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טיול מרתק בצפון מדבר יהודה כולל סיור רגלי בשמורת עין גדי

יציאה  07:30ממתחם תע"א
הצוות המעולה של אופק תיירות מזמין אותכם ליום מרתק באתרי צפון מדבר יהודה .ארץ של נופים מרגשים,
תופעות טבע ייחודיות שאין שני להם בעולם והיסטוריה מרתקת החל מאירוע סדום ועמורה ועד לכיבוש עין גדי
במלחמת השחרור.

נצא מוקדם בבוקר באוטובוס המפואר שלנו ,נהוג בידי נהגי החברה ובהדרכה של טובי
המדריכים.
אחרי ארוחת בוקר עצמאית במודיעין נשים פעמינו אל נבי סמואל ,אתר הקבורה של
שמואל הנביא ( האומנם?) ,המצודה הצלבנית "הר השמחה" .כאן ראו נושאי הצלב את
ירושלים משאת נפשם אחרי מסע שערך שלש שנים .אתר קרבות היסטורי אבל אנו נציין את
הניסיון לכבוש את המקום במלחמת השחרור.
נמשיך מזרחה ,נעבור את ירושלים ונרד בכביש התלול לעבר מדבר יהודה .נעצור בנבי
מוסא .מבנה קבר שנראה כאילו יצא מסיפור אלף לילה ולילה .האם כאן קבור משה רבנו? כך מאמינים המוסלמים.
כביש  1חולף מדרום ליריחו .אנחנו נפנה בצמת קליה דרומה על כביש  .90נעצור בגן לאומי קומראן .כאן נמצאו המגילות העתיקות,
כאן פעלו אנשי כת האיסיים .כאן נכתבו המגילות המכילות את פרקי המקרא האותנטיים ביותר .נערוך סיור של כשעה במקום ,ננסה
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לפענח מה רואות עינינו ונמשיך לשמורת עין גדי .אתר שהינו לכאורה שמורת טבע ,נווה מדבר ,אבל עבורנו המקום הזה הינו חלק
חשוב במורשת היהודית .נספר לכם איך שמריהו גוטמן כבש את עין גדי במלחמת השחרור וקבע את קו שביתת הנשק .ננסה לזהות את
מגוון הצמחייה וננסה לזהות את בעלי החיים שהשמורה היא ביתם.

לאורך כל הדרך אנחנו נגיש לכם שתיה חמה וקרה ,עוגיות ופירות העונה

כאשר עוברים בעין גדי אי אפשר שלא לדבר על תופעת הבולענים .בדרך צפונה נדבר
על ים המלח .על תהליך היווצרותו ,השימושים שמצא כאן האדם .על התעשייה בימים הקדומים ועל התעשייה של ימינו ,על הסיבות
לירידת מפלס המים והדרכים להתמודד איתם.

זה הזמן לאכול ארוחת צהרים .אנחנו מזמינים אותכם לארוחה בשרית כשרה
לפני שמסיימים נבקר באתר הטבילה "קאסר אל יהוד" .כאן חצו יהושע ובני ישראל את הירדן .כאן חצה אליהו הנביא את הירדן ,כאן
הטביל יוחנן המטביל את ישוע .נצפה בצליינים הטובלים במי הירדן ,נשוחח על התופעה ונערוך הכרות קלה עם הנצרות.

מסלול הסיור:
נצא לדרך בשעת בוקר מוקדמת ,נעצור במודיעין לארוחת בוקר עצמאית ,נבקר בנבי סמואל ,נבקר בנבי מוסא,
נבקר בגן לאומי קומראן ,נבלה למעלה משעה במורת עין גדי ונלך לאורך נחל דוד ,נעצור לארוחת צהרים

בשרית ,כשרה .לסיום נבקר באתר הטבילה קאסר אל יהוד.
במסלול הסיור יתכנו שינויים בגלל אי זמינות אתרים ,מגבלות תנועה וכדומה .אנחנו כמובן נעשה כל
שביכולתנו לעמוד בתוכנית ואפילו להוסיף.
ההליכה בנחל דוד נגישה בחלקה .מטיילים בעלי מוגבלות יכולים לערוך סיור עד המפל הראשון.
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