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 רקע כללי .1

 

קראת פתיחתו של נמל להיערך ל ,כלל גורמי התיירות בדרום הארץהנחה את  משרד התיירות

. במסגרת שבערבה קם בסומך ליישוב באר אורהרמון הממו ואסף על שם אילן התעופה החדש

, של תיירות מדברית תחוםהיערכות זו, בוצע לימוד אודות מצב התיירות הנוכחי בדרום הארץ ב

בדגש על המועצות הבאות: אילת, חבל אילות, ערבה תיכונה,  בפלחי השוק של התיירות הנכנסת,

ה מתייחסת לתיירות מדברית, בהיבטים העבוד מצפה רמון, רמת נגב, ערד, תמר, ירוחם ודימונה.

הגדרה: פעילות פנאי המתחרשת ברחבי המדבר הכוללת סיור וטיול. למטרת בהתאם ל שונים

ההמשגה, פעילות זו אינה עונה על הגדרת חופשת הנופש הקלאסית הנשענת על שירותי המלון 

 ".Sועונה על קטגורית תיירות שלושת ה"

הקלאסי תור המסלול המכונה  יםישראל מבצעל ות הנכנסתכיום מרביתם של התיירים בתייר 

אל הנגב,  בדרך כלל מדריםאינו  ,ציר תיירות זה. הצפונו ותל אביב ירושליםבמגמה גיאוגרפית מ

מהווה  ,בערבה רמון ואסף אילןעל שם  אילת והערבה. פתיחתו של נמל התעופה הבינלאומי

 .בקרב התיירות הנכנסת ר דרומיהזדמנות שיווקית ומיתוגית לביסוסו של ציר תיו

מסמך זה מהווה חשיבה אסטרטגית לתיירות המדברית עם הצעות לכיווני עבודה ראשוניים 

 בתחום התשתיות, בניית המוצרים, המיתוג והשיווק.

 

 מטרה:

 ובכלל הדרומי , הגדלת זמן השהות שלהם במרחבבאילתהעלאת מספר התיירים מחו"ל הנוחתים 

מוקד התיירות המוביל בראש מפרץ אילת אל מול המתחרות במדינות וחיזוקה של אילת כ

 השכנות.

 

 הרציונל:

, ובניית מסלולי נמל התעופה החדשמוצר מדברי עבור קהל התיירות הנכנסת הנשען על  יצירת

פיתוח אתרי תיירות חדשים, שדרוג אתרים  .מדברה ם ברחביאתרישל  במגוון עשיר סיור ותיור

 .המדברילמרחב  ושיווק וגקיימים וביצוע מית
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 תהליך העבודה:

ובה מיפוי אתרים ומסלולים קיימים עם תיאור קצר, סימונים של  סכמטיתעריכת מפה  .1

 בהיבט התיירותי.  התעופה ותכניות עבודהנמל 

איסוף מידע והצגת החסמים, הפערים והחוסרים בתיירות הנוכחית על ידי לימוד ועבודה  .2

 ומפגש עם תיירים בשטח. ות השונותעם מחלקות התיירות במועצ

 על פי חלוקה נושאית ומספר ימי הביקור הנדרשים. אתרים ומסלולים לביקור הצעת .3

כיווני עבודה והצעות לפיתוח פיסי של אתרי תיירות במדבר, בדגש על אתרים ציבוריים  .4

 לביקור.

בחינת  לצד למיתוג ושיווק תיירות המדבר כמכלול שלם בקרב התיירות הנכנסתות הצע .5

 .מוצרים מתחרים

 

 :ומחקר , דיוןעימם בוצעו מפגשי לימוד גופי ציבור

  :משרד התיירות 

o מר אמיר הלוי  ,מנכ"ל המשרד. 

o מינה גנם. 'גב ,אגף אסטרטגיה 

o .אגף שיווק, גב' הילית מגד ברגבאום 

o .אגף תשתיות, מר דורון אהרון 

 .הרשות לפיתוח הנגב, רכזת תיירות ותרבות שירן עדי 

 אזורית חבל אילות: מועצה 

o  מועצה אזורית חבל אילות, ד"ר חנן גינתראש ה. 

o ,מנכ"ל מר גיא מרקמן. החברה הכלכלית חבל אילות 

o .רכזת התיירות חבל אילות, גב' איריס דניאלי 

 :עיריית אילת 

o .תאגיד התיירות באילת, מנכ"ל מר יוסי חן 

o .מנהלת השיווק, גב' ליאת אגסי 

o 'שרה )ציגי( פרופר. התאחדות המלונות אילת, גב 

 מועצה אזורית ערבה תיכונה: 

o .ראש המועצה האזורית ערבה תיכונה, ד"ר אייל בלום 

o ,מנכ"ל נעמי בקר החברה לפיתוח ובנין הערבה. 

o ,הגב' גלי כהן.ותיירות מנהלת פיתוח עסקי החברה לפיתוח ובנין הערבה , 

o .ועדת תיירות ערבה, מר אורן מורגן 
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 ועצה מקומית מצפה רמון:מועצה אזורית רמת נגב ומ 

o .ראש מועצה מקומית מצפה רמון, מר רוני מרציאנו מרום 

o .רכז תיירות הר הנגב מצפה רמון, מר שחר שילה 

 :עיריית ערד 

o .מנכ"ל עיריית ערד, מר גרי עמל 

o .מנהלת מחלקת התיירות, גב' אנה סנדלר 

 :מועצה מקומית ירוחם 

o .ראש מועצה מקומית ירוחם, מר מיכאל ביטון 

o זת תיירות ירוחם, גב' ליאת אביאלי.רכ 

 רשות הטבע והגנים: 

o מנהלת חטיבת קהל וקהילה, הגב' רעיה שורקי. 

o גבאי, מר גלעד םמנהל מחוז דרו. 

o .מנהל תחום המוצר התיירותי, מר חגי דביר 

o .ממונה תחום קהל וקהילה במחוז דרום, מר שרון טל 

 עסקי 50-רכי התיירנים עם למעלה מבנוסף התקיימו פגישות ללימוד צ פגישות עם תיירנים:

. עסקים בתחומים , ועדות תיירות ופגישות פרטיותתיירות במסגרת פורומים יישובים בתיירות

הבאים: לינה ואירוח, הסעדה, מורי דרך, ג'יפים, לוגיסטיקה בטיולים, צימרים, אכסניות, בתי 

  הארחה, גלריות אומנות, חממות חקלאיות, מרכזי מבקרים.

 20-בוצעו כ 2017ועד אפריל  2016במהלך החודשים נובמבר ת ושיחות עם תיירים מחו"ל: פגישו

פגישות עם תיירים מחו"ל המטיילים באופן עצמאי, ברכב שכור, בתחבורה ציבורית ובטרפמים 

ברחבי המדבר. הפגישות בוצעו בנקודות הבאות: חאן שקדי בנאות הכיכר, טיילת מכתש רמון 

+  90ובטרמפים לאורך הכבישים  , הר צפחות באילתהכניסה לפארק תמנע , מבואתבמצפה רמון

40 . 
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 מוקדי תיירות מרכזיים .2

 

 העיר אילת: 2.1

מלונות המציעים למעלה  50-היקף המלונות המשמעותי בעל היצע רחב ומגוון של רמת אירוח. כ

. אילת מציע AirB&Bהמשווקות בשיטת  לצד אכסניות ויחידות אירוח פרטיות ,חדרים 12,000-מ

לתייר את החופשה של שמש נצחית, חופי ים ופעילויות מדבר וים. לצד אלו, העיר עשירה במוקדי 

באילת שני מעברי  .ומהווה שער תיירות בינלאומי לתיירות המדבר כולו סחרבילוי של מסעדות ומ

לו משמשים גבול, מערב בגין לטאבה שבסיני מצרים ומעבר רבין לעקבה שבירדן. מעברים א

קבוצות של תיירות מאורגנת המגיעים לישראל במסגרת חבילות הכוללות את ישראל ומצרים או 

ישראל וירדן. באילת קיימות חברות תיירות המציעות טיולים חד יומיים לפטרה, אולם בשלוש 

השנים האחרונות הרגולציה הירדנית מקשה על מוצר זה, כמו גם על חבילות הטיול בקניוני 

באילת מתקיימים פסטיבלים ואירועים רבים לאורך השנה: ג'אז בים האדום,  בר בירדן.המד

  אתלון, מרתון ועוד אירועים רבים.יטר

 תיירות אילת מפה סכמטית
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חברות תיירות שונות באילת מציעות פעילות מדברית הכוללת מסלולי הליכה, רכיבה על אופנים, 

פים וטרקטורונים. חברות אלו עובדות עם לקוחות בתיירות המאורגנת  גמלים, סוסים, ג'י

והעצמאית, מרביתם של הלקוחות הינם ישראלים ומיעוטם תיירות נכנסת. יש לציין כי קיימות 

 FITמספר מצומצם יחסית של חברות תיירות המבצעות מאילת מוצרי רגולר לתיירות נכנסת 

סיור תמנע, ספא ים המלח, ירושלים וצפונה. מבין מוצרים במסלולים קבועים: ג'יפים הרי אילת, 

 אלו, הרגולר הפעיל ביותר הוא יום טיול לפטרה. 

 

 :באילת אתרים מרכזיים לביקור

ית בילוי המציגה את עולם החי העשיר מתחת לים. האטרקציה כוללת יאטרקצ מצפה תת ימי:

רחב של אלמוגים. בריכת הכרישים אקווריומים מיוחדים ובהם כרישים, צבי ים, דגים ומגוון 

 והמצפה עצמו הם שני המוקדים הבולטים ביותר באטרקציה.

ית בילוי לחוף הים הכוללת מגוון פעילויות עם דולפינים, מתחם של יאטרקצ ריף הדולפינים:

 בריכות ספא )סתלבט על המים(, מועדון צלילה ומזון.

ומועדוני הצלילה לאורך החוף הדרומי שמורת חוף אלמוג  שונית האלמוגים ואתרי הצלילה:

יחד עם זאת, כמעט ואין בנמצא שיווק של חבילות  מהווים מוקד משיכה לצוללנים ומשנרקלים.

 צלילה לתיירות נכנסת מחו"ל.

בצפונה של העיר אילת  מרכז הצפרות:

נמצא מוקד הצפרות, במקום הדרכות 

מקצועיות, תחנת טיבוע לציפורים 

ם לתיירים חובבי האתר מתאיוסיורים. 

טבע וקיימת בו תשתית קולטת קהל 

מכל העולם מגיעים צפרים  בסיסית.

למקום המהווה שער יציאה לטיולי 

הצפרות במדבר כולו, יש לציין את 

 המתקיים באילת.  אולימפיאדת הצפריםאירוע הצפרות הקבוע 

מרחקי נסיעה קצרים מהעיר מאפשרים למטיילים להגיע למסלולי טיול  ת הרי אילת:שמור

בדרגות קושי שונות, מהליכה קצרה של שעה ועד יום מלא. מגוון חברות מפעילות טיולים באזור: 

מאוד  רחבמגוון המסלולים  .גמליםו ם,ים, רגליים, ואטרקציות מדבר ובהם כרכרות חמוריג'יפ

 המועדפיםיש לציין את הקניון האדום ותצפית הר יואש  שונות. רגות קושיומאפשר טיולים בד

 ביותר לתיירות הנכנסת מחו"ל, בזכות נגישות נוחה לכביש ואפשרות למסלולים קצרים ומעגליים.
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                    מפה סכמטית תיירות חבל אילות                                                                      

                                                                    :בל אילותח 2.2

כפרי  אירוחהיצע לינה מצוצם מאוד בסגנון ה

בקיבוצי המועצה. בתי הארחה אלו מתאימים 

 בעיקר לקבוצות מאורגנותומשווקים כיום 

ישראליות, בסופי שבוע משווקים החדרים 

מגוון  ה. הערבה מציעישראליות למשפחות

פעילויות של תיירות חקלאית בקיבוצים כגון: 

ירקות, ביקור במחלבת יטבתה וסיורי תמרים ו

, לצד גישה נוחה אל מסלולי הטיול חקלאות

 במדבר.

 

 אתרים מרכזיים לביקור:

שער התיירות המרכזי והחשוב  פארק תמנע:

למדבר במרחב אילת והערבה. מגוון רחב של 

סלולי הליכה ברגל, שבילי אופניים ואתרי מ

תצפית. אתרי העתיקות בתמנע הם בעלי חשיבות 

עולמית לראשית השימוש במתכות, מקדשים 

קדומים מימי המקרא ועדויות חדשות וחשובות 

לפעילות של ממלכת ישראל במרחב. האתר מושך 

קהלי יעד מגוונים ובהם גם אוונגלים המתעניינים 

 ור בני ישראל וממלכת שלמה.באוהל מועד, בסיפ

לאחרונה עברה מבואת תמנע שדרוג והיא כוללת 

סרט חדש, בית קפה וגלרית הסבר ותצוגה. במקום 

מתחמי לינה מדבריים, השכרת אופני הרים ושפע 

 אטרקציות ופסטיבלים לאורך השנה.

מספר מוקדי עניין בשמורת הטבע כגון  עברונה:

ובריכות המלח פוגרות )בורות שרשרת(, דקל הדום 

 תשתיתבעלי לתצפיות על הפלמינגו. האתרים 

 פארק תמנע
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בשטח של דרכי עפר ושילוט בסיסי, ישנה סככת צל  מינימלית

  בברכות הפלמינגו.

בדומה לעיר אילת, חבל  מסלולי טיול ואתרים בהרי אילת:

עמודי ל מסלולי טיול בהרי אילת, אילות מציע מגוון רחב ש

באתרים  .הם הפופולרים שבהם )בתמונה( עמרם וקניון שחורת

ומסלולים אלו ישנן דרכי עפר ושילוט בסיסי בלבד, תיירות 

נכנסת מחו"ל מתקשה מאוד להגיע אל האתרים עקב חוסר 

עם הכניסה לשמורת  90מידע, שילוט חסר, בעיית חיבור כביש 

 הטבע.  

במרחק שעה נסיעה  מסלולי טיול ואתרים בבקעת עובדה:

ות נסיעה מחבל אילות נמצא היישוב דק 45מהעיר אילת וכ

בימים אלו. מהמלון  חדש בוטיק שחרות ובו מוקם מלון

בבקעת עובדה  .תצפית מרשימה אל הערבהומהרחבה שלצידו 

ייחודיות בקנה  )בתמונה( אתרי עתיקות רבים ודיונות חול

 .מידה עולמי, במקום ישנם שבילי טיולים ושילוט בסיסי

 עובדה(דיונות החול בכסוי )בקעת 

 

 

 ערבה תיכונה:  2.3

מושבי ויישובי הערבה התיכונה מציעים לינה כפרית, צימרים ויחידות משפחתיות. רמת האירוח 

משתנה מלינה צנועה בחניוני אוהלים ועד לינה ברמת אירוח גבוהה ביותר. ביישובי המועצה 

ית )פלפלים, תמרים, רבות בתחומי האומנות והגלריות וקיים היצע רחב של תיירות חקלא יוזמות

כפר האומנים והתיירות צוקים הוא ייחודי בתיירות המדברית והוא מציע מלונות  דיר עיזים(.

 בוטיק קטנים ואינטימים ברמת אירוח גבוהה מאוד לצד נותני שירותים בתיירות.

 מטיילים בקניון שחורת
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  אתרים מרכזיים לביקור:

שער הכניסה  מרכז מבקרים ויידור בערבה:

אית בערבה, המרכז מציע הראשי לתירות החקל

סיור חקלאי בשפות שונות, מייצגים דיגיטלים 

אודות הנוף, הגיאולוגיה וההתיישבות במקום 

וסרט תלת מימד. המקום מהווה גם מרכז 

  לתיירות בערבה.ומידע הזמנות 

דרך נופית המתוחזקת על ידי  דרך השלום:

הקק"ל המאפשרת תצפיות אל עבר ירדן ומוקדי 

אלית בערבה. הדרך מחברת את החקלאות הישר

חצבה ועין יהב ובהם צימרים, המושבים עידן, 

חאנים, מסעדות, גלריות אומנות ויזמות 

 בתיירות.

אתר העתיקות מהתקופה  תמר המקראית:

המקראית החשוב ביותר בערבה, המקום משמש 

כבסיס לפעילות עמותה אוונגלית בשם 

Blossoming Rose   החופרת את האתר עם

בים מחו"ל, מתחזקת את המקום ודואגת מתנד

להנגשת האתר לתיירים. יש לציין כי העמותה 

מביאה ארצה כמאות תיירים בשנה והיא גורמת 

לעניין רב סביב נושא יציאת מצרים ומלכי 

 במקום גם שחזור המשכן. ישראל.

המחברת את  דרך נופית עתיקה מעלה עקרבים:

ל א אזור המכתשים על בסיס הכביש הבריטי

. מן הדרך תצפיות נוף מרשימות, חיבור ערבה

לשבילי טיולים ואפשרות ליצירת ציר תיירות 

המשלב את הערבה עם דימונה  מדברי משמעותי

 .וירוחם

מסלולי טיול בעלי דרגת קושי  המכתש הקטן:

מראש מעלה עלי.  מרשימה גבוהה לצד תצפית

 מוך לצומת הערבה.ניתן להגיע דרך כביש מעלה עקרבים או בכביש השירות הס

 המכתש הקטן
 צומת הערבה

 דקות לדימונה 30

נות דקות למלו 25

 ים המלח

 דקות למצדה 35

 דקות לאילת 110

מרכז ויידור 

 ותמר המקראית

כפר תיירות 

 ואומנות צוקים

 מפה סכמטית ערבה תיכונה
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הערבה התיכונה מהווה שער הכניסה למסלולי טיול רבים בנגב,  מסלולים ואתרים נוספים:

התייר מחו"ל מתקשה מאוד  מרביתם בדרגת קושי גבוהה או בנגישות נמוכה מכביש הערבה.

לצאת לטייל במסלולים אלו לאור זמינות מידע מוגבלת והיעדר מפות בשפות זרות, מרחקים 

 מאוד מהכביש, היעדר פתרונות מים והיעדר תחבורה נוחה בנקודות תחילת וסיום מסלול. םגדולי

 

 

 

 אתר עתיקות תמר המקראית

 מרכז מבקרים ויידור בערבה
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 : , ירוחם ודימונהרמת נגב –מצפה רמון  2.4

שלווה המדבר עם משקל רב לנוף ולמרחבי מציעים אתרי תיירות  מצפה רמון ויישובי רמת נגב

חזונו של תיישבות הציונית בהתאם לאתרי ההמורשת תרבותית נבטית וב המרחב עשיר .שקטהו

בן גוריון. מצפה רמון היא מוקד הלינה המרכזי הכולל מספר בתי מלון מצומצם בדרגות אירוח 

ומתחמי לינת אוהל/שטח שונים. לכך נלווים  , חאניםשונות, יחידות אירוח משפחתיות, צימרים

ביישובי רמת נגב. ציר היין ורמון מוקדי אומנות ותרבות ויזמי תיירות רבים הפועלים במצפה 

במדבר לצד פעילות חקלאית של יין ומשקי ודיות אירוח ייחאפשרויות וחוות היין לאורכו מציעות 

בירוחם  חלב קטנים. ביישובי רמת נגב מתחמי לינה של בתי הארחה קיבוציים בדרגות שונות.

 . מקיף שעבר לאחרונה שיפוץ ותיקמלון  ש ובדימונהישנה אכסניה ובית מלון חד

חברות טיול ותיירות שונות מציעות מגוון פעילויות רחב במכתש רמון ורמת נגב ובהם: טיולי 

הליכה, ג'יפים, סנפלינג, תצפיות כוכבים, סדנאות בישול ואומנות, לינת שטח ועוד. מרבית 

 ממוצרים אלו מבוצעים בתיירות מאורגנת בלבד, ומיעוטם זמין באפשרות רגולר.

 ירות הר הנגב ומצפה רמוןמפה סכמטית תי

 

100 

דקות 

 לאילת
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 אתרים מרכזיים לביקור:

מגוון מסלולי הליכה רבים ומוקד עניין לתצפית ועצירה. המפורסמים  מכתש רמון ואתריו:

והנגישים ביותר לתיירים הם המנסרה, קיר האמוניטים והשבילים הקצרים בנחל ארדון ועין 

חסר.בשפות זרות , אך השילוט והמידע רכי עפרבד סהרונים. האתרים ברובם נגישים לתיירות

 

מרכז המבקרים מהווה שער הכניסה הראשי למכתש רמון. התצוגה עושה  מרכז מבקרים רמון:

שימוש בטכנולוגיות חדשות 

ועוסקת בשלושה פרקים 

ים: אילן ואסף רמון, מרכזי

טבע המדבר. לצד גיאולוגיה ו

מרכז המבקרים, התצפית 

המרכזי אתר המהטיילת היא 

ביותר במצפה רמון, אין תייר 

טיילת  שאינו עוצר במקום.

המכתש מחברת את העיר מצפה 

ים ושבילי רמון עם מרכז המבקר

 הטיולים היורדים למכתש.

יעל על שפת מכתש רמון בסמוך 

 לטיילת המכתש במצפה רמון

 תצוגה במרכז מבקרים רמון
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שני אתרי עתיקות מן התרבות  :וממשית עבדת

הנבטית הכוללים כנסיות קדומות. בעבדת  מבואה 

ור ובה סרט הסבר ומייצגים. העתיקות עברו שימ

תיירים והם מוצגים בצורה מרשימה במיוחד. 

העוסקים בנצרות הקדומה מתעניינים מאוד בהגעה 

לאתרים אלו. כמו כן, תיירים המתעניינים בתרבות 

 המדבר ובנוודים הקדומים.

שני אתרים  בדומה לעבדת וממשית, שבטה וניצנה:

אלו מאפשרים הכרות עם תרבות המדבר העתיקה. 

מסגרת חוות בודדים ובניצנה בשבטה קיים אירוח ב

כפר נוער התיישבותי ובו גם אכסנייה ושירותי 

מחוץ לציר התיירות  האתרים נמצאים תיירות.

 הקלאסית בנגב.

הר בנגב ובו שרידים ארכיאולוגים  הר כרכום:

ואומנות סלע רבה. זוהה על ידי החוקר עמנואל ענתי 

כהר סיני המקראי, זיהוי שאין רבים השותפים לו. 

יחד עם זאת, בתיירות המדברית ההר מקבל משקל 

רב ותדמית ייחודית של מדבר בראשית. הנגישות 

 .ודורשת תיאום כניסה לשטח אש למקום קשה במיוחד

מסלול טיול פופולרי מאוד במרחב של שדה בוקר. המסלול מציג מעיינות ובריכות מים,  עין עבדת:

המסלול  עם יעלים המהווים משיכה לתיירות. אפשרות טובה מאוד למפגשנופי מדבר מרשימים ו

נוח מאוד לתיירים, ישנו מוקד מידע, תשתית קולטת קהל מצוינת, אולם חסרה לתייר האפשרות 

 לטיול מעגלי אל הרכב או אל הכביש בסוף המסלול.

נמצאים בסמוך האחד לשני. צריף בן שני אתרי הציונות החשובים בנגב,  צריף וקבר בן גוריון:

ובאתר תצוגה עשירה ומגוונת מאוד של תוכן סביב דמותו של  ן עבר חידוש ושדרוג לאחרונהוריוג

)תגלית, מצעד  ראש הממשלה הראשון וההתיישבות בנגב. מרבית מקבוצות התיירות החינוכית

 יגיעו לאתרים אלו. החיים וכו'(

 

 

 

 כנסייה עתיקה בממשית

file:///D:/יוני/עבודה/www.yonishtern.co.il
file:///D:/יוני/עבודה/www.yonishtern.co.il


 
 

15 

 
www.yonishtern.co.il 

 מושב נאות הכיכר 87ת.ד. 
 8690500ד.נ. ים המלח 

מסלולים ואתרים רבים  , ירוחם ודימונהבמרחב מצפה רמון ורמת נגב אתרים ומסלולים נוספים:

קצרים בני מספר שעות ועד ארוכים  נוספים. טיולי הליכה

 , ברכסי הנגבבדרגות קושי שונות במכתשים בני מספר ימים 

אתרי עתיקות רבים ושרידים של חקלאות  .ובבקעת צין

יקה כגון בורות מים, טרסות ומתקנים קדומים מהווים עת

  .אדם במדברמשיכה למטיילים המתעניינים בתרבות ה

 

 

 

 תצפית ראש מעלה עלי מכתש קטן

 )ניתן להגיע לנקודת התצפית ברכב פרטי ובאוטובוס(

 

 

 גבי ימין

 קברי דוד ופולה בן גוריון

file:///D:/יוני/עבודה/www.yonishtern.co.il
file:///D:/יוני/עבודה/www.yonishtern.co.il


 
 

16 

 
www.yonishtern.co.il 

 מושב נאות הכיכר 87ת.ד. 
 8690500ד.נ. ים המלח 

 :ערדהעיר מועצה אזורית תמר ו 2.4

התיירות הכפרית מדברית במרחב מדבר יהודה וערד מתקיימת כיום כמעטפת תיירות במעגל 

מתקיימת תיירות מדברית בכיכר  השני למלונאות ים המלח. בדרום ים המלח על גבול הערבה

כיכר סדום מהווה שער יציאה סדום, במקום אירוח בצימרים, חאנים, סיורי חקלאות ואומנות. 

בערד מספר בתי מלון קטנים . והמכתש הקטן צומת הערבהמסלולי טיול רבים במרחב הר סדום, ל

ות לאומנות , גלריAirB&B העובדים בשיטתבדרגות אירוח משתנות, חדרי אירוח רבים 

המקומי של יזמי תיירות  , במסגרת מיזם השביליםואפשרויות יציאה למסלולי טיול רבים מהעיר

 ."ערדיוס" בשם

גן לאומי מצדה ושמורת עין גדי הם משני 

האתרים הפופולרים ביותר בתיירות 

בישראל כולה, אולם מרביתם המוחלט של 

התיירים המגיעים לביקור בים המלח אינם 

כים דרומה ואופי טיולים אינו עונה על שיממ

. מלאהקלאסית  ההגדרה תיירות מדברית

ביקורם בים המלח הוא לרוב במסגרת יום 

טיול המתחיל ומסתיים בירושלים וכולל את 

מצדה, רחצה בים המלח ואתר נוסף לאורך 

 .בהתאם לאופי הקבוצה 90/1כבישים 

נוצרים רבים יגיעו לקומראן ולאתר הטבילה 

מיעוט יחסי  , אחרים יגיעו לעין גדי.בירדן

של התיירים ממשיך דרומה אל ערבה ואילת 

 או אל הר הנגב כיום.

מתחם המלונות בעין בוקק וחמי זוהר כולל 

, חופי ים המלח שודרגו חדרים 4000-כ

לאחרונה על ידי משרד התיירות בביצוע 

החברה להגנות ים המלח ובמקום נבנים שני 

 מרכזי קניות חדשים.

 

 

 

 מפה סכמתית תמר וערד

שמורת עין 

 גדי

 מצדה

 כיכר סדום

 ערד

ק
ק
בו

ן 
עי

ת 
נו

לו
מ

 

צומת הערבה 

 דקות 110 לאילת
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 אתרים מרכזיים לביקור:

מסלולי טיול ברגל  הר סדום ואתריו:

ובאופניים, המסלולים פופולרים מאוד 

בקרב תיירות הפנים, אך אינם 

מוכרים לתיירות הנכנסת מחו"ל. 

 למעט, עמוד אשת לוט אשר כל קבוצת

תיירות החולפת במקום עוצרת באתר 

למרות היעדר כל תשתיות קולטות 

 קהל במקום.

מסלול טיול מוכר, נגיש  נחל בוקק:

ובדרגת קושי קלה, תיירים רבים 

מטיילים בנחל ובמעיינות. למסלול יש 

נגישות ישירה ממתחם המלונות וזו 

מהסיבות המרכזיות לפופולריות שלו 

 אצל התיירים.

שמורת טבע ובה שני  שמורת עין גדי:

נחלי איתן דוד וערוגות הזורמים כל 

בשמורה השנה. מסלולי הטיול 

מרובים וניתן לטייל החל משעה ועד 

ליום מלא ומסעות רגליים בני יומיים 

ויותר. שמורת עין גדי נגישה מאוד 

לתיירים הנהנים מביקור בנווה מדבר 

 עשיר בצמחייה ובבעלי חיים.

אתר העתיקות החשוב ביותר במדבר מבחינת מספרי המבקרים בו. אתר מפותח  גן לאומי מצדה:

, סיפור מיתוס מצדה חדר היטב ובצורה מוצלחת לכל ענפי התיירות בישראל. ניתן מאוד בתיירות

 י זהו אתר חובה לכל תייר בישראל.להגיד כ

אתר עתיקות מתקופת המקרא הכולל עיר כנענית ומצודה ישראלית. האתר  גן לאומי תל ערד:

 אינו מבוקר על ידי תיירות נכנסת מחו"ל.כמעט ו

ת נוף משולבת בפיסול סביבתי אשר הוקמה על ידי עיריית ערד ומשרד טייל טיילת הפסלים ערד:

התיירות לפני שנים רבות. הטיילת מושכת מטיילים המבקשים להנאות מנופי המדבר והרי אדום 

 הטיילת אינה אסתטית כיום וניכר הזמן הרב שעבר מאז הקמתה. ומואב ברקע.

 אשת לוט וברקע הרי אדום וים המלח
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של מסלולי הליכה רגלים  יעים שפע רבוסובב ערד מצמדבר יהודה  אתרים ומסלולים נוספים:

. ניתן לטייל במסלולים סומנים היטב ומשולטים כהלכהוטיולי אופניים. מרביתם של השבילים מ

יום או מסעות על פי דרגות קושי שונות ומרחקי הליכה משתנים של טיולים בני שעתיים ועד 

 ארוכים של מספר ימים.

 

 תצפית מפסגת הר סדום אל עבר הרי אדום
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 חסמים .3

 

בין אתרי התיירות  בזמני הנסיעה החסמים לתיירות בנגב רבים ובהם מרחקים גדולים

 .רבים בשטח ( וגורמי צבא ותעשייה40, מיעוט יישובים לצד הכבישים )בעיקר כביש המשמעותיים

o אתרים שונים נמצאים בשטחי אש או בסמיכות למתקני צבא. התייר גורמי צבא ובטחון :

וצע אינו מרגיש בנוח להגיע ולטייל בשבילים ובאתרים כאשר ברקע אימוני צבא, למשל: הממ

אתרי בקעת עובדה הנמצאים בסמוך לחיל האוויר ובסיסי צה"ל רבים אחרים. כמו כן, 

הר כרכום ורבים  שזפון(. –)מצפה רמון  40פעילות בטחונית סוגרת לעיתים תכופות את כביש 

כבישי לו אינם נגישים למטיילים כלל למעט בסופי שבוע וחגים.  מאתרי חרוטות הסלע בסמוך

הגישה למכתשי הנגב חולפים לצד מתקני צבא ובטחון ואף השילוט המזהיר מפני עצירה 

 וצילום.

o קטן מייצרים מכתש : מפעלי כיל הפרוסים בנגב, בדגש על מרחב מכתש גדול ומתקני תעשייה

ם מהאתרים במרחב נמצאים בסמוך למוקדי תנועת משאיות משמעותית על הצירים. רבי

עוניים במכתש הגדול או עין ירקעם, הר סדום ואתריו, תצפיות התעשייה הללו כגון: חולות צב

 המשאיותוהחציבה ובמקביל תנועת הנסיעה לצד מתקני התעשייה  אל הערבה, ממשית.

יקור של האיטית אינה חיובית בתדמית התיירותית ובמקרים רבים מפריעה לחווית הב

 התייר.
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 פערי תיירות .4

 

מצויים בעיקר בתשתית המינימלית לתייר בשטח. היעדר מתקני  בדרום הארץפערי התיירות 

 התיירים מאוד על ביקור קשיי תחבורה והגעה, כל אלו מקשים תיירות מתקדמים באתרים,

 בשטח.

o :ר באתרי האינטרנט ישנו מחסור משמעותי אודות מידע על תיירות המדב אתרי אינטרנט

השונים המובילים את דעת הקהל בתיירות. אתרים ומסלולים בלתי מסחרים סובלים 

אנגלית. מתחמי הלינה של ה ואף בשפהמהיעדר מידע והדבר בולט במיוחד בשפות הזרות, 

צימרים וחאנים שאינם עונים על הקריטריון המלונאי הרגיל, אינם בעלי חשיפת אינטרנט 

 למצוא מידע רלוונטי עליהם.  טובה וקשה מאוד

o :אתרי תיירות רבים ובעיקרם מוקדי לינה בחאנים  שערים צהובים וגדרות ביישובים

וצימרים נמצאים ביישובים שונים בערבה ובנגב. רבים מיישובים אלו סגורים בשער צהוב 

נת הנפתח על ידי חברי היישוב בלבד, בחלקם אין מידע לתייר המגיע עם מי לצור קשר על מ

להיכנס. בשיחות עם תיירים, עלה נושא התחושה כי הם מגיעים לבסיס צבאי או מתקרבים 

 לגבול והדבר הרתיע אותם. 

o  אתרים לא מסחריים ברחבי הנגב שהם מוקדי עניין באתרים והצללותהיעדר מקורות מים :

מתחמי  לחובבי עתיקות, נוף, צומח ובעלי חיים אינם בעלי תשתית. אין בהם ברזי מים, אין

, הר הערבההרי אילת, בקעת עובדה, המכתשים,  ישיבה להדרכה ואין צל. כך הדבר באתרי

 .ומדבר יהודה הנגב

o כביש הערבה הוא עורק התחבורה המרכזי ובו מיעוט מסעדות ותחנות עצירה בכבישים :

רה שוממים מבחינת נקודות עצי 225+204וכבישים  40מגוון חניוני העצירה גדול. אולם, כביש 

יש רק נקודת עצירה אחת בנאות  40בכביש  לתיירים. למעשה מעזיבת אילת ועד מצפה רמון

 סמדר.

o למשל: עברונה או הקניון האדוםאתרים שאינם מסחריים אודות חסר מידעשילוט ו : 

אתרים אלו, יחסית נגישים לכל אף ש  . עלבמרחב אילת, מכתש קטן במרחב הערבה ודימונה

, תיירים רבים יתקשו לקבל מידע במרחק קצר מהערים אילת ודימונהורכב, קרובים לכביש 

היעדר המידע  איך להיערך מבחינת ציוד? אורך המסלול? לוונטי ועדכני כגון: כיצד מגיעים?ר

הדבר דומה גם בנחל בוקק והר סדום, על אף קרבתם  בעיקר בשטח, בשילוט ובדפדפות.

 זמינים בשטח אודות האתרים. למתחם מלונות, קשה מאוד למצוא מקורות מידע

o :תיירות דרום הארץ מנוהלת על ידי גופי תיירות  חוסר בחיבור תיירותי בין מועצות שכנות

י עבודה שונים. אתרים רבים מנוהלים על ידי גופים שונים וחסר תיאום ויצירת ממשק

בחין בין התייר, אינו מ משותפים של שיווק ומיתוג ובניית מוצרי תיירות משולבים למכירה.
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המועצות השונות ומבחינתו דרום הארץ או המדבר הישראלי הוא מרחב תיירות אחד גדול 

בעלי מאפיינים דומים. הקושי במציאת מידע רלוונטי לטיולים, קושי תחבורתי, מיעוט מוקדי 

במרביתם המוחלט של אתרי  לינה והיעדר פתרונות של נגישות לאתרים מונעת מהתייר לבקר

 ור.התיירות באז

o מרביתם של האתרים שאינם בעיר, אינם נגישים כלל לתחבורה היעדר פתרונות תחבורה :

באופן יחסית תדיר, אך מנקודת התחנה  90הציבורית. האוטובוסים של אגד נוסעים על כביש 

ועד לאתר עצמו המרחקים גדולים במיוחד, הבולט ביותר בחסם זה: תמנע! בכביש הראשי 

כב שכור קשה לטייל מכיוון שאתרים רבים כוללים מספר מוקדי רים עצמם ללא רוגם באת

עניין והגישה אליהם אפשרית ברכב, כך במכתש רמון שללא רכב לא ניתן לטייל. במקרים 

אחרים כמו בעין עבדת, הגעה ברכב שכור אינה מסייעת לתייר. תיירים עימם נפגשתי הופתעו 

אל נקודת ההתחלה.  טיול בעין עבדתמחוסר פתרון תחבורתי מנקודת הסיום של מסלול ה

חסמים פחותים מכיוון שמורה הדרך מוליך את הקבוצה  ,לתיירות המאורגנת באוטובוסים

( מתקשה FITאל האתרים בשטח וקיימת להם תחבורה צמודה. אולם, תיירות הבודדים )

 להתארגן לסיור בציר דרומי ממספר סיבות מרכזיות:

o אתרי ביקור ומסלולים רבים נמצאים במרחקים לא  :דרכים לא תקינות או לא סלולות

ן כמו נחל קצרים מהכביש הראשי והגישה אליהם לוקחת זמן רב, למשל אתרי מכתש רמו

ארדון או עין סהרונים. דרכי העפר היוצאים מן הכביש הראשי אינן משולטים כראוי והחיבור 

נו מהווה מידע ברור לתייר אינו ברור למטייל. במקרים רבים שילוט התיירות )שלט חום( אי

דוגמא נוספת היא דרך מעלה על המצוי במקום או על הזמן הדרוש בנסיעה בדרך עפר. 

עקרבים המהווה ציר תיירות ייחודי בפני עצמו, ובו בטיחות הדרך והאחריות על הכביש 

נכון ליום כתיבת מסמך זה, דרך מעלה עקרבים אסורה בנסיעה )תמרור(, אולם  בעיתיים.

 על מטיילים עושים בדרך שימוש.בפו

o אתרים ומסלולים רבים שכן נגישים תחבורתית לתיירים נמצאים בקושי של  :פערי שפה

 פערי שפה במיוחד בשפות מזרח אירופאיות ושפות אסיה.

o :נותני שירותי הלינה במקרים רבים אינם מודעים היעדר מידע אצל נותני השירותים 

במספר בדיקות במלונות שונים באילת בבים אותם. וסלאפשרויות הטיול בשבילי המדבר ה

הנמצאים  ונגישיםובים המלח, לא ידעו לתת שירות ומידע אודות מסלולי טיול קצרים 

 בסמוך.
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 (ופגישות עם אנשי המקצוע מבוסס סיורי שטח, רשימה חלקית )ציבורייםדוח מצב אתרי תיירות  .5

 

שם האתר / 

 מרחב
 בשטח רמת פיתוח תיירותי גוף מנהל

המלצות לפיתוח 

 תיירותי נדרש

ביקוש על ידי תיירות 

 נכנסת מחו"ל

באינטרנט מידע 

 ובשטח

סימון היערכות 

 לקליטת תיירים

 )+ ערוך מלא(

 )/ ערוך חלקית(

 לא ערוך( -)

מסלולי טיול 

בהרי אילת + 

שביל ישראל + 

מיזם שביל )

EDT) 

רשות הטבע 

 והגנים

 פיתוח פיסי מינימום 

 .בשטח

 ת צל.אין סככו 

 .אין ברזי מים 

  דרכי גישה מוגבלים

 בהגעה לאתרים.

  חניוני לינה של משטח

 עפר בלבד.

  הוספת נקודות

 מים.

 .הוספת הצללה 

  חיבור דרכי עפר

רת אל בצורה מסוד

 הכביש.

  יצירת מערך

שבילים ואתרים 

 מובנה.

ישנם אתרי תצפית, 

ביקור ומסלולי טיול 

בעלי ביקוש גבוה: 

קניון אדום, הר 

צפחות, הר שלמה, 

הר יואש, נחל שלמה, 

עין נטפים, עמודי 

 קניון שחורת.עמרם, 

מפות ואתרי 

אינטרנט בעברית, 

שילוט בעברית 

ואנגלית. חסר מידע 

מתאים במוקדי 

 הלינה.

/ 
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  קיים שילוט ביטחון

 ובטיחות בלבד.

  אין מידע תיירותי

בשילוט ומיעוט 

 באינטרנט.

  שבילי הליכה ואופניים

רבים ברמת תחזוקה 

 .הגבוה

  יצירת מערך

תחבורתי לאתרים 

 ולמסלולים.

 .שדרוג חניוני לינה 

  הכנסת יזמות

 תיירותית לשמורה.

 נקודות מים וצל. בקעת עובדה

הביקוש בפועל נמוך 

מאוד כיום, עם 

פתיחת המלון החדש 

בשחרות יעלה 

 הביקוש.

 - אין מידע

 פארק תמנע

קק"ל 

והחברה 

הכלכלית 

 חבל אילות

 י פיתוח תיירות

 משמעותי.

 .יש תחנות צל והדרכה 

  אתרי הביקור מתוחזקים

היטב, כולל תצוגות 

 הסבר לתייר.

  שבילי הליכה ואופניים

 צירת שאטל פנימי י

באתר ואל כביש 

90. 

  מתחם לינה נפרד

 לתיירות נכנסת.

  פעילויות ערב

 קבועות ללנים.

ביקוש גבוה מאוד, 

 אתר מרכזי בערבה.

אוהל מועד בעל 

ביקושים יפים על ידי 

 פרוטסטנטים.

מידע קיים באתרי 

אינטרנט, בשטח, 

בדפדפות איכותי 

 ובשפות רבות.

+ 
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 ברמת תחזוקה גבוהה.

  מרכז מבקרים חדש

 ואיכותי.

 .מסעדה 

  חניוני לינה ברמות פיתוח

שונות: שטח מלא, 

אוהלים, קמפינג. כוללים 

 מקלחות, שרותים.

 .צוות הדרכה זמין בשטח 

  סיורי רגולר

 קבועים בפארק.

 

פארק הצפרות 

 אילת

תאגיד 

התיירות 

 אילת

  פיתוח מינימלי– 

שרותים, סככות צל 

 ותחנות הסבר והדרכה.

 .צוות הדרכה זמין בשטח 

 .ישנו ציוד תצפית 

  שבילי הביקור מסודרים

 היטב עם שילוט ראוי.

  חיבור שביל רגלי

ושבילי אופנים אל 

 מלונות העיר אילת.

  בניית מרכז תצוגה

 אודות הציפורים.

ישנו ביקוש לסקטור 

מוגדר של צפרים מכל 

העולם ובפרט 

 אירופאיים.

מידע קיים באתרי 

אינטרנט, בשטח, 

בדפדפות איכותי 

 ובשפות רבות.

+ 
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שמורת חוף 

 אלמוג

רשות הטבע 

 והגנים

  חוף רחצה, צלילה

ושנרקול המתוחזק 

 ברמה גבוהה מאוד.

  סככות צל, שירותים

 ומקלחות.

 

מבוקש על ידי תיירות 

סת מחו"ל, זוכה נכנ

לדירוגים גבוהים 

והמלצות במדריכי 

הכיס בתיירות 

 ובאתרי האינטרנט.

 + 

המכתש הקטן 

ומסלולי טיול 

בנגב המזרחי 

 ובערבה תיכונה

רשות הטבע 

 והגנים

 כמעט ואינו קיים פיתוח 

 .בשטח

 .אין סככות צל 

 .אין ברזי מים 

  דרכי גישה מוגבלות

 לרכבי שטח בלבד.

 ח חניוני לינה של משט

 עפר בלבד.

  קיים שילוט ביטחון

 ובטיחות בלבד.

  אין מידע תיירותי

בשילוט ומיעוט 

 באינטרנט.

  הוספת נקודות

 מים.

 .הוספת הצללה 

  חיבור דרכי עפר

בצורה מסודרת אל 

 הכביש.

  יצירת מערך

שבילים ואתרים 

 מובנה.

  יצירת מערך

לאתרים תחבורתי 

 ולמסלולים.

 .שדרוג חניוני לינה 

ביקוש נמוך, בעיקר 

בגלל בעיית נגישות, 

למשל: מואה, אתר 

בעל עניין רב הוא 

בלתי נגיש או תצפית 

מכתש קטן 

המרשימה במיוחד 

 קשה מאוד להגעה

 .עבור התייר

חסר מידע בשטח 

בשילוט, באתרי 

הלינה ובמוקדי 

כביש. העצירה ב

המידע באינטרנט 

קיים, אולם לחלק 

מהאתרים 

והמסלולים הינו דל 

 ומיעוט שפות.

- 
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  שבילי הליכה ואופניים

רבים ברמת תחזוקה 

 .למטייל גבוה

  הכנסת יזמות

 תיירותית לשמורה.

תמר המקראית 

 / עיר אובות

רשות 

העתיקות 

ועמותת 

בלוסומינג 

 רוז

 .בוצע שימור עתיקות 

  מתקן שירותים זמני אך

 ברמה נאותה.

 .יש תאורת לילה יפה 

  קיימות סככות תצפית

 והדרכה.

 .יש ברזי מים לשתיה 

 מידע בשלטים  יש

 ובדפדפות.

 .תצוגת אוהל מועד 

  הוספת האתר

למפת התיירות 

 בשם המקראי.

  חיזוק שיתופי

פעולה תיירותים 

עם העמותה 

 הפעילה.

  בניית שביל המחבר

את מרכז ויידור אל 

 תמר המקראית.

ביקוש יפה על ידי 

תיירות פרוטסטנטית 

ואוונגלית בזרמים 

 השונים.

קיים מידע באנגלית 

בה, נוח בצורה טו

להגעה בזכות 

 הקירבה לכביש.

מידע איכותי 

באינטרנט ובשפות 

זרות. שילוט בשטח 

 עם דפדפות.

הוספת דפדפות תמר 

המקראית בווידור 

 ולהיפך.

+ 
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מעלה עקרבים 

 ואתרים לאורכו

רשות הטבע 

והגנים 

בשטח של 

המסלולים. 

הדרך נופלת 

בין רשויות 

שונות )תמר, 

ערבה 

 תיכונה( 

 ת חשיבות דרך נופית בעל

הסטורית עם תצפיות נוף 

 מרשימות.

  הדרך משובשת מאוד עם

 סיכוני בטיחות.

  שלטי אין כניסה מוצבים

 לסירוגין בכניסה לדרך.

נכון ליום כתיבת מסמך 

זה, אסורה הנסיעה 

 בדרך.

 .אין סככות צל 

 .אין נקודות מים 

  שילוט התצפית הישן

 דרוש ברענון.

  אין נקודות חנייה

 לרכבים. 

 חלוקת אחריות ישנה מ

עם נתיבי ישראל. כיום 

  פתיחת הכביש

 למטיילים.

  ביצוע עבודות

תחזוקת בטיחות 

 הדרך.

  התקנת שילוט חדש

 ובשפות זרות.

  בניית מצפורי

תצפית ונקודות 

 מילוי מים.

 .הוספת צל 

  שאטלים לתיירים

על בסיס מעלה 

ת עקרבים. אפשרו

לרכיבת כביש 

במגמת ירידה 

וחזרה עם שאטל 

מובנה לאופנים 

 לירוחם / דימונה.

תיירים יודעי דבר 

עושים בדרך שימוש 

לחיבור בין הערבה 

למכתשים. הדרך 

מסומנת כדרך נופית 

 מדברית.

פוטנציאל משיכה 

משמעותי מאוד 

בתיירות, נופי 

בראשית זמינים 

וקרובים לדרך. 

האפשרות היחידה 

נופית לכל  היום לדרך

 רכב במדבר.

  היעדר פרסום

בשפות זרות 

 אודות הדרך. 

  אין שילוט

הכוונה תיירותי 

בין הערבה להר 

 הנגב בדרך זו. 

- 
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הדרך אסורה בנסיעה, 

אולם מטיילים רבים 

 משתמשים בה.

דרך השלום 

 ומרכז ויידור

קק"ל 

ותיירות 

 ערבה תיכונה

  מרכז מבקרים ויידור

מוצלח ובעל תשתית 

קולטת קהל מצוינת: 

המחשות, חממת הדגמה, 

הסברים, שירותים, 

 יטריה.קפ

 יש חניונים  -דרך השלום

וסככות צל והסבר. דרוש 

חידוש ושדרוג. ללא 

 ברזיות מים.

 ל בין יצירת שבי

בית ספר שדה 

 למרכז ויידור.

  הוספת מרכז ויידור

למפת דרך השלום 

 ולהיפך.

  יצירת כרטיס

משולב עם אתרים 

 נוספים באזור.

ביקוש יפה על ידי 

רכבי אשכול ותיירים 

ברכבים שכורים. 

פוטנציאל גבוה ה

הרבה יותר. נדרשות 

 שפות זרות במידע.

  יש לחזק את

השפות הזרות 

במפות בדפדפות 

מידע ובאתרי 

 .אינטרנט

  הוספת שלט דרך

אודות האתר 

 בצורה ברורה.

+ 

מכתש רמון 

 ואתריו

רשות הטבע 

 והגנים

  אתרים ומסלולים

מסומנים היטב, נגישות 

 גבוהה לשטח.

 סככות צל  ותחסר

 ה והדרכה.ותחנות ישיב

 נקודות מים  ותחסר

  הוספת מים

 והצללה.

  יצירת שאטל

תיירות מצפה רמון 

 אל אתרי המכתש.

  שיקום ושימור

ביקוש יפה מאוד על 

ידי תיירים הלנים 

במצפה רמון ועל ידי 

תיירים העוברים 

. הפוטנציאל 40בדרך 

גבוה הרבה יותר. ללא 

  הוספת מידע

ודות האתרים א

בשפות זרות 

 באינטרנט.

  חידוש השלטים

 בשטח.

/ 
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 ושרותים.

  חאן בארות מהווה

נקודה חשובה לתיירות 

מכתש רמון. במקום 

מקלחות, שירותים, חניון 

 לינת שטח ואוהלים.

  אתרי עתיקות ואתרים

גיאולוגים ללא תשלום 

ברמת תשתית תיירות 

נמוכה מאוד )עין 

סהרונים, דייק ארדון, 

 קיר האמוניטים ועוד(.

 חסרה נגישות 

 תחבורתית.

רכב קשה עד בלתי  אתרי העתיקות.

אפשרי להגיע 

 למקומות.

 מפות  הוספת

אתרים ל

ושבילים 

 בשילוט.
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אתרי מצפה 

טיילת  -רמון

המכתש 

והפסלים, הר 

גמל ומרכז 

 המבקרים

 מצפה רמון

רשות הטבע 

 והגנים

  מרכז המבקרים של רט"ג

הוא מוקד חשוב לתיירות 

מצפה רמון. תשתית 

קולטת קהל טובה עם 

תים, מסעדה שירו

והדגמות. אך חסר 

החיבור שבין המרכז לבין 

המידע לתיירים אודות 

 אתרי המכתש עצמו.

  הטיילת והר גמל

מוזנחים בשנים 

האחרונות. הסככות 

פגועות והטיילת הרוסה 

 במקטעים מסוימים.

שיפור איכות השירות 

מרכז מבקרים רמון ב

אל חווית התייר 

והיכרות אנשי הצוות 

נת עם השמורה על מ

להעניק מידע איכותי 

 לתייר.

  הוספת מידע

זרות בשפות 

באתרי 

 האינטרנט

  שיפור המידע

הקיים אצל 

מוקדי הלינה 

ובצמתי 

 הדרכים.

+ 
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אתרי הנבטים 

בנגב )ממשית 

 /עבדת(

רשות הטבע 

 והגנים

  תשתית קולטת קהל

טובה וצנועה. שירותים, 

מידע בשילוט ובדפדפות. 

יש מקום רב לשדרוג 

ה וחווית איכות התצוג

 הביקור.

  יצירת כרטיס

 "מטמון מדברי"

  אפשרות לסיורי

 לילה.

  שאטל איסוף

 לתיירים.

  מוצרי תיירות

לקהל נוצרי )מיסה, 

 פולחן אישי(.

  העשרת מרכז

המבקרים 

 במוצגים.

בעבדת יש ביקוש יפה 

על ידי תיירים 

הנוסעים בדרך. 

בממשית מבקרים 

 פחות תיירים.

הוספת מידע בשפות 

 זרות.
+ 

טיול  יסלולמ

 בהר הנגב

רשות הטבע 

 והגנים

  עין עבדת הוא המסלול

המבוקש ביותר ועם 

תשתית קליטת קהל 

 טובה.

  יתר המסלולים הם

ברמת פיתוח מינימלית 

של דרך גישה ושילוט 

 .שאטל למטיילים 

  ברזיות מים

 בנקודות חשובות.

  הוספת הצללה

 ומצפורי תצפית.

  שיפור דרכי גישה

עין עבדת הוא אתר 

מבוקר יפה על ידי 

 תיירים.

יתר האתרים קשים 

 לנגישות של תיירים.

הוספת מידע באתרי 

האינטרנט, הכנת 

 מפות בשפות זרות.

/- 
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 לרכב פרטי. בטחון ובטיחות בלבד.

  חידוש השילוט

 בשטח.

אתרי ציונות 

ומורשת בן 

 גוריון

 

  שודרג  –צריף בן גוריון

לאחרונה ברמה גבוהה 

 מאוד.

  ילים, שב –קבר בן גוריון

ים. אין צל ושירותים טוב

מידע בשטח אודות 

 האישיות החשובה.

הוספת מידע בקבר בן 

גוריון אודות חשיבות 

 המקום והאישיות.

ביקור של תיירים 

אוהבי ישראל, מוקד 

משיכה משמעותי 

לתיירות יהודית 

מחו"ל. אתרים אלו 

יכולים לשמש נקודות 

 מידע לכל הנגב.

הוספת מידע בשפות 

 זרות.
+ 

 ניצנה ואתריה
רשות הטבע 

 והגנים

  כפר הנוער ניצנה הוא

מוקד של תיירות 

חינוכית מחו"ל 

ובסביבתו אתרי ביקור 

 בתשתית נמוכה.

  שימור עתיקות  –שבטה

איכותי, שירותים, 

צימרים ומסעדה פרטית 

 צמודים לאתר.

  שאטל תיירות הר

 הנגב.

  כרטיס משולב

 אתרים נבטים.

  העשרת החוויה על

ידי תצוגה ועושר 

 ממצאים.

  הקניית סיפור

 נארטיב לאתרים.

מיעוט תיירים, מחוץ 

 לציר התיירות.

הוספת מידע בשפות 

זרות באינטרנט 

 ובשטח.

/ 
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  ,למעט שבטה וכפר ניצנה

כל האתרים האחרים הם 

בעלי תשתית שטח 

 מינימלית בלבד של

 שבילים.

 

מכתש גדול 

 וירוחם

רשות הטבע 

 והגנים

  בחולות צבעוניים ושבילי

סנפיר פיתוח תשתית ה

מינימלית של סככות צל 

ופינוי פסולת מהאתרים. 

רמת תחזוקה ירודה 

 מאוד.

  פארק ירוחם מתוחזק

היטב על ידי קק"ל. 

 מיעוט תיירים בפארק.

  חסר חיבור שבילי הליכה

מירוחם העיר ועד 

 למכתש גדול.

  שאטל ירוחם

 .מכתש גדול

  חיבור שבילי הליכה

מהעיר ירוחם אל 

 המכתש.

 ת תצפית בניי

מכתש גדול וטיילת 

בדומה למצפה 

 רמון.

  הוספת מים וצל

 במכתש.

מיעוט תיירים, מחוץ 

 לציר התיירות.

חסרות נקודות מים 

 וצל בצורה בולטת.

מיעוט מידע בשטח 

ובאינטרנט. נדרשת 

השקעה משמעותית 

 בהנגשת מידע.

– 
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כיכר סדום 

 והמרחב

המדברי של ים 

 המלח וערד

)ללא התייחסות 

 עין גדי(למצדה, 

רשות הטבע 

 והגנים

 

 כיל

  אשת לוט ותצפית הר

סדום מאפשרים חיבור 

מעניין לתייר שבין 

 סיפורי התנך והשטח.

  אין פיתוח תשתית כלל

רחב המדברי למעט ב

שמורות הטבע קולטות 

 .הקהל )מצדה, עין גדי(

 .דרכי גישה מוגבלות 

 .אין מידע ושלטי הסבר 

 .חוסר בנקודות מים וצל 

 ים  שאטל מלונות

המלח אל אתרי 

 , ערדכיכר סדום

אתרים ו

מדבר משמעותיים 

 יהודה.

  חיבור מערך

שבילים ערד, מדבר 

יהודה ומלונות ים 

 המלח.

  בניית מצפורים

ונקודות מים 

באתרים מבוקרים 

מאוד )עין בוקק, 

 הר סדום ועוד(.

  תיקון והכשרת

דרכי גישה מוגבלים 

ומסוכנים אל 

האתרים 

תיירים רבים עוצרים 

באשת לוט בזכות 

 הקירבה לכביש.

מסלולי ההליכה 

והרכיבה בהר סדום 

אינם מוכרים 

לתיירים מחו"ל, 

בקרב ישראלים יש 

למקום פופולריות 

רבה. דרוש מידע 

בשפות זרות והנגשת 

 הדרך. 

מיעוט מידע בשטח 

ובאינטרנט. נדרשת 

השקעה משמעותית 

 בהנגשת מידע.

– 
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והמסלולים, למשל 

קק, תצפיות נחל בו

 .31כביש 

  שימוש במצדה

ובעין גדי למטרות 

של חשיפת אתרים 

 אחרים במדבר.
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 קהלי יעד .6

 

בחינת לוח הטיסות המתוכנן, הסכמי התעופה והשקעות משרד התיירות בקידום ושיווק קווי 

העלייה  תעופה חדשים אל אילת מאפשרות לבחון את קהלי היעד עבור התיירות המדברית.

יעים לנמל התעופה עובדה כיום ובעתיד הקרוב לנמל התעופה במספר הטיסות והתיירים המג

רמון מאפשרת התייחסות והיערכות לקליטת תיירות נכנסת מחו"ל. נמל התעופה האזרחי 

עובדה פעיל בעיקר בעונת החורף החל מחודש ספטמבר ועד לחודש מאי, כאשר השיא במספר 

ות במיוחד לאור מדינות הטיסות לעובדה זולהטיסות הוא בחודשים דצמבר ועד מרץ. 

 70ההשקעה של משרד התיירות במהלך. התייר יכול למצוא כרטיס הלוך ושוב במחיר של 

 יורו. נתון זה, חשוב בלמידת התייר והדרישות שלו מבחינת עלות הביקור בדרום הארץ

 .והאופן בו הוא צורך שירותי תיירות

  ת טיסות.להלן פירוט חברות התעופה הפעילות והערים מהן מופעלו

 הלסינקי )פינלנד( פינאייר

 לונדון )אנגליה( מונרך

בודפשט )הונגריה(; ברטיסלבה )סלובקיה(; קובנה )ליטא(; באדן  רינאייר

באדן, ברלין, פרנקפורט )גרמניה(; בריסל )בלגיה(; מילאן 

 )איטליה(; גדנסק, , פוזנן, וורשה )פולין(.

 וורשה )פולין(. ויז אייר

 ז )צרפת(.פרי טראנסביה

 מוסקבה, סנט פטרבורג )רוסיה(. רוסייה

ASL .)פריז )צרפת 

 מוסקבה, סנט פטרבורג )רוסיה(. אורל איירליינס

 פריז )צרפת(. גרמניה איירליינס

NEOS .)פריז )צרפת 

SAS .)סטוקהולם )שבדיה 

 פריז )צרפת(. ישראייר

 

כי חווית  , מעלותדה בטיסות מוזלותשיחות עם תיירים אירופאים אשר הגיעו לנמל תעופה עוב

אולם הם היו מוגבלים מאוד  היתה חיובית מבחינת השקט והשלווה.הביקור שלהם במדבר 
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התיירים לשאלתי בדבר מוצרי תיירות שונים במדבר, בעיקר בתחבורה, במידע ובנגישות לאתרים. 

הפסטורליות אווירת וחשובה להם  מספרים כי הם ישמחו לצרוך מוצרי תיירות מדבריים זולים

 לינה מוזלת. והיצע שלהמדברית, לצד מפגש עם תיירים נוספים ומקומות מזון ואוכל 

תיירים אירופאים אלו רוכשים את הטיסה בצורה דיגיטלית ואין הם מתכננים את החופשה 

שלהם זמן רב מראש. מידע זה, מלמד אותנו כי השקעה בכלים דיגיטלים ובהגעה ישירה אל רוכשי 

טיסי הטיסה תאפשר להשפיע על מרחב הביקור שלהם בארץ ולמכור להם לינה ומוצרי תיירות כר

 נוספים בכלים דיגיטלים.

תיירים רבים ציינו בפני, את המפגש האנושי והחברי עם אנשי המדבר ואת "הזמן מדבר" 

הישראלי כחוויה מיוחדת שהיתה משמעותית עבורם בביקור במרחב הדרומי. הישיבה בערב 

 באווירה משותפת לצד מדורה ובירה היתה חוויה טובה. חאנים ובאכסניותב

 

 אווירת תיירים בחאן מדברי
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 תית תיירות וחיבור מכלולי תיירותהמלצות בדבר פיתוח תש .7

 

מציג המלצות ליוזמות בתיירות במרחבי המדבר השונים וחיבורם של אזורי תיירות  פרק זה

 פעילים אל מרחבי הביקור במדבר. 

 אילת וחבל אילות:

, חיבור מערך שביל ישראל ושבילי הטיולים ויצירת תשתית קולטת קהל בדגש על נקודות מים .1

בעזרת מבואה  אילת סככות צל. יש לחבר את הרי אילת אל מפרץו חניוני לינה משודרגים

קולטת קהל ובה מידע למטייל, נקודת מים וצל. המלצה בנחל שלמה בחניון הלינה שבתחילת 

מתן אפשרויות ליזמות פרטית להשתלב במערך הטיולים והאירוח  יל הר צפחות.שב

 המדבריים לצד רשות הטבע והגנים.

חיבור אתרי הצפרות )פארק הצפרות וברכות המלח( אל מתחם המלונאות באילת על ידי  .2

 שילוט מתאים, שבילי הליכה ושבילי אופנים מסודרים, דפדפות ואתרי אינטרנט מתאימים.

החדש ועד לעיר אילת דרך אתרי הצפרות ושמורת  רמון אופנים נופי מנמל התעופהשביל  .3

של עברונה, יש לשלט את השביל, להתקין נקודות לחניית אופנים ולתת אפשרות ליזמות 

הרעיון שניתן לצאת מנמל תעופה ומייד לטייל הוא ייחודי  להשתלב בתהליך.חברות אופנים 

 ק"מ מנמל התעופה. 3ביל הטיולים הקרוב מרוחק רק למיקומו של נמל התעופה החדש. ש

קו אוטובוס  90-40-12חיבור תחבורתי תיירותי קבוע בקו תחבורה ציבורית על בסיס כבישים  .4

שיכנס לאתרי התיירות הרלוונטים, ימותג תיירות ויציג את המידע על האתרים בדרך. קו כזה 

 ת הקו במתכונת רגולר מבוטח יציאה., המטרה היא להפעיל אFITעונה על הביקוש של תיירי 

ניתן להפעיל קו זה ביזמות פרטית, תוך מתן מטריית סיוע כלכלית על ידי המדינה ליזמים 

 השונים בשנים הראשונות להחדרת המוצר התיירותי, בדומה לטיסות אל אילת.

שדרוג תצפית הר יואש, הסדרת העלייה להר לכל רכב, בניית סככות צל ושדרוג לוחות  .5

 תצפית בהר.ה

 דרך הכניסה לקניון האדום, התקנת שלטי הסבר, ברזיית מים ושולחנות ישיבה.שדרוג  .6

שדרוג מקטע הליכה בשביל ישראל על ידי התקנת נקודות מים מסודרות בחניוני ( EDT)מיזם  .7

 הלינה לאורך השביל.

שביל  ידוש לוחות התצפית הקיימים במקום, חיבור ההר אלבהר עייט וח נוף מצפור הקמת .8

 ישראל או העתקת שביל ישראל להר.

שדרוג אתר מצודת יטבתה והפיכתו לאתר קולט קהל על ידי הסדרת דרך גישה, סככות צל  .9

 ושלטי הסבר.
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 אילות וערבה תיכונה:

דרך הבשמים ודרך הנחושת, הקמת מערך שבילים משותף ומותג דרכי מדבר המשותף  .1

המעיינות בערבה התיכונה עם מערך לשתי המועצות. חיבור שבילי ההליכה של שביל 

 שבילי הטיולים סובב קיבוץ יהל.

חיבור אתרי הצפרות של ערבה תיכונה בדגש על אגם ספיר אל מקורות המידע באתרי  .2

 הצפרות של חבל אילות והעיר אילת.

-חיון-והנחלים ציחור 40יצירת מסלול אופניים סובב הנחלים הגדולים על בסיס כביש  .3

 לרוכבי אופנים עבור חיבור הר הנגב עם הערבה.הקמת שאטל  פארן.

 הסדרת דרך הגישה לאתר מואה, שדרוג שלטי ההסבר והתקנת נקודת מים. .4

חיבור שביל ישראל אל פארק ספיר, הפיכתו של פארק ספיר למרכז טיילות מדברית  .5

 בערבה, עידוד יזמות להקמת מתקני אירוח ומזון במקום.

 

 ערבה תיכונה וכיכר סדום:

 .ר על בסיס נחל ערבה או נחל אמציהדרך השלום ממושב עידן ועד לנאות הכיכהמשך  .1

 שדרוג דרכי הגישה אל הר סדום ומישור עמיעז והתקנת מצפורים ונקודות מים. .2

 שדרוג רחבת ההדרכה אודות אשת לוט והתקנת שלטי הסבר. .3

 חיבור מסלולי אופניים דרך חווארי כיכר סדום ועד לעידן וחצבה. .4

כיום מתקיים מוצר  מסוימות בהר סדום לביקור מאורגן ובטיחותי. מלח תהכשרת מערו .5

 רגולר קבוע אחת לשבוע במערת מלח בהר סדום עבור תיירות נכנסת מחו"ל.

 ך צומת הערבה.סככת התצפית של סיבובי הערבה בואשדרוג  .6

 

 אילות והר הנגב מצפה רמון:

תיירות המדבר במרחב אילת הקמת שער תיירות בצומת שזפון פונדק נאות סמדר, מפת  .1

והערבה, מידע למטיילים בבקעת עובדה, אפשרות לשכירת אופנים ושירותי תיירות 

 נוספים.

 פתיחת הר כרכום למטיילים על ידי שינוי שטחי אש. .2

 שימור עתיקות הר כרכום והתקנת הסברים. .3
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 ערבה תיכונה והר הנגב:

 שדרוג דרכי הגישה אל מכתש קטן. .1

 עקרבים, התקנת סככות תצפית, שלטי הסבר וברזיות מים.שדרוג דרך מעלה  .2

 מעלה עלי והכשרת הדרך למקום.ראש התקנת מצפור ב .3

הר הנגב המזרחי ובו מפות, שילוט והסברי דרך, נקודת מים, חניה  הקמת שער תיירות .4

בין מכתש קטן למכתש  וצל, תחבורה ציבורית. המלצה למיקום לאורך כביש הפוספטים

 כביש הגישה למעלה עקרבים או מרחב עין ירקעם.ם בהצעות למיקוגדול, 

 1000אפשרות לשכירת אופניים ולשירותי הקפצת אופניים עבור מסלולי רכיבה מגובה  .5

 ושאטל חזור. הערבה אל דימונה ואו/ירוחם מ רכיבה בערבה. -180גובה מטרים ועד ל

 

 הר הנגב, ירוחם, דימונה:

ורית של נקודות פרטית להכשרה ציב זמותמון, מיחיזוק שביל שדה בוקר ועד למצפה ר .1

 מים ושילוט מתאים.

 חיזוק שביל סובב רמון על ידי התקנות שלטי הסבר ונקודות מים. .2

הקמת מוזיאון לתרבות המדבר והעושר ההסטורי באחת מערי הנגב, בזיקה ישירה  .3

 לנבטים ונוודי המדבר.

, פארק הקרוב חיבור הפארקים העירוניים ופארקי קק"ל אל שבילי הטיולים בסובב .4

 נה, פארק ירוחם והתקנת שלטי הסבר.דימו

ל בהפרדה מלינת בתי ספר הקצאת שטחי לינה בפארקי קק"ל לטובת תיירות נכנסת מחו" .5

 ישראלים, על מנת להעניק לתייר חווית מדבר שקטה.

על בסיס יציאה מבוטחת ממצפה רמון אל  FITהפעלת קו תחבורה ציבורית לתיירות  .6

 כתש גדול, מכתש קטן ומעלה עקרבים ועד לחצבה.מכתש רמון ועד לערבה ומירוחם אל מ

 

 ים המלח וערד:

הכשרת שבילי טיולים ורכיבת אופניים בין ערד לים המלח, תוך מתן שירותי דרך ולינה  .1

 על בסיס יזמות פרטית הקיימת כבר בשטח.

 עידוד יזמות ומציאת הפתרונות להכשרת חניוני לינת שטח משודרגים במדבר יהודה. .2
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עובדים הישן בסדום והכשרת מרכז מבקרים לים המלח ומדבר יהודה על שיקום מפעל ה .3

 בסיס המבנים ההסטורים.

 בדרך אל ים המלח. 31-ו 25שדרוג מרפסות התצפית של הכבישים  .4
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 מותגים קיימים בתיירות והמלצות שיווק. 8

 

בודה שיווק התיירות המדברית נשען על גורמי המשיכה של המדבר הבראשיתי הפראי. תפיסת הע

נשענת על כך שהתייר מחו"ל מבקש חופשה המשלבת שלווה ושקט מדבריים לצד פעילות לגוף 

ולנפש בנופי המדבר. גורם המשיכה החזק ביותר הוא הטבע הבתולי ואותו יש לשווק בקרב קהלי 

המדבר הקיימים כיום אינם באים במבנה  יהיעד השונים. מותגי התיירות השונים לכל מרחב

 אם במבנה משלים וסינגרגי עבור קהלים שונים. היררכי, כי 

, העלו כי הם לא הכירו את המדבר (FIT) שיחות עם תיירים בשטח המטיילים באופן עצמאי

הישראלי וגם כאשר הם נמצאו במרחב היה להם קשה מאוד לטייל ולהגיע אל המקומות. רבים 

דרכם צפונה ישירות לירושלים  מהתיירים עימם נפגשתי שהו באילת לילה עד שני לילות והם עשו

או תל אביב, חלקם עם עצירה בדרך במצפה רמון או באזור ים המלח. התיירים הופתעו מההיצע 

הקיים של המדבר, מהשקט ומהפסטורליות של נופי המדבר. כולם צינו באופן חיובי את ייחודיות 

, והם הופתעו לגלות המדבר ההררי עם המצוקים וכי בדמיונם הם חשבו שמדבר זה חולות בלבד

 מדבר מגוון עם מצוקים, חקלאות ויישובים לצד הדרך.

אני מבקש להמליץ על שיווק ומיתוג תיירותי העושים שימוש בפסטורליות המדברית של שלווה 

ושקט, לצד פעילות מדברית אקטיבית עם אפשרות להנאות של העיר ומתחמי הבילוי הגדולים 

  באילת ובמלונות ים המלח.

 

 השיווק ומותגי תיירות הקיימים כיום, לצד המלצות בתחום: כיוונין פירוט להל

 אילת:

המיתוג של אילת הוא סביב החופש, הפנאי, הבילויים, השמש הנצחית והים האדום. שיווקה של 

אילת מתבצע באופן אינטנסיבי על ידי משרד התיירות, תאגיד התיירות של אילת וחברות 

רת שיווק זה ניתן ביטוי משמעותי לחוויות החופשה בעיר. יש לחשוב התיירות והמלונאות. במסג

בצורה מקצועית כיצד ניתן לחבר שיווק של פנאי וחופשה באילת ביחד עם חוויה מדברית בחבילת 

ע שיווק נוסף , או האם יש מקום לבצ)בדומה לחיבור נופש באילת עם ביקור בתמנע( נופש משולבת

בטיסות הזולות שאינם  FITלענות על פלחי השוק של תיירות לחווית המדבר באילת על מנת 

 מתחברים בהכרח לאופי המלונאות הקיים באילת.
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 ערבה:

חבל אילות והערבה התיכונה אינן משווקות לתיירות נכנסת מחו"ל כמעט כלל. המותג באנגלית 

אלו. יוצא דופן  ערבה אינו מוכר לתייר וכמעט שאין בנמצא מידע בשפות זרות על ידי גופי תיירות

הוא פארק תמנע המשווק וממותג באופן עצמאי לתיירות נכנסת מחו"ל, שיווקו נעשה בשפות 

זרות כחווית מדבר הנמצאת בסמוך לאילת והיא משלימה את החופשה של התייר בעיר. על מנת 

 לקדם את תיירות הערבה וחבל אילות, יש להשקיע מאמץ רב בשדרוג המידע והתוכן בשפות זרות

 )מרכז ויידור, תמר המקראית, דרך מעלה עקרבים( ולהשקיע במוצרי התיירות הקיימים

אני מציע לעשות שימוש במונח אילת / אילות המוכר יותר  .והתאמתם לתיירות נכנסת מחו"ל

באנגלית או מדבר אילת עם הישענות על חווית המדבר המלאה של החאנים וחדרי האירוח 

 כה מהחדר ישירות.המחוברים מאוד למדבר בהלי

 

 מצפה רמון ורמת נגב:

מצפה רמון והמרחב הסובב משווקים כתיירות הנגב הגבוה או הר הנגב תחת מותג של תיירות 

פעילה במדבר, לצד אפשרויות לינה ואירוח מגוונות. המותג מכתש רמון תופס מקום מרכזי 

מכתש ומתעניינים בתופעה בשיווק והוא מוכר מאוד לתיירים. רבים מהתיירים שואלים אודות ה

הייחודית של המכתשים. מומלץ להשקיע מאמץ שיווקי בחיזוק מותג המכתשים בשפות זרות 

ובאווירת המדבר האותנטית שיש לנגב להציע. מצפה רמון נמצאת בתהליך של התאמת חווית 

מי הביקור אל התיירות הנכנסת מחו"ל והוקמו עסקי תיירות רבים בתחום הלינה והמזון במתח

 התיירות בעיר כגון רובע דרכי הבשמים ומרכז המבקרים.

 

 ים המלח וערד:

ים המלח הוא המותג החזק ביותר והמוכר ביותר לתיירים, כולם מכירים ושמעו על ים המלח. 

אולם, רבים מן התיירים לא מבצעים את ההקשר שבין ים המלח לבין המדבר. המותג ים המלח 

ופשת מסאג'ים, בריאות ויופי הגוף. להערכתי, יהיה קשה מאוד ספא, ח תחושות של משדר לתייר

לעשות שימוש במותג ים המלח על מנת לשדר חוויות תיור במדבר עבור הנגב או הערבה. ייתכן, 

מת וקוכאן גם מצויה בעיית השיווק של ערד המבצעת שימוש במותג ים המלח, אולם אינה ממ

להיות משווקת כמדבר בדומה למצפה רמון והנגב . יש לבחון האם ערד צריכה עצמו בים המלח

 האם נכון יהיה לבצע מיתוג בבידול בין ערד לים המלח? כולו.
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 המלצות למותגים בתיירות: 8.1

 כפרי תיירות אזוריים: .א

 כפר למשל, מצומצמים תיירות מרחבי של או תיירות כפרי של מקומיים תיירות מותגי עידוד

 כפר(, השכנים והיישובים תמנע מכלול על) תמנע תיירות, וקיםצ תיירות כפר, יהב עין תיירות

 כזה מותג כל. וכדומה בערד האומנים רובע, הבשמים דרכי תיירותי רובע, סדום כיכר תיירות

 התיירות מותגי את משלים והמותג בינוני ועד קטן גודל בסדר תיירות עסקי מספר כולל

חשיפה לתיירות נכנסת מחו"ל, והדבר  מתן מידע והנגשתו בשפות זרות יאפשר .האחרים

 יעודד את התיירים לבחון עצירה ולינה ביישובים קטנים לאורך הכבישים הראשיים.

 מותגי תיירות מרחביים פעילים: .ב

 דרך: השונות התיירות ומחלקות עמותות של כיום פעילים אזורים תיירות מותגי על ישענותה

יזוק מותגי התיירות המרחביים בשפות זרות, . חהנגב הר תיירות, המלח ים תיירות, ערבה

התאמתם לקהלי היעד השונים על פי קווי התעופה ומתן חשיפה לתיירות המרחבית 

 בקמפיינים של תיירות ישראל באירופה.

 מותג מדברי כללי על אזורי: .ג

הקמת מערך מידע מרכזי בדיגיטל ובדפוס הכולל את כל ההיצע הקיים בתיירות המדבר ועל 

 אזורית על תיירות מותג בניית בצע מיתוג ושיווק לכל מרחב דרום הארץ יחדיו.בסיסו ל

, המשדר שלווה, שקט, פסטורליות ורומנטיקה מדברית עם המדבר תיירות תחת אחיד לשווק

אותנטיות של המוצר התיירותי. יש לבחון בצורה מקצועית על ידי חברות המחקר של משרד 

ות קמפיין שיווקי תואם קהלי יעד. בדיונים שונים התיירות את המותגים השונים ולבנ

שהתקיימו בדרום הארץ במסגרת תהליכי המוצר המדברי הועלו מותגי שיווק שונים ובהם: 

Israeli Desert ,Friendly Desert ,Holy Desert ,Genesis Desert ,Eilat Desert ,Desert 

of creation .ועוד אחרים 

 :ושבילים נוספים שביל ישראל .ד

מותג חזק מאוד בתיירות הפנים, בתיירות הנכנסת מחו"ל הוא עלה שביל ישראל הוא 

רים מחו"ל . מספר התיישונים ברחבי העולם לכותרות מספר פעמים על ידי כתבות במגזינים

המטיילים בו נמוך מאוד. ייתכן שיש מקום לחזק את מעמדו של שביל ישראל בתיירות 

 לשביל ביטוי בקמפיינים השיווקים השונים.ההליכה והפעילות הגופנית ולתת 

 אתרי מורשת עולמית:  .ה

אתרים אלו  בנגב מספר רב של אתרי מורשת עולמית: ממשית, שבטה, עבדת ודרך הבשמים.

יש לבחון את מידת האטרקטיביות אינם משווקים כמעט כלל בקרב תיירות נכנסת מחו"ל. 

 ם בטבלה במסמך העבודה.אתרים אלו נזכרי שלהם בקרב תיירות נכנסת מחו"ל.
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 מכתש:  .ו

, תופעת טבע ייחודית בקנה מידה גם באנגלית המונח מכתש בעברית מהווה מותג בפני עצמו

, יש לבחון שימוש Craterתיירים רבים שמעו על המכתשים, לרוב במונח האנגלי  עולמי.

לציין כי בחודש יולי ש י במונח זה ובאווירת הטיולים במכתשים במסגרת קמפיינים שונים.

מיתוג בשלטים מכתש ירוחם. ( שלטים חומים)הוחלפו שלטי מכתש גדול לאורך כבישי הנגב 

 מכתש ירוחם וחיבור העיר אל המכתש הינה פעולה מיתוגית מצוינת לעיר.

  הים האדום: .ז

ווית הצלילה והפנאי בים האדום בחופי אילת מוצגת בצורה משמעותית בקמפיינים שונים ח

של תיירות אילת. ייתכן ויש מקום לבצע שילוב של ים ומדבר יחדיו בדומה לקמפיין ירושלים 

 ותל אביב יחדיו. נראה כי הניגודיות של ים ומדבר תעשה עבודת שיווק טובה.

  תמנע: .ח

ר סביבו משווקים כיום כפארק טיולים מהגדולים בעולם וכארץ פארק תמנע ואתרי הביקו

הנחושת העתיקה. להערכתי, יש לתת יותר ביטוי לעושר העתיקות מתקופת המקרא ובכך 

 לחזק את סיפורו של הנגב כולו במסגרת יציאת מצרים ובני ישראל במדבר.

 מעמד הר סיני ובני ישראל במדבר: .ט

נות של תיירות אוונגלית מגיעים אל הנגב לעיסוק סביב תיירים רבים בעיקר במסגרות מאורג

יציאת בני ישראל ממצרים ומעמד הר סיני. קבוצות אלו עושות שימוש בנופי המדבר על מנת 

לקבל את ההשראה הרוחנית של בני ישראל במדבר. ישנה אפשרות לבצע מיתוג ממוקד 

תרי עתיקות מתאימים: תמנע, לקבוצות אוונגליות עבור המדבר הישראלי בסוגיה זו ולשלב א

 תמר המקראית, יטבתה וכדומה.

 

 :המוצר אותו מחפש התייר או החוויה המדברית הנדרשת 8.2

התיירים האירופאיים, המגיעים בשלוש השנים האחרונות לאילת בטיסות ישירות, מאופיינים  

ת ישראל לפרק זמן ( המבקשים לתור א20-45לרוב. רבים מהם צעירים ) FITכתיירים עצמאים 

קצר יחסית )עד שבוע(. התיירים עימם נפגשתי )לרוב מהמדינות: גרמניה, פולין, ליטא( היו לרוב 

אנשים, חברים או זוגות, ללא ילדים. מפגשים רבים שקיימתי עם תיירים אלו  2-4בקבוצות של 

תם ובחאנים במספר אתרים )מצפה רמון, אילת, תמנע, מצדה, עין גדי(, בטרמפים שאספתי או

 איפשרו לי ללמוד מעט אודות מוצרי התיירות אותם הם צרכו. 

 יש לציין, כי מידע זה אינו מחקרי אמפירי ויש לבצע איסוף נתונים מדויק. להלן ניתוח הדברים:
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ראשית, לשאלתי הראשונה מדוע הם בחרו לטוס לאילת? נענתי כי הבחירה ביעד היתה כרטיס 

ו על אילת, כעיר נופש בים האדום ואמרו לעצם "למה לא" ולאחר מכן טיסה זול וקרוב. רבים שמע

 "מה יש לעשות ביעד" וכך הם יצרו לעצמם שבוע של ביקור. -הם התחילו בחיפושי אינטרנט 

תיירים אלו שכרו רכבים קטנים או נעזרו בתחבורה ציבורית ברחבי הארץ, הם לנו בחאנים 

שלהם כלל לילה או מספר לילות מועט באילת, בילויים ואכסניות וביקרו באתרי החובה. המסלול 

בחוף הים, סיור וביקור במסלול קצר בהרי אילת )לרוב הקניון האדום(, ביקור בתמנע, ביקור 

במכתש רמון, חלקם לנו במצפה רמון ו/או בערד או בחאנים בערבה. התיירים המשיכו לים המלח, 

המשיכו לירושלים ותל אביב. התיירים יצרו מסלול ביקרו במצדה, בשמורת עין גדי או נחל בוקק ו

של תור דרומי המשלב את תל אביב וירושלים וחזרה לאילת, בהתאם לצירי הנסיעה ולבחירה 

 שלהם בתחבורה ציבורית או ברכב שכור. 

יש לציין, כי החיבור הקל יותר בתחבורה הציבורית הוא בין אילת לתל אביב, ים המלח וירושלים 

פה רמון. תיירים רבים צינו לטובה את קווי התחבורה הציבוריים מאילת לתל אביב ולא דרך מצ

 ולירושלים ואת האפשרות לנסיעות לילה ושבת.

ימים ברוטו  3-4-רבים מהם ציינו בפני, כי במרחב של אילת, מצפה רמון וים המלח הם שהו כ

 שלים. כולל הנחיתה והנסיעה צפונה והקדישו פרק זמן דומה לתל אביב וירו

התיירים חיפשו במדבר מקומות נגישים בתחבורה ציבורית וברכב שכור, לרוב נקודות תצפית 

ומסלולי הליכה קצרים. הלינה שלהם מאופיינת באכסניות, בתי הארחה וחאנים במחירים זולים 

יחסית. רבים חיפשו מפגש עם תיירים דומים להם באופי הטיול ועם ישראלים. הם ציינו את 

 ות של המדבר הישראלי ואת המפגש הנעים עם המארחים. האותנטי

מבחינת מזון ובילויים, ציינו בפני כי באילת היה נוח מאוד להתמצא במוקדי הבילוי וחיי הלילה 

והחוויות היו טובות. חלקם סיפרו כי למעט אילת, קשה היה למצוא מקומות אוכל ובילויים 

ר בבחירה של מזון בתחנות דלק, אותן הם ציינו בדרום. לא מעט נאמר לי, כי הם נאלצו להתפש

 כמשעממות וסטנדרטיות. 

מבחינת החוויה אותה הם חיפשו, הם רכשו כרטיס טיסה זול, חשבו לבלות בחופי הים באילת 

והמשיכו למעשה לטיול שלם של הדרום המשלב את ירושלים ותל אביב. כולם מאוד הופתעו 

ירות המאוד שונים זה מזה: חוף הים באילת, נופי מדבר, מהמגוון המיוחד והקרוב של מוקדי התי

ים המלח ואז ירושלים ותל אביב. החוויה של מוצרי תיירות שונים מאוד בפרק זמן קצר הוזכרה 

על ידי רבים מהתיירים. השקט והשלווה של נופי המדבר צוינו לחיוב עם אירוח לבבי של מארחי 

 האכסניות והחאנים.
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 המתחרים שלנו בתיירות המדבר: 8.3

  מרוקו:

יעד טיסה קצר וזול מאירופה, מאפשר למרוקו לשווק טיולי מדבר מגוונים לצד נופש בחופי הים 

ותוכן תרבותי עשיר. תיירות מרוקו משווקת בעולם כיעד אתני תרבותי עם שילוב מיוחד של נופי 

אינו משווק לרוב כיעד בפני עצמו, הדיונות של המדבר לצד פסגות הרי האטלס. המדבר במרוקו 

אלא משולב עם ערי התיירות החשובות כדוגמת מרקש ופס, הרי האטלס וחופי הים. בדיקת 

אינטרנט מעלה כי ישנן המלצות רבות על טיולי מדבר במרוקו המאפשרים חוויה מדברית 

, תופסים אותנטית ומפגש אנושי מרתק לצד תרבות עשירה. הדיונות ומתחמי הלינה במדבריות

מקום גבוה במדיה הדיגיטלית והם משווקים במסגרות של טיולי כוכב ביציאה ממרקש, קזבלנקה 

במרוקו משווקים כמרחבי מדבר עם נופים  Ouarzazate, Zagora and Tinghirאו פס. מחוזות 

עוצרי נשימה, לצד אתרי עתיקות ייחודים ותרבות אנושית מפוארת. היצע רחב וגדול מאוד של 

צרי רגולר מובטחי יציאה עם פירוט רב אודות מסלולי התיור, מקל את ההתמצאות על ידי מו

 התייר ובונה יעדי ביקור מומלצים גם לתייר העצמאי לחלוטין.

 דוגמאות:

 עמוד האינטרנט אודות המדבר באתר התיירות הרשמי של מרוקו

tinghir-zagora-http://www.visitmorocco.com/en/ouarzazate 

 ימים 3-9חברת טיולי מדבר במרוקו המציעה חבילות תיור קבועות 

http://www.topdesert.com/ 

 והמדבר שבהמספר דוגמאות של וידאו בלוגים רבים המשווקים את תיירות מרוקו 

https://www.youtube.com/watch?v=ZE81dWxNnMQ 

https://www.youtube.com/watch?v=jxU8hZlX28c 

https://www.youtube.com/watch?v=El8LObL7DRg 

https://www.youtube.com/watch?v=lLtWEm6ZY08 
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 מצרים:

י התיירות למצרים משווקת בראשונה כתרבות מצרים העתיקה לצד שייט בנילוס וביקור באתר

העתיקות המפורסמים. למרות שאתרי עתיקות רבים נמצאים במרחב מדברי, למשל הפרמידות 

של גיזה, הן אינן משווקות כאתר מדברי, אלא אתר עתיקות הקרוב לקהיר. המרחב הגיאוגרפי 

המשווק כמוצר מדברי, הוא המדבר המערבי וים החולות הגדול. טיולים אלו מנוהלים בדרך כלל 

ימים היוצאות מקהיר. הטיולים מוגדרים  3-7ג'יפים והם מוצעים בחבילות בנות על ידי ספארי 

כאקסטרים ואינם עונים על ההגדרה מיינסטרים. טיולי מדבר אחרים, התקיימו בעבר בסיני והיו 

סיני. ב השטח מבוקשים מאוד, אולם המצב הבטחוני ביטל את מרבית פעילות התיירות בפנים

ולי מדבר בסיני ומוקדי התיירות הפעילים הם חופי חצי האי למעט ההר הגבוה, כמעט ואין טי

 בלבד.

 דוגמאות:

 חברת תיירות מצרית המציעה טיולי מדבר

riSafa-Desert-https://www.memphistours.com/Egypt/Packages/Adventure  

 טיולי יום בגיזה כחוויה מדברית

adventure-desert-http://www.desertegyptsafari.com/tours/cairo/ 

גנון התייחסות למגוון והיצע רחב בתיירות, כולל מדברית בס –סרטון התיירות החדש של מצרים 

 צעיר ומודרני המשלב אותנטיות של מצרים. לא רק פירמידות.

https://www.youtube.com/watch?v=O3K3hSERxio 

 

 ירדן:

התיירות לירדן מוצגת עם דגש עיקרי לפטרה, כמעט כל אתרי האינטרנט, חברות התיירות, 

והתעופה לירדן מציגים את פטרה כמוקד המשיכה לירדן. לאחר פטרה מוצגים נופי הסוכנים 

המדבר והמוביל הוא ואדי רם עם דיונות החול והרי אבן החול המפורסמים. התיירות המובילה 

בירדן היא תיירות ביקור באתרים עם מסלול קלאסי של ואדי רם, פטרה, עמאן, ג'רש ואתרים 

הקים קיימים בדרום ירדן בואדי רם, פטרה רבתי והרי אדום ומואב. נוספים. מוצרי מדבר מוב

המוצרים כוללים מסלולי הליכה, ביקור באתרים, טיולי ג'יפים וגמלים. מוצרי טיול אלו יוצאים 

ימי חוויה מדברית. תיירות  3לרוב מפטרה או מעקבה והם מציעים חבילות של יום ועד 
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לא בהכרח את החוויה המדברית. התיירים יבקרו באתר  המיינסטרים בירדן חווה את המדבר, אך

מדבר מובהק כמו פטרה, אך החוויה בביקור היא יותר במימד הקלאסי של אתר חובה. הבדואים 

בפטרה נותנים למקום תחושה של מדבר תרבותי. אולם, מהכרות רבה ושיחות עם תיירים, עולה 

. הטיולים בואדי רם מאפשרים חוויה fake tourismהטענה כי הבדואים בפטרה מהווים סוג של 

 מדברית יותר אותנטית בזכות המפגש עם הבדואים תושבי המקום, הארוחות והלינה המקומית. 

חבילות תיור רבות מוצעות לתיירים מאילת, וקיימות אף חבילות מירושלים ומתל אביב. המוצר 

י טיול. ממשלת ירדן, הגבירה ימ 2-4המוביל הוא יום אחד לפטרה מאילת, וקיימות חבילות של 

בשנים האחרונות את הרגולציה סביב חבילות קצרות מאילת לירדן, ומחיר המוצר החד יומי 

לילות  3לפטרה התייקר מאוד. הממשלה מנהיגה מס מדורג על היעדר לינה מספקת בירדן )פטור מ

ש לבחון בקרב ומעלה( ומייקרת את כרטיס הכניסה לפטרה במידה ואין הוכחת לינה בירדן. י

חברות התיירות בארץ ובאילת בפרט, מה היתה ההשפעה של מס זה על רכישת המוצרים והאם 

 הדבר הביא לעלייה בביקוש מוצרי תיירות אחרים באילת.

 וידאו תיירות אודות ואדי רם

?v=0AsSzIBSDpohttps://www.youtube.com/watch 

 אודות המשבר בתיירות ירדן guardian כתבה ב

-holiday-amman-petra-https://www.theguardian.com/travel/2016/nov/26/jordan

sea-dead-jerash 

 

 מה ניתן ללמוד מהמתחרים? 8.4

הדוגמא הבולטת ביותר היא מרוקו. חברות התיירות משלבות  –חיבור תרבות עם נופי מדבר  .א

 את מוצרי התרבות בחבילות עם אתרי המדבר בצורה הוליסטית.

הצערת מוצרי תיירות ויצירת תדמית תוססת ודינמית, ניתן לראות זאת היטב בקמפיין שיווק  .ב

מצרים, באתרי האינטרנט וסרטוני הוידאו החדשים העולים בקצב תדיר  התיירות החדש של

לרשת. תדמית אתרי העתיקות של מצרים היתה במשך שנים רבות "תיירות לזקנים", 

 הקמפיין החדש מציג את מצרים המתחדשת.

חיזוק התדמית על ידי המוני בלוגרים הפעילים ברשתות השונות. תוצאות החיפוש ברשת  .ג

ואתרי התיירות שלה, מעלים אלפי כתבות וסרטונים של בלוגרים מובילים  אודות מרוקו

 בעולם.
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https://www.youtube.com/watch?list=PLirGII1_qwvvfFiQ2ASpOKa0EIn3CSRkY&v=actyt0

 KGbR4 

לא להתעלם מהמצב הגיאופוליטי / אקטואלי של המדינה. חברות התיירות המצריות ששרדו  .ד

את המשבר, דיברו עליו בצורה גלויה וחופשית והסבירו במדויק כיצד הן מתנהלות ומדוע 

שהציבה את הלקוחות בחזית השיווק.  ramasside toursמצרים בטוחה. למשל חברת 

 עדויות הלקוחות מהשטח.החברה ביצעה קמפיין וידאו ובו 

מתן דגש על אנשי המדבר. בירדן ישנו דגש רב במותג על הבדואי כתושב אותנטי של המדבר.  .ה

במרוקו יש הבלטה של הקולינריה, המוזיקה והלבוש המדברי. בישראל ניתן לתת דגש על 

תרבות הבדואים כחוויה תרבותית מדברית לצד תרבות חקלאית של מושבניקים, קיבוצניקים 

 ותושבי ערי הנגב.

חיזוק הקשר התיירותי בין ערי התיירות הגדולות לבין מוצרי המדבר. במרוקו הדבר בולט  .ו

במיוחד, כאשר הערים הגדולות הן מוקד חיבור לטיולים ויציאה אל המדבר. במצרים החיבור 

 מתבצע דרך קהיר וערי הנילוס.

ירת הקונטרס הבולט שבין שימוש בשמש ובים כגורם עיצוב תדמיתי לתיירות המדבר. יצ .ז

הכחול של הים לצהוב/חום של המדבר מהווה משיכה מיוחדת. ניתן לראות את החיבור בכל 

המדינות. במצרים הדבר בולט מאוד גם עם עמק הנילוס , חופי הים האדום ואתרי העתיקות 

 https://www.youtube.com/watch?v=L5SR3pqqCJ4ונופי המדבר. למשל: 

שימוש בתושבי המדינה לעיצוב תדמית דיגיטלית בתיירות. דוגמה לקריאה של משרד  .ח

התיירות של מצרים )הסרטון בערבית(. 

https://www.youtube.com/watch?v=of9CON_08v0 
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 בדרום הארץ וטיול תיור לחבילותהצעות  .9

 

מרחב המדבר הישראלי מאילת בדרום ועד לקו באר שבע וים המלח כולל בתחומו שפע אתרי 

שעות נסיעה ומאילת  3עניין, מסלולי טיול וחוויות לתייר. מרחק הנסיעה מאילת לבאר שבע הינו 

ג מגוון של חבילות טיול המשלבות למלונות ים המלח כשעתיים וחצי נסיעה. במרחב זה ניתן להצי

 2-4 תבנו למסלולי טיולאת אילת וים המלח יחדיו עם חווית ביקור מדברית. להלן מספר הצעות 

ובכך להתאים את  אליהן ניתן להוסיף מספר ימי נופש באילת או בים המלח ,ימים בדרום

 :שהות ימי 7החבילות ללוח הטיסות של חברות התעופה הבנוי בעיקר בחבילות בנות 

על ידי )באיכות להדפסה וברזולוציה גבוהה( מסלולים אלו מופיעים במפה המצורפת למסמך כולו 

מפה מפורטת גדולה הוצגה  .סימון מעגלי התיור האפשריים שבין אילת לים המלח ובאר שבע

 בנספח א. נמצאת ברזולוציה נמוכה , מפת התמצאותוהוגשה למשרד בדיוני משרד התיירות

 :בדרום מוצעיםמסלולים 

 אילת ומצפה רמון:  .א

ימי טיול במרחב שבין אילת, הערבה ומצפה רמון כולל מסלולי הליכה ורכיבת  4יומיים ועד 

אופניים, ביקור באתרי עתיקות, ביקבים ובגלריות לאומנות, מרכז מבקרים רמון, עבדת ועין 

 עבדת.

 אילת וים המלח:  .ב

בה. תיירות חקלאית מגוונת, מסלולי ימי טיול בין אילת לים המלח דרך הער 4יומיים ועד 

 הליכה, פארק תמנע, תמר המקראית, גלריות לאומנות, מרכז ויידור, הר סדום ואתריו.

 סובב מכתשי הנגב: .ג

ימי טיול בין דימונה, ירוחם ומצפה רמון. הכרות עם המכתשים ותופעות הטבע  3יומיים ועד 

 גות קושי משתנות.הנלוות לכך. תצפיות נוף מרשימות, מסלולי הליכה בדר

 סובב נגב המשלב ערבה ומכתשים: .ד

ימי טיול המשלבים את מכתשי הנגב ביחד עם הנחלים הגדולים, מעלה עקרבים  4יומיים ועד 

 והערבה.

 נגב התיישבות וציונות: .ה

ימי טיול בדגש חזונו של בן גוריון, התיישבות ציונית בנגב, חלוציות הערבה  3יומיים ועד 

 י הנגב.והחקלאות והקמת ער
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 בני ישראל במדבר:  .ו

טבתה, תמנע, ימי טיול בדגש סיפור יציאת מצרים, אתרים מקראיים כמו: י 3יומיים ועד 

 תמר המקראית, מכתשים, תל באר שבע, באר אברהם ותל ערד.

 נבטים וחקלאות הנגב:  .ז

ת, ימי טיול בין ערי הנבטים ודרכי המסחר שבין הערבה ולהר הנגב: נחל נקרו 3יומיים ועד 

 מעלה עקרבים, מכתש רמון, עבדת, ממשית, שבטה, ניצנה.

 

 חבילותהיצע ומגוון 

שלב רמות לינה שונות וביקור באתרים על בנות באופן מודולרי ולאלו ניתן ל כל אחת מחבילות

פי הצורך. מסלולי טיול אלו יכולים לבוא כהמלצות בחוברות ובאתרי האינטרנט השונים 

על מנת לחשוף את ההיצע הרב ועבור מסלולים  FITר תיירות בשיווק תיירות המדבר עבו

 לקבוצות מאורגנות.

חברות התעופה, הסיטונאים וסוכני הנסיעות יכולים לעשות שימוש בחבילות בסיס אלו לצד 

תמונות, סרטוני וידאו והסברים קצרים על מנת לבצע מכירה ישירה באתרי האינטרנט 

 ומלון" וכדומה. השונים של חבילות "טוס וסע" "טוס

 

 :תיור חבילות

ימים בתל אביב  2-4ימים במדבר ולשלבם עם  3-5ימים הכוללות  7ניתן לבנות חבילות בנות 

ובירושלים. כיום אין חבילות כאלו למכירה. המוצר המדברי של ישראל במצב הנוכחי מעט מוגבל 

ירות נכנסת מחו"ל במכירה של חבילות תיור כוללות, מפני שאין מספיק נפח תנועה של תי

הדורשת את דרום הארץ. ספקי התיירות מתקשים להתחייב על מינימום משתתפים ולכן קיים 

 Tailor madeקושי במוצרים אלו. הקבוצות המטיילות בדרום הארץ הן לרוב תחת חבילות תיור 

 ולא של מוצרי תיור בחבילות רגולר.

ם סוכני התיירות ולשכת מארגני תיירות להלן חבילות מומלצות שניתן לבנות בשיתוף פעולה ע

 נכנסת.

  sightseeingחבילות קלאסיות לתיירות 

 אילת –ים המלח  –ירושלים  –מצפה רמון  –ערבה  –ימים: אילת  7

 : נחיתה והעברות. לינה אילת.1יום 

 : תמנע והרי אילת. לינה אילת.2יום 
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 : מכתש רמון ואתריו. לינה מצפה רמון.3יום 

 וירושלים. לינה ירושלים. : נגב4יום 

 : ירושלים. לינה ירושלים.5יום 

 : ים המלח. לינה ערבה.6יום 

 : ערבה והעברות.7יום 

 

 אילת –מצפה רמון  –ירושלים  –ים המלח  –ערבה  –ימים: אילת  7

 : נחיתה והעברות. לינה אילת.1יום 

 : תמנע והרי אילת. לינה אילת.2יום 

 ים המלח. : ערבה וים המלח. לינה3יום 

 : ים המלח וירושלים. לינה ירושלים.4יום 

 : ירושלים. לינה ירושלים.5יום 

 : נגב ומצפה רמון. לינה מצפה רמון.6יום 

 : מצפה רמון והעברות.7יום 

 

 )בשילוב מסלולי הליכה קצרים( תרבותית –חבילות מדבריות 

 אילת –ים המלח  –בדואים בנגב  –מצפה רמון  –ערבה  –ימים אדם במדבר: אילת  7

 : נחיתה והערבות. לינה ערבה.1יום 

 : תמנע וערבה. לינה ערבה.2יום 

 : מכתש רמון. לינה מצפה רמון.3יום 

 : נבטים ובדואים. לינה מצפה רמון.4יום 

 : ים המלח. לינה ים המלח.5יום 
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 : ים המלח וערבה. לינה ים המלח.6יום 

 : ערבה והעברות.7יום 

 

 אילת. –ים המלח  –ערי הנבטים  –מצפה רמון  –ערבה  –כיאולוגיה: אילת ימים הסטוריה ואר 5

 : נחיתה והעברות. לינה אילת.1יום 

 : תמנע וערבה. לינה מצפה רמון.2יום 

 : נבטים בנגב: לינה מצפה רמון.3יום 

 ים המלח: לינה ים המלח. 4יום 

 : ערבה והעברות.5יום 

 

 תחבורה ציבורית. חבילות נופש וטיולי כוכב ברכב שכור או

 (.3( ומצפה רמון )2(, ערבה ותמנע )1ימים: לינה באילת וטיולי כוכב ל: הרי אילת ) 5

 תצפית הר יהורם, מסלול הליכה קניון אדום, חולות כסוי. (1)

 פארק תמנע, עמודי עמרם, חקלאות ערבה. (2)

 מרכז מבקרים רמון, טיילת שפת מכתש, מנסרה, עין סהרונים. (3)

 

( 2(, המכתש ואתריו )1ה רמון וטיולי כוכב ל: ערי הנבטים וחוויה בדואית )ימים: לינה במצפ 5

 (.3ציונות וחקלאות בנגב )

 עבדת, ממשית ואריכא. (1)

 מרכז מבקרים רמון, טיילת שפת מכתש, מנסרה, עין סהרונים. (2)

 קבר בן גוריון, צריף בן גוריון וחוות בודדים. (3)
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 עבודההמלצות להמשך   .11

 

הפערים הרכב המחויב לתהליך עבודה לטובת הצעות לפתרונות  כינוס ועדה קבועה ובה .א

הנוכחית ומיזמים משלימים לקידום התיירות בהתבסס על נמל  מדברבתיירות ה הקיימים

 התעופה החדש.

ביצוע מחקר מיתוג ושיווק בקהלים הרלוונטים באירופה על ידי משרד התיירות וחברות  .ב

 ק מרבי במוצר התיירות המדברית.המחקר איתן המשרד עובד, בכדי להגיע לדיו

בתחומי המדבר  כלכלית בחינת מנגנוני יזמות פרטית להקמת עסקים בתיירות בת קיימא .ג

בשמורות הטבע כגון: מסעדות, חאנים, מרכזים לוגיסטים למטיילים ולרוכבי אופנים. יזמות 

 זו תעשיר את שירותי התיירות במדבר ותאפשר להעניק לתייר היצע מגוון של חווית מדבר

 איכותית.

עידוד סוכני נסיעות וחברות תיירות למכירה של חבילות המשלבות את המוצר המדברי ביחד  .ד

 עם אילת וים המלח בדומה לקמפיין תל אביב וירושלים של משרד התיירות.

, תשתיות ב לעבודת תיירות כלל מדברית עבור:ביצוע חשיבה ובחינת הקמתו של מנגון משול .ה

 רומית, מנגנוני השקעה ליזמים.שיווק ומיתוג לתיירות הד
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 סיכום .11

 

תיירות המדבר בישראל נמצאת בראשית דרכה מבחינה מסחרית וכלכלית. יוזמות מקומיות רבות 

בשטח הגדילו את היקפי השירותים לתייר בתחום הלינה, ההסעדה, האומנות וההדרכה. יחד עם 

ו"ל עקב פערים שונים בתיירות זאת רבים ממוצרים אלו אינם זמינים ונגישים לתיירות נכנסת מח

 ובראשם נגישות אל המדבר בתחבורה, מקורות מים בשטח ופערי שפה במידע הקיים.

מסמך זה הציג חשיבה אסטרטגית לטובת קידום תיירות המדבר בתהליך משולב הכולל תכנון 

קודת תשתיות, ביצוע תשתיות ציבוריות, עידוד יזמות, שיווק ומיתוג. המדבר הישראלי נמצא בנ

מצב משמעותית מבחינה הסטורית עם הזדמנויות רבות לקידום התיירות ורווחת תושבי הנגב 

כולם. אני משוכנע כי עבודה נכונה בהובלת משרד התיירות, תביא לפריחה כלכלית בדרום הארץ 

  כאשר ענף התיירות הוא מנוע הצמיחה המוביל והמשמעותי ביותר. 
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 מפה – נספח א
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 עבור מוצר השביל המדברי FIT יך למטיילמדר – נספח ב

 Eilat desert trailמסלול הטיול של השביל המדברי 

 : יוני שטרןתיבהכ

 שותפים בכתיבה:

 עריכה לשונית והגהה:

 תרגום לאנגלית:

 תרגום לגרמנית:

 מסמך זה הינו טיוטא לא סופית לאור המשך עבודה על המיזם. :הערה

 פתיחה:

ברוכים הבאים לשביל הרי אילת לחוף הים האדום. שביל הליכה מדברי ייחודי המשלב את נופי 

אילת, הערבה, תמנע ומפרץ אילת ביחד עם צמחייה מדברית ותרבות אדם עתיקה ומגוונת. הרי 

ימי הליכה, בנוי במקטעי הליכה יומיים המאפשרים לסיים את יום הטיול בחניון  שישההשביל בן 

 לינה מוסדר או לבצע הקפצה אל בתי הארחה וחאנים הסמוכים לשביל.

ו חיבור אל נפלאות הטבע. התבוננות לאורך שביל הטיול הליכה בנופי מדבר קדומים מאפשרת לנ

EDT  תספר לנו את סיפורו של המדבר: היווצרותם של ההרים ומגוון הצבעים הרב בסלע, יכולות

ההישרדות המיוחדים של הצמחים ובעלי החיים, ותנאי הקיום הקשים של האדם במדבר הרי 

 אילת והערבה לאורך דורות.

להליכה מצפון לדרום, לאור התוואי הטופוגרפי בו נוח יותר ללכת  מומלץ EDTהטיול בשביל 

מעוניינים ה דרומה ובמחשבה כי חופי מפרץ אילת ישמשו נופש ומנוחה משלימים לסיום השביל.

 ימים או כל שילוב אחר. 3יכולים לבחור מקטעי הליכה בני 

 מינהלות:

ק"מ  20-הטיול בשביל המדברי מוגדר למיטיבי לכת, ההליכה ממושכת ובכל יום עובר המטייל כ

ים לטיול. בנקודות הקצה יש ברזי מים )למעט חניון באר לערך. יש להצטייד במזון ובמים מספק

ליטרים ליום לאדם. חשוב להקפיד על נעלי הליכה נוחות  5מילחן(. כמות מים מומלצת הינה 

וגבוהות, כובע רחב שולים, קרם הגנה ומקלות הליכה. השביל מסומן בסימוני שבילים של שביל 
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ימוני שבילים נוספים בהתאם למסלולי ההליכה. כתום(, אליו מצטרפים ס –כחול  –ישראל )לבן 

כל ימי ההליכה בשביל המדברי עוקבים אחרי סימוני שביל ישראל, המסומנים על גבי סלעים. 

למעט, חצי היום הראשון של הטיול העוקב אחרי סימוני שביל ישראל באופנים. הסימון מורה על 

פיעות כאן, צריך ההולך להמשיך ישר כיוון ההליכה בהתאם למבט ההולך בשביל. בדוגמאות המו

 בשביל. יש לסחוב שק שינה, אוהל אינו חובה.

 

 

 

ובאפליקציית  https://www.alltrails.comהמסלולים יוקלטו באפליקציית הערה פנימית: 

ip.com/web/homehttps://wishtr  בעונת הסתו הקרובה ויופיעו באפליקציות בליווי תמונות

 וסרטוני וידאו

 

 הגעה:

, כשעה נסיעה מאילת, כמחצית השעה 12/40ההתחלה בפונדק נאות סמדר בצומת הכבישים 

היוצא מהתחנה המרכזית  392נסיעה מיטבתה. הגעה אל המקום אפשרית בקו תחבורה ציבורית 

ה, -פעמים ביום בימי א 6-7ם בנמל התעופה עובדה, בסמוך לטרמינל. תדירות הקו באילת ועובר ג

או  moovitפעם אחת ביום ו, אין שירות בשבת. ללוחות זמנים מומלץ לעשות שימוש באפליקציית 

של המועצה  20( אפשרית בקו 90. הגעה מיטבתה או מיישובי הערבה )כביש google mapsב

 האזורית חבל אילות.

אין כרגע מידע זמין באינטרנט ולא באפליקציות, צריך לדאוג לעדכן את  :20)הערה פנימית לקו 

moovit  וגוגל מפות(. ניתן לבצעembed  לאתר האינטרנט של השביל עם מפות תחבורה ציבורית

 moovitושל  google mapsשל 

 רמוןעל שם אילן ואסף העבודה של חבל אילות ומטרופולין ישנו קו תחבורה מנמל תעופה בתכנית 

 .(נקודת ההתחלה)אל מצפה רמון עם תחנת נאות סמדר 

 הגעה ברכב: 

סיעה מבאר עד לצומת שזפון )שעתיים נ 40הגעה מצפון: נסיעה מבאר שבע דרומה לאורך כביש 

 שבע(

 סימון שביל ישראל סימון שביל ישראל באופנים
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, בצומת קטורה יש לפנות שמאלה )מערבה( 90הגעה מדרום: נסיעה מאילת צפונה לאורך כביש 

 דקות נסיעה מאילת(. 45עד לצומת שזפון ) 40לכביש 

 יש להזין באפליקציות הניווט צומת שזפון

 google mapsהוראות הגעה ברכב לצומת שזפון ב

 wazeהוראות הגעה ברכב לצומת שזפון ב

 

 :נקודת התחלת המסלול

פונדק נאות סמדר מציע מגוון עשיר של מזון ומשקאות בקפה מסעדה אורגנית צמחונית, נעים 

גיש את מוצריו הגדלים ומיוצרים בקיבוץ ובהם יוגורטים, גלידות, ומזמין בלב מדבר. המקום מ

  למידע נוסףגבינות ויינות תוצרת אורגנית מקומית איכותית. 

במקום שירותים ומים וזו נקודת התחלה נוחה ומזמינה להיכנס בצורה הדרגתית אל חווית 

 מדבר.ה

 הערה פנימית: לבקש מנאות סמדר להצטייד במזון פשוט למכירה לטיולים.

 

להכניס טבלת הליכה על פי מקטעים ובה פירוט השירותים 

 השונים בחניוני הלינה ושירותי תיירות נוספים באזור

 יום הליכה ראשון: מנאות סמדר לשחרות.

 21.5ק"מ: 

 ת נמוכות.תוואי המסלול: עליות וירידות מתונות, גבעו

 שעות. 8זמן הליכה משוער: 

 בבוקר. 0800שעת התחלת המסלול: לא מאוחר מ

 נקודות מים לאורך המסלול: רק בנקודת התחלה וסיום.

 צל: מועט ביותר, בשולי הגבעות ומתחת לעצי השיטה בהתאם לשעה ביום.
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 מפה:

 למפה, מסלול ההליכה וגרף גבהים  EMBEDקוד 

<iframe src='//israelhiking.osm.org.il/#!/?s=U8efvj79qw' width='600' height='450' 

frameborder='0' scrolling='no'></iframe> 

 קישור לשיתוף

http://israelhiking.osm.org.il/#!/?s=U8efvj79qw 

 

  תיאור השביל:

די בחלקו האחורי של פונדק נאות סמדר נמצא סימון שביל ישראל באופניים, ניתן לשאול את עוב

הפונדק במקום. השביל עובר במגוון נופי מדבר של גבעות גיר וקירטון נמוכות וערוצי נחלים 

 רדודים. 

נתחיל את ההליכה לאורכו של ערוץ נחל רדוד ונעלה בשביל בהליכה מתונה. לאחר כחצי שעת 

 הליכה, נגיע לאוכף ממנו נשקף נוף הגבעות. מהאוכף נתחיל בירידה מתונה אל עבר נחל איה,

לאחר כחצי שעה נוספת, נגיע למפגש של שביל ישראל באופנים עם שביל המסומן בצבע כחול. 

ק"מ( של הליכה נתחיל במגמה  2.5נמשיך במגמה כללית דרומה, לאורכו של הואדי, לאחר כשעה )

 של טיפוס מתון וירידות קלות לסירוגין החוצים ואדיות קטנים. 

סוי. נחל רחב ובו תלוליות חול יפות עם צמחיה נמוכה. הירידה האחרונה תביא אותנו אל נחל כ

 505מטרים בגובה אנכי, אל עבר הר פרוט )שיא גובה  60-נחצה את הנחל ונתחיל בטיפוס של כ

מטרים(. העליה תימשך כעשרים דקות. לאחר העלייה, נמשיך במגמה כללית מערבה על ההר 

פגש שביל ישראל באופניים עם השביל ונתחיל לגלוש אל עבר הדיונות של חולות כסוי, שם י

 המסומן אדום. 

חולות כסוי הן מקום מצוין להנאות מהטבע, לחלוץ נעלים, לטפס לפסגת הדיונות, לרוץ, להתגלגל 

ולחזור לחוויות ימי הילדות. לאחר זמן המנוחה, שביל ישראל באופנים מתלכד עם השביל האדום, 

מאוד לפגוש כאן קבוצות מטיילים של בתי ספר, ההליכה לאורך דרך עפר נוחה ורחבה וסביר 

נקודות לינה במשטחי חול וסלע ללא תשתית  4תנועות נוער וטיולי משפחות. לאורך השביל 

 2נוספת. אלו נקודות המאושרות גם בהדלקת מדורה קטנה. ההליכה בדרך העפר אורכת כשעה )

ולנמל תעופה עובדה. מנקודה זו ק"מ( והיא ניפגשת בשביל ישראל וכביש המוליך ליישוב שחרות 

 ימשיך השביל שלנו לאורך סימוני שביל ישראל ואנו ניפרד משביל ישראל באופניים.
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. ניתן לגשת street viewבצילום  googleמנקודה זו, כל שביל ההליכה שלנו מופיע במפות 

 לאתר האינטרנט של השביל EMBEDולבצע קוד  לצילומים כאן

<iframe 

src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m0!4v1500132994945!6m8!1m7

!1s-i9h_-

EoDNuqPluOQpvmow!2m2!1d29.97488738862297!2d34.98317453087975!3f195.43

355555355615!4f0!5f0.7820865974627469" width="600" height="450" 

frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe> 

 

 

 

 

 

ק"מ, בצידו המזרחי של הכביש, לאורך סימוני שביל ישראל תביא אותנו אל  3הליכה נינוחה של 

, עובדה בבקעת עתיקות אתר הוא הנמרים מקדשתיקות המכונה מקדש הנמרים. אתר הע

 ניצבות אבנים עם תחום אזור ובו( הספירה לפני החמישי אלף) הכלכוליתית התקופה מראשית

 כנמרים החיים בעלי דמויות את פירשו האתר חוקרי. נמרים של דמויות 17 המתאר נוסף ומתחם

, מטה כלפי ופונה קצר זנבה, בתיאורה השונה אחת חיה למעט, המעל כלפי המורמים הזנבות בגלל

המדבר  נוודי עבור כמקדש המקום שימשעל פי החוקרים, . ומקבילות ישרות קרניים ולחיה

 הקדומים.

ממקדש הנמרים נמשיך בהליכה לאורכו של שביל ישראל, במגמה כללית מזרחה, ההליכה בנחל 

פגוש אתרי עתיקות רבים. אתרים אלו כוללים מתחמי ק"מ ולצד השביל נ 2.5-שחרות לאורך כ

אבן מסוגים שונים. ארכיאולוגים מסווגים את האתרים למצבות, נקודות חנייה, ומתחמי פולחן 

שונים. חלק מן האתרים מסומנים בשטח עם שלטי פח קטנים עליהם רשום בשפה העברית אתר 

צי שיטה, המזמנים מנוחה בצילם. עתיקות. לאורכו של נחל שחרות ישנם מקבצים יפים של ע

ק"מ  2.5השביל  נפרד מנחל שחרות והוא ממשיך בין ואדיות קטנים לשלוחות מתונות עוד כ

נוספים. חולף לצידו של אתר עתיקות בולט בנוף ובו מצבות עומדות ומתחם אבנים עגול. מתחם 

גישה ליישוב שחרות. זה פורש גם הוא כאתר פולחני. מנקודה זו, השביל ממשיך לכיוון כביש ה

 תיבת הידעת:

חולות כסוי הן דיונות ייחודיות בקנה מידה עולמי, לאור הרכב החול שנוצר מבלייה של 
דה ניתן סלעים גירניים ולא סלעי יסוד בדומה למרבית מהדיונות בעולם. בבדיקת מעב

לראות תחת מיקרוסקופ שברי מאובנים זעירים, זו הסיבה שהחולות לבנים נקיים ואין בהם 
 צבעי אדום או ורוד שמקורם בבלייה של סלעי גרניט.
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בנקודה בה שביל ישראל פוגש שביל המסומן ירוק, יש לחצות את הכביש דרומה ולהיפרד 

מהשביל. הליכה בת מספר דקות תביא אתכם אל חניון הנוודים של עמיר גדנאור. את החניון ניתן 

 לראות מהשביל, מאהל המשתלב בנופי המדבר.

 נקודת לינה:

 אורחניון הנוודים של עמיר גדנ

חניון מדברי צנוע המשתלב היטב בנופי המדבר, במקום מים ואפשרות לרכישת ארוחות. עמיר 

ואנשי החניון ישמחו להסביר על המשך שביל ההליכה והמינהלות הנדרשות, יספקו לכם מים 

לשתיה וניתן לרכוש במקום מצרכי מזון פשוטים לימי ההליכה הבאים. לאלו הממשיכים ביום 

חניון באר מילחן, נדרשים לדאוג לאספקת מים גם ליום ההליכה הבא על ידי הטיול הבא עד 

 סחיבה או מינהלות, אנשי החניון מספקים שירות זה.

 ש"ח לאדם. 85-עלות לינה: החל מ

 ש"ח לאדם. 100-ארוחת ערב: החל מ

 ש"ח לאדם. 50-ארוחת בוקר: החל מ

 052-3351357טלפון נייד: 

 054-4956030טלפון נוסף: 

  08-6373218פון: טל

  gadnaor@zahav.net.ilמייל: 

 camel1985@gmail.comמייל נוסף: 

 /riders.com-https://www.camelאתר אינטרנט: 

 . הערה: עמיר גדנאור אינו מופיע למכירה במערכות הזמנות דיגיטליות.Bookingנת לינה בלהזמ

 להצטייד במזון פשוט למכירה לטיולים. מעמירהערה פנימית: לבקש 
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 .משחרות לבאר מילחן או לשער הכניסה לתמנע: שנייום הליכה 

 אפשרות א' עד באר מילחן

 ק"מ הליכה. 16.5ק"מ: 

 ות וירידות מתונות, גבעות נמוכות.תוואי המסלול: עלי

 שעות. 6זמן הליכה משוער: 

 בבוקר. 0900שעת התחלת המסלול: לא מאוחר מ

נקודות מים לאורך המסלול: רק בנקודת התחלה. יש לדאוג למים ומזון בחניון הלינה על ידי 

 סחיבה בתיק או מינהלות ברכב )עמיר גדנאור מחניון הלינה בשחרות מספק שרות זה(.

 ל: מועט ביותר, בשולי הגבעות בהתאם לשעה ביום.צ

 מפה:

 למפה, מסלול ההליכה וגרף גבהים  EMBEDקוד 

<iframe src='//israelhiking.osm.org.il/#!/?s=4QfCju6knK' width='600' height='450' 

frameborder='0' scrolling='no'></iframe> 

 קישור לשיתוף

http://israelhiking.osm.org.il/#!/?s=4QfCju6knK 

 

הערה פנימית: האם להציע אפשרות ב? יכול להתאים לאנשים שמעוניינים במים בחניון הלינה? 

אבל גם מוגבל כי בססגון אין מים וזה מצריך הליכה הלוך ושוב לאליפז או שער פארק תמנע. דעה 

 עית: לוותר ולמחוק. אין טעם לייצר בלבול בקרב המטיילים. עדיף לתת תוואי ברור והחלטימקצו

 תמנע )לא מומלץ, יום הליכה קשה ביותר(' עד באפשרות 

 תיאור השביל בהמשך הוא בהתאם לאפשרות א'.

ק"מ הליכה לחניון  35ק"מ הליכה לקיבוץ אליפז.  30ק"מ הליכה לשער הכניסה לתמנע.  28ק"מ: 

 לילה בפארק תמנע.ה
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תוואי המסלול: עליות וירידות מתונות, גבעות נמוכות, המשך בירידה תלולה וקשה מאוד בצוקי 

 תמנע עד לעמק ססגון ושער הכניסה לתמנע.

שעות מאומצות למיטיבי לכת עד חניון לילה עמק ססגון או שער  10-12זמן הליכה משוער: 

 הכניסה לתמנע.

 בבוקר. 0600חר משעת התחלת המסלול: לא מאו

 נקודות מים לאורך המסלול: בנקודת התחלה, בשער הכניסה לפארק תמנעף קיבוץ אליפז.

צל: מועט ביותר, בשולי הגבעות ומתחת לעצי השיטה בהתאם לשעה ביום. בירידה של צוקי תמנע 

 יש מספר נקודות צל לרגלי המצוקים.

 מפה:

 למפה, מסלול ההליכה וגרף גבהים  EMBEDקוד 

<iframe src='//israelhiking.osm.org.il/#!/?s=1gcSAxI0PB' width='400' height='300' 

frameborder='0' scrolling='no'></iframe> 

 קישור לשיתוף

http://israelhiking.osm.org.il/#!/?s=1gcSAxI0PB 

 

  יל:תיאור השב

נצא לדרך בשעת בוקר מוקדת ונחזור אל נקודת השביל, אותה עזבנו אתמול. השביל עוקף את 

היישוב שחרות ממערב וחוצה דרך עפר המגיעה אל בתי היישוב הקיצוניים. היישוב שחרות הוקם 

ותושביו בוחרים באורח חיים עצמאי המשתלב עם נופי המדבר. בתים רבים ביישוב  1985בשנת 

משפחות ובהם בעלי מלאכה רבים. היישוב  35-בניית אבן ולבני בוץ. במקום מתגוררות כנבנים ב

 מטרים מעל פני הערבה שממזרח לו. 450-מטרים מעל פני הים וכ 550נמצא בגובה של 

לאחר כחצי שעה של הליכה נגיע אל שפת המצוק, נופי הערבה והרי אדום המרהיבים נשקפים 

זכות כאן בזריחה מרשימה מעל הרי אדום. השביל הולך לאורך ממול. משכימי קום, יכולים ל

המצוק, למרגלותיו ואדיות עמוקים וגבעות של סלעי קירטון, חוואר וגיר. כשני קילומטרים 

מעזיבת היישוב יפגש שביל ישראל עם סימון שבילים שחור בנחל זוגן. זו נקודה יפה של עצי שיטה 

ק"מ נוספים יובילו אותנו אל  3בעליות וירידות קלות,  עם אפשרות למנוחה קצרה. מהנחל נמשיך
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נקודת מקבץ בולבוסים מרשים ונקודת תצפית יפה אל עבר הערבה, שטחי החקלאות הרבים בה 

 ומלחת יטבתה.

בולבוס הוא סלע גיר גדול במתאר עגול בקוטר של עשרות ס"מ ועד מטר. הגיאולוגים סבורים כי 

יעה גירניים במעמקי הים, סביב שלד של חיה קדומה. השביל דרך היווצרותו קשורה בתליכי שק

ממשיך בדרכו דרומה בעליות וירידות קלות, חולף לצד שרידי אתר עתיקות קדום של נוודי 

המדבר ומגיע לנקודת בולבוסים נוספת, חוצה את תוואי ואדי הגדרה. לאחר חציית הנחל, מתלכד 

 שביל ישראל עם סימון שבילים ירוק.

ק"מ של  5-מערבה, מנקודת המפגש עם השביל הירוק יש כ –ממשיכה בכיוון כללי דרום ההליכה 

הליכה עד לנחל מלחן. בדרך נעלה ונרד מספר פעמים, נחצה את נחל שרביט, עד שניפגש עם סימון 

השבילים הכחול של נחל מלחן. במפגש סימוני השבילים של שביל ישראל והשביל הירוק בנחל 

 מטרים על מנת להגיע לחניון הלינה באר מלחן. 500חול, עלינו לפנות מערבה כמלחן עם השביל הכ

באר מלחן היא באר גדולה ובה מים מליחים. הבא שימשה את נוודי המדבר לאור ההסטוריה 

המאוחרת להשקיית עדריהם. היא נחפרה בתקופת המנדט הבריטי והיתה נקודת מפגש בצומת 

הבאר עוד היתה בשימוש, עם  1980-בדה. עד שנות הדרכי הנוודים בין הערבה לבקעת עו

 התמעטות אוכלוסיית הבדואים במרחב, סיימה הבאר את תיפקודה.

 נקודת לינה:

 חניון לילה באר מילחן.

 במקום אין מים קבועים.

מטיילים רבים מטמינים בנקודה זו מים בקבוקי מים בתוך ארגזים החפורים לקרקע בחניון 

 הלינה.

 דורה בחניון.מותר להבעיר מ

אין קליטה סלולארית בנקודה זו. לקליטה סלולארית מוגבלת יש לעלות לגבעות מסביב בניסיון 

 למצוא מקום עם קליטה.
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 .מבאר מלחן ועד אגם נחושתן בפארק תמנע: שלישייום הליכה 

 ק"מ הליכה. 18ק"מ: 

תמנע, הליכה תוואי המסלול: הליכה מתונה לאורך מצוקי תמנע, ירידה משמעותית בצוקי 

מישורית בנחל מנגן, עמק ססגון ונחל תמנע, עלייה משמעותית להר תמנע וירידה תלולה לאגם 

 תמנע.

 שעות. 8-10זמן הליכה משוער: 

 בבוקר. 0700שעת התחלת המסלול: לא מאוחר מ

 נקודות מים לאורך המסלול: בשער הכניסה לפארק תמנע. בחניון הלינה אגם תמנע.

בדופן צוקי תמנע במהלך הירידה, למרגלות גבעות ומתחת לעצי השיטה בהתאם צל: מועט ביותר, 

 לשעת היום

 מפה:

 למפה, מסלול ההליכה וגרף גבהים  EMBEDקוד 

<iframe src='//israelhiking.osm.org.il/#!/?s=7hOcb3MaEh' width='600' height='450' 

frameborder='0' scrolling='no'></iframe> 

 וףקישור לשית

http://israelhiking.osm.org.il/#!/?s=7hOcb3MaEh 

 

  תיאור השביל:

מחניון הלילה אנחנו צריכים לשוב אל שביל ישראל, אל נקודת מפגש השבילים של שביל ישראל 

מצאת באר נוספת, באר מתק, הבאר הרוסה עם השבילים כחול וירוק. בסמוך למפגש השבילים נ

 ועץ אשל צומח מבסיס הבאר. בסמוך לבאר ניתן לראות תעלות מים הרוסות.

השביל ממשיך דרומה בנחל מתק ומתלכד עם סימון שבילים אדום, עד לתמנע. לאחר כשעה 

הליכה מחניון הלילה, נראה לצד השביל ריכוז של עשרות מאובנים שנמצאים כאן בצורה לא 

טבעית. מרביתם מסוג אמוניטים. מאובן הוא סלע בצורת שלד בעל החיים הקדום. לאחר מותם 

של בעלי החיים, הם שוקעים לקרקעית. הרכיכה מתפרקת ובוצת הקרקעית עוטפת את שלד החיה 
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או נכנסת פנימה. תהליך ההסתלעות משמר את צורת חוליות שלד החיה ולאחר נסיגת הים, 

 ריכוזי מאובנים.  נחשפים שכבות סלע עם

 

הליכה קצרה מנקודת המאובנים ואנו מבחינים בבקעת תמנע למרגלות המצוקים. לכל אורך 

השביל נפגוש מאובנים רבים של קיפודי ים ואמוניטים. זה המקום לתזכר אותנו, כי המאובנים הן 

ל עמודי ערך טבע מוגן ואין לאוספם מהטבע. המשך ההליכה מזמנת לנו נופי מדבר מרהיבים ש

אבן חול ופסגות של הרי גרניט. בבקעת תמנע, כוחות עיצוב הנוף והגיאולוגיה הם סיפור מרכזי 

 לצד תרבות האדם במקום.

ק"מ על שפת המצוקים וכל תצפית עולה על קודמתה ביופי המקום.  3השביל מנווט אותנו לאורך 

במהלך דרכנו מטה, נבחין עם סיום ההליכה בראש צוקי תמנע, אנו מתחילים בירידה הגדולה. 

בגבעות בולטות בצבעים אדומים כהים בנוף המישורי שלמרגלות הצוקים, אלו הם הר מכרות 

הגדול יותר מדרום וצבעו כהה, והר מנגן מצפון לו ובו דיונות חול יפות בצבעי ורוד ואדום בחלקו 

 הדרומי.

רות מדרום מערב לשביל. במקום עם סיום הירידה, השביל ממשיך בין הר מנגן מצפון, לבין הר מכ

שלט חום המסמן חניון לינה בשם עמק סססגון. כאן המקום להנאות מדיונות חול מרשימות שהן 

תוצר בלייה של אבן החול העתיקה של תמנע. להבדיל מחולות כסוי, החול כאן מכיל מינרלים של 

 סלעי יסוד ובהם קווארץ המעניק לחול גוון מנצנץ בקרני השמש.

מחולות ססגון ונמשיך דרומה לכיוון שער הכניסה לפארק תמנע, השביל עושה דרכו בדרך  ניפרד

ג'יפים ועובר בין גבעות בחלקו המזרחי של הר מכרות, באזור המכונה עמק ססגון. לאחר הליכה 

קצרה יוצא השביל מבין הגבעות אל עבר נחל תמנע, נחל רחב ובו עצי שיטה רבים. ממול אנו 

 עצי הדקל המסמנים לנו את שער הכניסה לתמנע. רואים את מקבץ

 תיבת הידעת:

 בעלי, התמנונים של" דודים בני, "ואינטיליגנטים טורפים ימיים חיים בעלי היו האמוניטים
 היכול, שלדו את בונה הוא במהלכם, שנים כמספר חיי חייםה בעל(. קונכייה) חיצוני שלד

,. לגדילתו בהתאם והגדול החדש לחדר ועובר, חדרים חדרים, מטר 2 של לקוטר להגיע
 חנקן בגז מתרוקנים או מתמלאים אשר, בצוללת כמו, ציפה לתאי הוסבו הישנים החדרים
 איבר באמצעות הגוף מתוך אשמוצ סילון זרם י"ע מתבצעת האופקית התנועה. לרצונו בהתאם
 ביורא פרחו ש"מ 400-כ לפני התפתחו האמוניטים. אחרנית לתנועה הגרמת, שירירי

 עם ביחד( ש"מ 65.5) הקרטיקון בסוף שהתרחשה מאסיבית בהכחדה ונכחדו ובקרטיקון
 .הדינוזארים
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פארק תמנע הוא שמורת טבע גיאולוגית וארכיאולוגית עם מגוון אתרי ביקור ומסלולי הליכה 

ורכיבה באופנים. בשער הכניסה מרכז מבקרים, שירותים ונקודת מילוי מים. זה המקום לקבל 

, למלא מים ולהמשיך בדרכנו אל הסברים על הפארק בתחנת המידע, לקבל מפת שבילים מקומית

פסגת הר תמנע. כאן, ניתן לעשות הזמנה לחניון הלילה של אגם תמנע או לקבוע נקודת מפגש 

דקות נסיעה. הכניסה  5ואיסוף עם אנשי בית הארחה אליפז )לאלו שבחרו ללון באליפז( הנמצא 

רכז המבקרים לפארק בתשלום במרכז המבקרים. מומלץ לצפות בסרט וידאו קצר המוצג במ

ובתצוגה אודות התהליכים הגיאולוגים שעיצבו את נופי המקום ואודות תולדות האדם וכריית 

 .פארק תמנעהנחושת בתמנע. למידע נוסף 

ממרכז המבקרים של תמנע, שביל ישראל ממשיך בדרכו אל פסגת הר תמנע שנמצא מעל למרכז 

 בדרכם ויפגשו אלכסון בנחל דרכם עושים תמנע הר פסגת עבר אל המטפסיםים מדרום. המבקר

 בתוואי תמנע הר את חוצה שהוא מפני לשמו זכה אלכסון נחל. מרתקות גיאולוגיות תופעות

 גדות של להתמוטטותן הביאו זה בערוץ רבים שיטפונות. מערב-לדרום מזרח-מצפון אלכסוני

 448מטר אל גובה של  250-ק"מ של עלייה לפסגת ההר, נעלה כ 3 רךלאו. הוואדי ולהרחבת הנחל

 מטרים בפסגת הר תמנע.

נחושתן, בדכנו לפסגה נחלוף על פני שלטי מתכת ישנים ובהם הסברים גיאולוגים בשפה  נחלב

העברית. זהו מסלול גיאולוגי אותו מבצעים תלמידי המחלקות לגיאולוגיה באוניברסיטאות 

 מגמאטיים סלעים. להר שחדרו ודייקים יסוד סלעי חל ובטיפוס להר, נמצאבישראל. לאורך הנ

 מקור, הארץ כדור מעמקי על אותנו ומלמדים הגיאולוגי הזמן בסולם הקדומים הם הגרניט דוגמת

 ישראל מחצבי חברת ידי על 1950-ה בשנות נפרצה ההר ראש אל המעפילה הדרך. מוצאם

 . נחושת מרבצי אחר בחיפושיה

 לראות ניתן ממזרח: מרשים נוף תמנע הר מבמתלפסגה, אמנם קשה, אך מתגמלת מאוד.  העלייה

תמנע אותם ירדנו בבוקר  בצוקי התחומה תמנע בקעת ובמערב, אדום והרי הערבה דרום את

 פסגתו של ההר רחבה ומישורית ואינה דומה כלל לשבילים המטפסים אליה. .הטיול

 

 

 

 

 

 

 תיבת הידעת:

 המשקע סלעי דרך, היסוד מסלעי - ישראל ארץ של הסלעים עמודת כל בו שמופיעה בכך תמנע הר של ייחודו
 בעקבות - כיוונים מארבעה מורם בלוק מעין - צורתו את קיבל ההר. הימי המשקע לסלעי ועד הקדום היבשתי

 הובילו מתיחה מאמצי. סוף ובים הערבה בעמק הנוף בעיצוב העיקרי הגורם שהוא, אפריקני-הסורי השבר
 מ"ק 106 אדום הרי גוש נע האחרונות השנים מיליון 20 ךבמהל. והערבה המלח ים של הביקוע עמק ליצירת

 עמודת ולחשיפת תמנע הר של להתרוממותו גם שגרם התהליך זהו. לשבר שממזרח הנגב להרי בהשוואה, צפונה
 .הסלעים
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ממשיך בחלקו הדרומי מערבי של במת ההר. השביל יורד בחריץ  שביל ההליכה מפסגת הר תמנע,

תלול מאוד בסלעי היסוד, יש ללכת בזהירות רבה. לאחר כקילומטר של ירידה, שביל ישראל פוגש 

את מערך השבילים המקומי של תמנע. פניה שמאלה, מערבה תוביל אותנו אל עבר עמודי שלמה 

ת הדרך הקצרה הזו הלוך ושוב ולהנאות מנופי ומקדש חתרור. מומלץ מאוד לעשות את סטיי

עמודי שלמה המפורסמים ומהאתר הארכיאולוגי. אנו נמשיך בשביל ישראל דרומה, הליכה של 

 ק"מ תוביל אותנו אל עבר אגם נחושתן שבתמנע לחניון הלילה. 1.5

 

 

 

 

 נקודת לינה:

 אגם נחושתן בפארק תמנע :לינהנקודת 

 ון.במקום שירותים, מקלחות, מים, מסעדה ומזנ

אפשרויות לינה: לינה בשק שינה עצמאי, אוהלי לינה פרטיים מפוארים להשכרה או אוהל משותף 

 .פארק תמנעגדול. למידע נוסף 

 08-6316756טלפון: 

  08-6339403פקס: 

 timna.co.iltimna8@parkמייל: 

 פארק תמנעאתר אינטרנט: 

 אינו מופיע למכירה במערכות הזמנות דיגיטליות. פארק תמנע. הערה: Bookingלהזמנת לינה ב

במזון פשוט למכירה  במסעדה/מזנון להצטייד מחגית מנהלת פארק תמנעהערה פנימית: לבקש 

 לטיולים.

 

 

 תיבת הידעת, עמודי שלמה:

, הקשה האדומה החול באבן סדקים לאורך מבליה כתוצאה המתפתחת אופיינית נוף צורת הם העמודים
 530 -כ לפני. בתמנע ביותר הקדום יבשתי משקע סלע היא זו שכבה. שמם על כך הקרויה שלמה עמודי מתצורת

 בתחמוצות לזה זה מלוכדים הקוורץ וחלוקי הגרגרים. קמבריום הפרה מעידן היסוד סלעי גבי על. שנה מליון
. הסלע בפני הנמצאים אורגניזמים-ומיקרו חזזיות של בפעילות וכן, במים הנמסות צורניות בתמיסות או/ו ברזל

 לכדי התרחבו הללו. המצוק בקיר הסדקים לאורך לפעול הבליה כוחות החלו, השטח פני אל הסלע נחשף כאשר
 וקווי שונים מפלסים לאורך מתפתחת נוספת בליה צורת. שלפנינו הסלע עמודי נשארו וביניהם, גבוהים חללים
 אלו בלייה תהליכי'. טאפוני' המכונה תופעה, בסלע גומחות של שורות: זה במקרה התוצאה. ביניהם המגע

 .המלך שלמה של שמו על נקראים שלמה עמודי. בסלע צורות של רב מגוון יוצרים
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 אגם נחושתן בפארק תמנע ועד נחל שחורת: רביעיליכה יום ה

 ק"מ הליכה. 21.5ק"מ: 

תוואי המסלול: הליכה מתונה לאורך מצוקי תמנע, ירידה משמעותית בצוקי תמנע, הליכה 

מישורית בנחל מנגן, עמק ססגון ונחל תמנע, עלייה משמעותית להר תמנע וירידה תלולה לאגם 

 תמנע.

 שעות. 8-10זמן הליכה משוער: 

 בבוקר. 0700שעת התחלת המסלול: לא מאוחר מ

ק"מ לכיוון מהשביל(,  2נקודות מים לאורך המסלול: נקודת התחלה באגם נחושתן. בבאר אורה )

בחניון הלילה מתוכננת נקודת מים בעתיד. עם התקנת נקודת המים הדבר יפורסם. בחניון לינה 

 רחם/עתק ישנה נקודת הטמנת מים של מטיילים.

ק"מ נקודת היציאה( יש עץ שיטה ענק, לאורך נחל רחם יש עצי  5מועט ביותר, בנחל רחם ) צל:

שיטה רבים, בחניון לינה רחם עתק, יש צל בעצי השיטה ולמרגלות ההרים, בגבי רחם יש צל 

לאורך כל שעות היום, ובדקלי רחם יש נקודת צל. ממעלה עמרם ועד לחניון הלינה הצל בהתאם 

 פן ההרים.לשעות היום בדו

 מפה:

 למפה, מסלול ההליכה וגרף גבהים  EMBEDקוד 

<iframe src='//israelhiking.osm.org.il/#!/?s=IyrBd4cQtB' width='600' height='450' 

frameborder='0' scrolling='no'></iframe> 

 קישור לשיתוף

ttp://israelhiking.osm.org.il/#!/?s=IyrBd4cQtBh 

  תיאור השביל:

אנו נפרדים מפארק תמנע ועושים דרכנו בשביל דרומה. הקילומטרים הראשונים יעברו מחצבות 

נחושת נטושות ומטמנת פסולת. השביל נוח להליכה וקטע ההליכה מהפארק ועד אתר הפסולת 

כה. עזיבת השטח המופר, תחזיר אותנו שוב אל הטבע ק"מ אותם נחלוף תוך שעה של הלי 3הוא 

הבתולי של הרי אילת. מרחק הליכה קצר יוביל אותנו אל עץ שיטה ענק במרכזו של נחל רחם, זו 
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נקודת מנוחה מקסימה לשעת בוקר מוקדמת. בעץ נבחין גם בטפיל הנפוץ הוא הרנוג השיטים בעל 

 הפרחים האדומים העזים.

 

 

 

 

 

דרום מערבה לאורכו של נחל רחם  –אנו ממשיכים בשביל בכיוון כללי דרום  מעץ השיטה הגדול

הרחב ובו עצים שיטה רבים. שעת הליכה תוביל אותנו אל צומת שבילים עם שביל אדום ודרך עפר 

)מצומת השבילים ניתן להגיע בשעה הליכה לכיוון  בלתי מסומנת המוליכה אל היישוב באר אורה.

 מרכז היישוב, מכולת, שירותים, ברזיית מים ומספר צימרים(. אל היישוב באר אורה. ב

השביל ממשיך דרומה בדרך עפר רחבה ונוחה בצידו המזרחי של נחל רחם בסמוך להרי הגיר 

של הליכה יובילו אותנו אל מפגש הנחלים רחם ועתק. במקום  דקות לערך 45-ק"מ, כ 2היפים. 

וחניון לינה המסומן בשלט. בנקודה זו, מטיילים  עצי שיטה רבים, פינות צל יפות בשולי ההרים

 מטמינים מים.

ק"מ בתוואי בו  5-מחניון הלינה במפגש רחם ועתק, השביל ממשיך דרומה בנחל רחם לאורך כ

הנחל רחב וההליכה נוחה. הנחל נעשה צר עם ההתקדמות שלנו דרומה, במקומות מסוימים ישנם 

צר ויפה של הנחל. בנקודת המפגש עם סימון שבילים בולדרים אותם צריך לעבור, קטע קניוני ק

ירוק הפונה מערבה לכיוון נחל שני, אנו ממשיכים דרומה במעלה נחל רחם. בקטע זה הנחל קניוני 

מטרים בשביל מעל לאפיק  500-והשביל מטפס לחלקו הימני )מזרחי( של הנחל, הליכה של כ

נים, אותם יש לטפס עד ההגעה לגבי רחם. תחזיר אותנו אל הנחל המרכזי. בנחל מספר מפלים קט

הגבים מתמלאים במים לאחר השטפונות, זו נקודה יפה ומוצלת להפסקה והתרעננות. מי שזכה 

להגיע למקום לאחר שטפונות, יכול להנאות מרחצה קרירה במי המדבר. הליכה של ק"מ נוסף 

 .מהגבים תביא אותנו אל קבוצת דקלים בנחל לצד מקבץ עצי שיטה יפים

מנקודת העצים, שביל ישראל מתלכד עם שביל כחול, אנו ממשיכים בשביל ישראל ובנתיב הכחול 

דרומה ונטפס בערוץ צר עד לראש מעלה עמרם. הליכה קצרה של קילומטר תפגיש אותנו עם שביל 

אדום, כאן נדע כי סיימנו את הטיפוס. לאחר שצילמנו תמונות נוף מרהיבות של הערבה וראש 

, נרד בשביל שלנו מטה לכיוון גבעות החול הצבעוניות. במהלך הירידה ניפגש בשבילים מפרץ אילת

היורדים אל עבר עמודי עמרם, שביל כחול ומייד לאחריו צומת שבילים אדום וירוק. כל השבילים 

 תיבת הידעת:

ההרנוג הוא צמח סודני והגיע לערבה על ידי  .שמו ומכאן השיטה לעץ בעיקר הנטפל טפיל צמח הוא השיטים הרנוג
 ציפוריםבצבעו האדום העז, מושך את ה ההרנוג פרחל ידי ציפורים לאורך השבר הסורי אפריקאי. הפצת זרעיו ע

 (צופיותציפורים )בעיקר ל נדבקים הזרעים, הפרחים בקצה נמצאים ההרנוג של זרעיווכך הוא מבצע האבקה. 
עצמו לצינורות  אלו מנסות להסיר את הזרע הדביק על ענפי העץ וכך נדבק זרע חדש המשריש ,למקור מתחת

 ההולכה של השיטה.
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פונים שמאלה. אנחנו ממשיכים כל הזמן ישר בשביל ישראל במגמה דרומה, החל מקטע זה 

 ון שבילים שחור.השבים מתלכד עם סימ

ק"מ לצד גבעות אבן חול מרשימות ובהם גם עמודי אבן חול  1.5הליכה בואדי בכיוון דרום לאורך 

גבוהים במיוחד, עד שהנחל מתרחב. חצי ק"מ לאחר התרחבות הנחל נפגוש דרך עפר המסומנת 

מלכודת  אדום, נחצה אותה בדרכנו דרומה, וחצי ק"מ נוספים של הליכה מתונה יביאו אותנו אל

טורפים עתיקה הנמצאת בסמוך לשביל. המלכודת נמצאת מצפון לגבעת אבן חול והיא בצורת 

מטרים, יורדים  250מבנה מאורך הבנוי נדבך אבנים בודד. מנקודה זו אנו ממשיכים דרומה כ

בדרדרת אל נחל שחורת. לנקודה זו נשוב גם מחר. בשלב זה עלינו ללכת מזרחה כחצי ק"מ עד 

 לינה בנחל שחורת.לחניון ה

 

 

 

 

 

 

 

 נקודת לינה:

 חניון נחל שחורת

 בחניון הלילה מתוכננת נקודת מים בעתיד. עם התקנת נקודת המים הדבר יפורסם.

 אין שירותים נוספים בחניון.

 

 

 

 

 תיבת הידעת:

 קרקלים, צבועים, נמרים לצוד כדי אבן במלכודות השתמשו הקדומים המדבר תושבי כי גילו ישראלים חוקרים
 אך, אבנים כגלי נראות, נמרים כמלכודות אלו מוכרות בשמן מלכודות. שנה 5,200 לפני כבר אחרים וטורפים
 באזורנו נדירות אינן האבן מלכודות. אבן במשטחי ומחופים אבן קירות מוקפים, יםחלול בתאים מדובר למעשה

 ומופיעות, מתימן ועד מסיני התיכון המזרח במדבריות נפוצות הן: הרחוק העבר נחלת נחשבות לא וגם
 .המדבר תושבי של עדריהם על שאיימו טרף חיות לתפיסת שימשו המלכודות. 20-וה 19-ה המאות מן בתיאורים

 נגס שהטורף ברגע. המבנה בגג יציבות בלתי אבנים מעל נמתח והחבל, המלכודת במעבה לחבל נקשר בשר פיתיון
 את ולחסום במאונך ליפול כבדה לאבן ואפשר השתחרר החבל, התמוטטו יציבות הבלתי האבנים, בפיתיון
    .לחלוטין כמעט כחדונ הם 20-ה המאה אמצע עדנמרים רבים במדבר הישראלי, אולם  חיו בעבר .היציאה
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 חניון נחל שחורת ועד חניון הר יהורם: חמישייום הליכה 

 ק"מ הליכה. 13ק"מ: 

מעבר מפלים קטנים המצריכים מעט טיפוס. הליכה בנחל  תוואי המסלול: הליכה בקניון שחורת,

שחורת, עלייה בשלוחה תלולה, ירידה בשלוחה אל ערוץ הגיא האבוד, עלייה בשלוחה, ירידה אל 

 נחל נטפים, עלייה לאורך נחל נטפים ועלייה בשביל המטפס להר יהורם.

 שעות. 6-8זמן הליכה משוער: 

 בוקר.ב 0700שעת התחלת המסלול: לא מאוחר מ

נקודות מים לאורך המסלול: נקודת מים עתידית בחניון נחל שחורת. נקודת מים עתידית בחניון 

 הר יהורם.

 צל: רק במהלך ההליכה בקניון שחורת ובקטע ההליכה בנחל נטפים.

 מפה:

 למפה, מסלול ההליכה וגרף גבהים  EMBEDקוד 

<iframe src='//israelhiking.osm.org.il/#!/?s=n7EpPgyyNz' width='600' height='450' 

frameborder='0' scrolling='no'></iframe> 

 

 קישור לשיתוף

http://israelhiking.osm.org.il/#!/?s=n7EpPgyyNz 

  תיאור השביל:

סימון שביל ישראל ובסימון כחול מערבה אל עם שחר נצא מחניון הלינה בשביל המסומן בסימון  

דקות תביא אותנו אל הכניסה  15הנקודה בה היינו אתמול בסיום ההליכה. הליכה קצרה של 

לקניון שחורת. משמאלנו לאורך הדרך קיר גבוה מאוד של תלכיד נחלים, המעיד על שטפונות 

אוד, צבעי הסלע אדום, העבר בנחל ועל חומרי הסחף שנשטפו בו. הכניסה לקניון מרשימה מ

שחור, ורוד מעידים על סלעי יסוד קדומים בני מאות מיליוני שנים. הליכה קצרה ואנחנו בקיר 

המפל הראשון, קירות ההרים סוגרים הנחל משני עבריו וההליכה בצל המלא נעימה וקרירה. 

ים מרחק הליכה קצר נוסף ואנחנו בקיר המפל השני, נדרש למעט מאמץ לטפס אותו. הפס
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ורוד הם גופי מחדר, דייקים של חומר מגמתי שעלה לתוך  –הרחבים בסלעים בעלי הצבע האדום 

סלעי היסוד והתמצק בסדקים. עם סיום ההליכה בקניון, נפתח הנחל ומתרחב ובמקום מספר עצי 

ק"מ. בנקודת סיום הקניון ניפגש בצומת שבילים, שביל  1.5שיטה יפים. סך ההליכה בקניון היא כ

מערבה(, השביל שלנו פונה -ם הפונה ימינה )צפונה(, שביל ירוק הממשיך ישר עם הנחל )צפוןאדו

 דרומה )שמאלה( ומתלכד עם סימון שבילים אדום.

אנו מתחילים בעלייה לאורך קו שבר גיאולוגי, המפריד בין הר הגיר מימין לנו )הר שחורת( לבין 

גדול שיצר את מגוון הנופים הדרמטי של הרי  מצוקי קניון שחורת השחורים משמאל לנו. זהו שבר

אילת והביא לעליית סלעי היסוד מהשכבות התחתונות, כלפי מעלה בסולם הסלעים הגיאולוגי. 

בתוספת לכוחות הבלייה, נוצר נוף ובו סלעי יסוד שמופיעים עם סלעי גיר זה מול זה. הליכה 

הר שחורת המשקיף על הערבה במעלה השביל תביא אותנו בסופה על מצפה  1.5מאומצת של 

 וראש מפרץ אילת.

ק"מ בכיוון דרום, מביאה אותנו אל ערוצו של נחל רודד, בדרכנו ניפגש בשביל שחור  1.5ירידה של 

ק"מ לכיוון( יביא אותנו לקירות יפים של אבני  0.5הפונה לגיא האבוד. שביל הלוך ושוב קצר זה )

ו הרחב של נחל רודד, מרחק קצר ונפגוש בשביל חול. השביל שלנו ממשיך במגמה דרומה בערוצ

כחול הפונה ימינה )מזרחה(, אנחנו ממשיכים בשביל שלנו דרומה והוא מתלכד עם סימון שבילים 

ק"מ ואנחנו מגיעים לצומת שבילים נוסף עם שביל כחול. השביל הכחול  1.5שחור. הליכה של 

חצבה קדומה שהיתה בשימוש בתקופה מוליך אל עבר אתר עתיקות ובו שרידי מבנים הרוסים ומ

 לספירה(. 4-7הביזנטית )מאות 

השביל ממשיך דרומה בערוץ נחל צר ומטפסים במעלה הערוץ אל קו פרשת המים, יורדים בערוץ 

נוסף בדרכנו אל נחל נטפים, שם ניפגש עם סימון שבילים ירוק המצטרף לשביל שלנו, כאן פנינו  

ק"מ של הליכה באפיק נחל עם בולדרים ענקיים ורבים,  3נו מערבה )ימינה(. בנחל נטפים יש ל

מצוקים מרשימים ושיחי צלף רבים המציצים בדפנות הסלעים. השביל, אינו מתחיל בערוץ עצמו, 

אלא הולך על גבי השלוחה הצפונית של הנחל ולאחריה, לאחר כק"מ של הליכה, יורד השביל אל 

אנחנו מגיעים לנקודת הנביעה החשובה של הרי אילת, ק"מ של הליכה בערוץ הנחל ו 2הנחל עצמו. 

 עין נטפים. 

 מי. נטפים בנחל ענק מפל בתחתית הפורץ זעיר שכבה מעיין הינו( בערבית קטר אל עין) נטפים עין

 ליצור ניסה אשר הבריטי השלטון ידי על נבנתה השוקת. זעירה בטון לשוקת מובלים המעין

 בית מדריכי ידי על השוקת חודשה שנהרסה לאחר. באזור תהבדואי לאוכלוסיה מרכזיות נקודות

 מרוכזת וככזה אילת הרי מרחב בכל היחידה הקבועה המים נקודת הינו המעין. אילת שדה ספר

 .ועוד עטלפים, קוצנים, שפנים, יעלים: קבע דרך מגיעים המעין אל. ענפה חיים בעלי פעילות סביבו

 
 תיבת הידעת:

 אטומה שהינה סלע שכבת לבין מים המכילה סלע שכבת בין מגע בקו הנובע מעין הוא שכבה מעין
 צורך יש מהסלע המים שיפרצו מנת על, זאת עם. שכיח מצב הינו שכאלו שכבות בין מגע קו. מים לחלחול
 בקו נובע נטפים עין'. וכד מצוקים, נחלים בגדות ההשכב מעינות נפוצים זו מסיבה. המגע נקודת בחשיפת

 נטפים בעין הנובעים המים. חרסית שכבת לבין( המעין נובע בו המפל גוף את המרכיב) גיר סלע בין המגע
 פני אל ונובעים החרסית שכבת עם נפגשים אשר עד רבות שנים במשך בסלע המחלחלים מים הינם

 .לזרום המעין ממשיך בצורת שנות רצף חרלא שגם לכך הגורם היא זו סיבה. השטח
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להיפגש עם יעלים ושפני סלע, מקום נהדר זה הוא נאת טבע  בנקודה זו סיכויים גבוהים מאוד

אמיתית בלב מדבר צחיח קיצון. לאחר הפסקת מנוחה קצרה בעין נטפים, נתחיל בטיפוס 

משמעותי עם השביל שלנו במגמה דרומה, לאורך העלייה הותקנו מעקות ויתדות לעזר המטיילים. 

חנו נפרדים מסימון שביל ישראל. שביל בסיום העלייה, בנקודת המפגש עם השביל השחור, אנ

ישראל ממשיך כדרך עפר לכיוון הר יואש. אנחנו פונים ימינה )מזרחה( וממשיכים בשביל שחור צר 

 יותר ללא הסימון של שביל ישראל, ק"מ בודד של הליכה ואנחנו בחניון הלינה הר יהורם.  

 

 נקודת לינה:

 חניון לילה הר יהורם

 נקודת מים בעתיד. עם התקנת נקודת המים הדבר יפורסם.בחניון הלילה מתוכננת 

 אין שירותים נוספים בחניון.

 בחניון לינה ישנו הר ספריית שביל ישראל, במקום נהוג להחליף ספרים עם מטיילים נוספים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///D:/יוני/עבודה/www.yonishtern.co.il
file:///D:/יוני/עבודה/www.yonishtern.co.il


 
 

77 

 
www.yonishtern.co.il 

 מושב נאות הכיכר 87ת.ד. 
 8690500ד.נ. ים המלח 

 חניון הר יהורם ועד חוף אלמוג, מפרץ אילת: שישייום הליכה 

 ק"מ הליכה. 13.5ק"מ: 

ה מתונה לאורך הכביש, הליכה בשיא גובה לאורך הרי אילת במגמת ירידה תוואי המסלול: הליכ

מתונה עד למעבר צפרא, ירידה במצוקי גשרון, עלייה תלולה במעלה גשרון, ירידה לנחל צפחות, 

 עלייה תלולה להר צפחות וירידה תלולה לחוף הים.

 שעות. 6-8זמן הליכה משוער: 

 קר.בבו 0700שעת התחלת המסלול: לא מאוחר מ

נקודות מים לאורך המסלול: נקודת מים עתידית בחניון בחניון הר יהורם. נקודת מים בסוף 

 המסלול בשמורת חוף אלמוג.

 צל: מרבית המסלול ללא צל, למעט עצי שיטה.

 מפה:

 למפה, מסלול ההליכה וגרף גבהים  EMBEDקוד 

<iframe src='//israelhiking.osm.org.il/#!/?s=ZERqExdsHR' width='600' height='450' 

frameborder='0' scrolling='no'></iframe> 

 קישור לשיתוף

http://israelhiking.osm.org.il/#!/?s=ZERqExdsHR 

 

  תיאור השביל:

מערבה  ום, דורש סימון קצר בשטח()הערה פנימית: לא מסומן כינצא מהחניון בהליכה בדרך עפר 

לאורך הכביש, כק"מ של הליכה, נחצה את הכביש מערבה בזהירות לכיון השלטים המראים הר 

יואש ונחל גשרון, במקום ישנה רחבת חנייה ובמקרים רבים יש במקום מטיילים המחנים את 

דקות  20יהורם כרכבם, לטובת עלייה לפסגת הר יהורם. המעוניינים יכולים לעלות לפסגת הר 

יום  EDTהליכה לטובת תצפית הקפית על הרי אילת וראש מפרץ אילת. זהו היום המיוחד בשביל 

ההליכה האחרון ויש האומרים המיוחד והיפה ביותר בשביל. הר גרניט מסיבים היורדים בתלילות 

 אל הים האדום, מראה מרהיב במיוחד.
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כחול מקיף את הר יואש ממערבו בין גבעות אבן השביל שלנו המסומן בסימון שביל ישראל ושביל 

חול צבעוניות. בסמוך לנו ניתן לראות את גדר הגבול בין ישראל למצרים. למרגלותינו קניון הבנוי 

ק"מ מנקודת חציית הכביש יוצא מהשביל שלנו שביל שחור ימינה, אנחנו  1.5אבן חול אדומה. כ

רומה ומתחיל בירידה אל נחל גישרון. הירידה ממשיכים ישר ולא פונים בשחור. השביל ממשיך ד

 יחסית מתונה ובהמשכה קטע קצר ותלול היורד לערוץ צר ובו הותקנו מעקות ויתדות בטיחות.

אנו ממשיכים דרומה בשביל כק"מ נוסף , נחלוף על פני סימון שבילים אדום הפונה מזרחה 

מת עם שביל ירוק במקום המכונה )שמאלה(, ק"מ נוסף של הליכה עם שני מפלים קטנים ונגיע לצו

מטרים ונחצה כביש בו משתמשים רכבי הסיור של צה"ל לאורך  500מעבר צפרא. הליכה של כ

הגבול. ק"מ נוסף של הליכה והגענו לתחתית מעלה גשרון. הטיפוס במעלה גשרון אינו פשוט, אך 

סלעי גיר. השביל המרחק קצר, במהלך העלייה תצפית מרשימה אל הר רחבעם, חרוט לבן הבנוי 

הכחול יורד אל נחל רחבעם, ואילו אנחנו ממשיכים דרומה ופונים ימינה עם סימון שבילים שחור. 

לאחר הפניה ימינה, אנחנו ממשיכים בטיפוס קל על המשך המצוק של הגשרון. ק"מ של הליכה 

גשרון למטה, ואנחנו נפגשים בשביל אדום. נמשיך בשביל האדום כשני ק"מ, לימיננו נראה את נחל 

אנו במגמת עלייה מתונה ובדרכנו נפגוש בולבוסים רבים, אותם כבר ראינו בצוקי תמנע. שביל 

ק"מ נוספים ועושה דרכו בירידה מתונה אל עבר נחל צפחות. אנו  1.5ישראל ממשיך דרומה כ

 משתלבים עם סימון שבילים ירוק בהמשך מגמה דרומה. הליכה מתונה של ק"מ בנחל צפחות ואנו

 נמצאים בתחתית המעלה להר צפחות.

 

 

 

 

 

 

העלייה להר צפחות תלולה מאוד, השביל מתחיל בערוץ תלול, ההליכה הקצרה במעלה מעודדת 

את ההמשך, מגיעים לאוכף רחב וממשיכים בשביל עד לפסגת ההר. מולו נשקף נוף מרהיב, הים 

ניות האלמוגים ניתן לראות האדום, הרי אדום, העיר עקבה בצידו השני של מפרץ אילת, את שו

היטב מתחת למים הכחולים צלולים של המפרץ. מבט ימינה ונראה את הרי סיני המרשימים ואף 

את אי האלמוגים הסמוך לטאבה. לאחר שנהננו מהנוף המשכר, הליכה בת שעה תביא אותנו לחוף 

 הים. חוצים את הכביש בזהירות.

 תיבת הידעת:

. התורכים 1906הגבול בין ישראל למצרים נקבע במקור על ידי הבריטים והתורכים בשנת 
שלטו אז בארץ ישראל ואילו לבריטים ששלטו בפועל במצרים היו אינטרסים כלכליים 

ק את ההשפעה התורכים ופוליטים רבים ובהם תעלת סואץ. בריטניה היתה מעוניינת לדחו
ממצרים ולכן לחצה על קביעת קו גבול ברור בין מצרים לשלטון התורכי. הקו נקבע כקו ישר 

בין רפיח לעקבה. בלחץ קצין תורכי מבריק בעקבה בשם רושדי פאשה, אשר הקים תחנת 
משמר באום רשרש ובטאבה, הרוויחו התורכים את חופי צפון המפרץ בצידו המערבי וכך זכתה 

    ימים מדינת ישראל בחוף מפרץ אילת.ל
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 ה במים קרירים.ימי הליכה מדבריים, ברחצ 6הכי טוב לסיים 

בשמורת חוף אלמוג של רשות שמורות הטבע והגנים ניתן לשכור ערכת שנרקול, במקום יש מזנון, 

 שירותים, מקלחות וכסאות נוחים.

 

 נשמח לקבל משוב לסיפור הדרך ולשביל, סימונים חסרים, טעויות בשלטים וכדומה.

 EilatDesertTrail#חוויות, תמונות וסרטונים מהשביל, נשמח שיפורסמו בתיוג 
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