכה,סוכות



מעלה עקרבים–8טיול מספר 

הנושא

ממעלה עקרבים לשער אשמדאי

:המסלולתיאור

נעלה(עקרביםמעלה)לאילתוהישנההמפותלתבדרךנתחיל

הפסקתלאחר.ומיוחדתיפהבדרךשישלגביציןנחלדרך

שם.אשמדאישער,הקטןהמכתששללפתחונגיעהאוכל

הדרך.ח"הפלממתקופתתמונותעםהמקוםסיפוראתנספר

המסלוליםבאחדמדובר.שטחבנהיגתניסיוןודורשתאתגרית

.בארץבמדברביותרהיפים

הערותאתריםמשךעבירותמטיבי קשב

,  ציןעין,עקרביםמעלה יום שלםקשה/בינוניתקל

מכתש קטן, גבי שיש

כל השנה



מצדה–9טיול מספר 

הנושא

בעקבות המורדים במצדה

:המסלולתיאור

המלחיםלכיווןנרדהתארגנותולאחרבערדנתחילמסענואת

,חתרוריםבמצרנבקר,מורגלנחלנכנסקילומטריםמספרלאחר

שם.המלחיםאזורעלתצפית,יאירמעלהבחניוןלהפסקהנעצור

נמשךמשם.בעולםביותרהנמוךהמקוםשלסיפורואתנספר

הלילהאת.נוספתבתצפיתנבקרשבדרךלמצדההירוקבשביל

.במקוםהמדהיםקוליהאורבחזיוןונצפהמצדהבחניוןנעשה

אתנספרושםלמצדההסוללהדרךנעלההזריחהעםלמחרת

.שלהםוהנוראהאחרוןהלילהאתונתארהמורדיםשלסיפורם

הערותאתריםמשךעבירותמטיבי קשב

חתרורים, נחל מורגיומייםבינוני/קל+קל

ומצדה

לינה בחניון מצדה

כל השנה



נחל צין–10טיול מספר 

הנושא

מצין לזיק ומחוה לנח  

:המסלולתיאור

וכוללמאתגרהמסלול,אתגריתשטחנהיגתלאוהבימסלול

ביוםהמסלולאתלבצעניתן.שונהקושיברמתומעלותמעברים

דרךעוברהמסלול.יותרמתונהבצורהביומייםאועמוסנהיגה

נחל,(לטפסמומלץלאממש,ביותרקשה)זיקמעלה,ציןבקעת

החורףבתקופת.מחמלבקעת,נחמעלה,טרףנחל,חוה

.במיםמלאיםוחוהשרףגביהאביבותחילת

הערותאתריםמשךעבירותמטיבי קשב

,  נחל חוה, מעלה זיק, בקעת ציןיום או יומיים+בינוניתקל

בקעת מחמל , מעלה נח, נחל טרף

בקיץ  לא



סדנת חילוץ 

יתקעדברשלבסופו,שמטיילשטחנהגכל

מהחוויהחלקזהו.בחילוץשותףיהיהאו

שלהקושיאתדווקאולעיתים,טיולשל

מעטבלא.אחריחודשיםגםנזכורהחילוץ

אתם.לביתמתחתממשקורהזה,מקרים

אווירלנשוםדקותלכמהיורדים,יודעים

הרכבאתלבדוק,הביתלידבשביל

סלעאיזהאוקטנהשלוליתואז...החדש

?עושיםמהאופס.תקועוהרכבבולט

:נושאי לימוד

הפיזיקה של החילוץ•

הרמה-ציוד חילוץ •

משיכה-ציוד חילוץ •

עוגנים  •

עומסים•

עבודה עם כננת•

תרגול מעשי•

הערותמיקוםמשך

בימי שישייער בן שמןיומיים/יום



https://www.gadish-tour.com

בהצלחה

מורה דרך ומדריך טיולים, יהודה גדיש

מדריך בכיר לנהיגת שטח וחילוץ

https://www.gadish-tour.com/

