10/03/2019

דף מידע ליוצאים לטיול דרום משפחות
שעות יציאה
יום שישי 5.4.19
 08:00בחנייה הגדולה.
 12:00בחנייה הגדולה.
נא הגיעו לפי השעה שנרשמתם בהרשמה לטיול ,וחשוב להגיע לפני שעת היציאה
כדי להעמיס את הציוד שלכם ולתפוס מקום באוטובוס.
מזכירים כי אין להגיע ברכבים פרטיים.

היכן לנים?
חי נגב רביבים .רשימת החדרים תפורסם בהמשך ע"פ ההעדפות שלכם.
מי שישן בחדרים פרטיים – מזכירים שהרשמה ותשלום ישירות מול החאן באחריותכם -
אירנה.054-2401261 -

מסלולים?
**יתכנו שינויים בתוכנית לפי שיקול דעת של צוות המדריכים ומזג אוויר.
כרגע לא צפוי גשם בסופ"ש.
שישי 5.4.19
מסלול  – 1יציאה מוקדמת:
יציאה בשעה  8:00מהגשר.
נסיעה ליער המלאכים בחבל לכיש – ארוחת בוקר
סיור פריחה לחירבת לויה וצפייה בפסיפסים המיוחדים.
נסיעה לרביבים  -התארגנות בחדרים ,ארוחת ערב שישי וקבלת שבת.
מסלול  – 2יציאה מאוחרת:
יציאה בשעה  12:00מהגשר
סיור פריחה בגבעת גד בחבל לכיש /מסלול פריחה חלופי במידה והמסלול יהיה בוצי.
נסיעה לחאן רביבים.
שבת :6.4.19
מסלול  – 1מיטיבי לכת:
יציאה מרביבים למסלול נחל אבוב בשעה  9:00לאחר ארוחת בוקר והכנת סנדביצים לכל היום.
נתחיל במיצד זוהר הצופה על אזור ערד ומדבר יהודה,נמשיך לתוך נחל יבש מצוקי בחלקו ובירידה
אליו נעזר בטבעות .בתוך הנחל יהיו גבי מים שניתן לעקוף ,צמחיה מידברית ואפילו פריחות,
בהמשך נצא לכביש צומת חתרורים .אורך המסלול כ 4-שעות.
הגעה לגב ימין -קפה ועוגה ,רחצה בגב ,וטיפוס על דיונת החול.
חזרה הביתה.

מסלול  – 2משפחות וילדים צעירים:
יציאה בשעה  10:00מרביבים לאחר ארוחת בוקר והכנת סנדביצים לכל היום –הגעה למסלול
סנפיר קטן – אורך המסלול כשעתיים ,מתחיל בטיפוס לתצפית מדהימה על המכתש וכולל סולם
קטן בדרך מטה.
בסוף המסלול פעילות בחולות הצבעוניים (יש להביא בקבוק פלסטיק קטן לפעילות בחולות
הצבעוניים)
הגעה לגב ימין -קפה ועוגה ,רחצה בגב ,וטיפוס על דיונת החול.
חזרה הביתה.

מה להביא?
כלי אוכל אישיים לכל משפחה (אנחנו אקולוגיים) – צלחת ,מרקיה ,כף ,כפית ,סכין ,מזלג ,כוס.
נעלי הליכה טובות
שק שינה (ישנים ברביבים על מזרונים בחדרים מחוממים) ,מצעים.
בגדים ארוכים
בגדים קצרים
בגדים חמים לערב
גרביים להחלפה
נעליים להחלפה – במידה והמסלולים יהיו בוציים או רטובים  +שקית לנעליים המלוכלכות.
כפכפים למקלחת.
בגד ים למקלחת
מגבת – למקלחת  +ולרחצה בגב ימין
תיק תרופות אישי
עזרה שניה
תיק רחצה
תרמיל גב להליכה במסלול ולנשיאת אוכל ובגדים לכל היום
מים –  3ליטר לאדם
כובע
מעיל קל לגשם (טוב גם נגד רוח).
משקפת.
מצלמה.
אוכל ליום שישי עד הערב (כולל לארוחת בוקר משותפת)
בקבוק יין לכל משפחה לקבלת שבת
עוגה/עוגיות לכל משפחה לקבלת שבת
פק"ל קפה  /תה אישי לגב ימין (אין אפשרות להכנה מרוכזת) ,עוגיות עלינו.
משחקי קופסא לערב ברביבים
כפות ודליים למשחק בחול ,בקבוקונים קטנים למילוי חול צבעוני.
מצב רוח טוב
מחכים לכם  -צוות הטיול
דני הרמן ,רותי אלדד ,ארי כהן ,אלי דניאל ,ענבר דניאל ,גלי אבן שושן ,טל מירון.

