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שלום לכולם ,שמחים להיפגש אחרי הפסקה ארוכה.
חוג טיולים עם אלי רז יוצא לדרך ביום שבת ה . 28/10/17-מסלול הטיול :נחל הסלבדורה וחוף קדם מתאים לאוהבי-מיטיבי לכת ד"ק
. 4-5
א .נחל הסלבדורה (טיול/סיפור) -קניון שאינו גדול מידי ,מסלול שאינו ארוך ולא קשה מידי אך בכל זאת חווייתי :פה ושם סולם
ברזל ,טיפוס על סלע ,ויד או חבל לעזרה .הטיול מלווה בסיפור גילוי המקום בסיוע כוחות חוץ ארציים ,בניסיון איתור אובדים
במדבר-יהודה .ד"ק 5-4
ב .חוף קדם -תופעות בקטע חוף (אחר ושונה משנה שעברה) שנחשף בגלל ירידת מפלס ים המלח.

הסלבדורה של נחל הסלבדורה

מעיינות חמים תת-ימיים שנחשפו הפכו לפלגים עם נסיגת קו החוף

יציאה בשעה  06:30מנאות הכיכר 07:00 ,מנווה זוהר (אפשר להשאיר שם רכב) 07:30 .מעין גדי (נא להודיע היכן מצטרפים).
צירוף ילדים :בדרך כלל מוכח שהיכולות שלהם תלויות יותר באופי ובהרגלים ולא רק בגיל .לא פעם מתברר שיש לילדים פחות קשיים
מאשר למבוגרים .ההחלטה היא כמובן של ההורים ועליהם גם האחריות על הילדים והתנהגותם בזמן הטיול ובכל מקרה ,הרגישו
חופשי גם להתייעץ איתי בטלפון.
ציוד חובה קבוע לכל טיולים :נעליים טובות ונוחות להליכה ,פנס (לא רק לטיולי מערות ולילה) ,מים ולבוש לפי העונה ומזון לפי
הצורך ,תרמיל נוח לנשיאת הציוד ,כיסוי ראש ,אלתוש ,אולטראסול ,עזרה ראשונה אישית (משולש ,תחבושת אלסטית ,חומר חיטוי,
פלסטר ואגדים).
ייתכן שבחוף קדם תהיה אפשרות לטבול במעיינות ו/או בים (אין מקלחות) ,נא להתארגן בהתאם .קטעי חוף קצרים עלולים להיות
בוציים ,בכל מקרה רצוי להצטייד גם בנעליים מתאימות להליכה במים (לא ארוכה).
אורחי תושבים -מוזמנים בחפץ לב על בסיס מקום פנוי .העברת המידע ,תיאום המפגש והתשלום ,הוא באחריות המארחים.
הרשמה – אצל גלית במתנ"ס תמר galith@ma-tamar.co.il :והעתק לאלי רזeliraz@ein-gedi.co.il :
נא לא לדחות הרשמה לרגע האחרון .הרכב יוזמן על פי מצב ההרשמה שבוע לפני הטיול ,מי שלא ירשם במועד יוכל להצטרף רק על
בסיס מקום פנוי (לקבוצת נרשמים קטנה יוזמן רכב קטן).
מחיר למשתתף –  ₪ 100ייגבה במקום (להביא בדיוק ,אין עודף)
להתראות בטיול
בברכת שנת טיולים מוצלחת ומהנה,
גלית הרמן
רכזת חוגים ומנהלה

אלי רז
מדריך הטיולים

