
 מרעידים את השביל תמנע

 תכנית מסלול 

 7-11/4/21תאריכים 



 פארק תמנע 



 תמנע כל המסלוליםפארק  

 היום הראשון 7/4יום ד 

 היום השני 8/4יום ה 

 היום השלישי 9/4יום ו 

 היום הרביעי 10/4יום שבת 

 היום החמישי 11/4יום א 

 ייתכנו שינויים בימים בהתאם למזג האוויר



 יום ראשון

 .13:00התחלת הליכה בשעה •
משם . מול גבעת בורג – 3נתכנס בתוך הפארק ליד נקודה •

בחניה ליד עמודי , נעשה הקפצת רכבים קטנה לסוף המסלול
 שלמה

 המסלול•
בדרך . 9מעבר למסלול ירוק עד נקודה , מסלול כחול 3מנקודה –

 ".  פטריה"וה" פטריה וחצי"נעבור על פני ה

האופניים המסומל בכחול עד עמודי  בשביל נמשיך  9מנקודה –
 לרכביםונחזור  חתחורנעלה למקדש . חתחורומקדש  שלמ

כארבע  , הערכת זמן. הליכה נוחה למדי, המסלול הוא שטוח  •
 בנחתשעות 

 יטבתהבר -הלילה בחיניסע לחניון , מהחניון•



 יום ראשון מפה

 תחילת מסלול

 הקפצת רכבים 12:45

 תחילת הליכה 13:00

 סיום הטיול

 סיום משוער 17:00



 יום שני

 לפארקמחניון הלילה ניסע חזרה •

 המסלול•

 3נעשה הקפצת רכבים קטנטנה לנקודה . 2בנקודה נתחיל –

במפת המסלולים  . נלך בסימון שחור ונחבור לסימון אדום–

 . 2של הפארק מסומן כמסלול 

באזור קיר המכתש אזור , האמצעי של המסלולבחלקו •

 . אבן חול מרהיב בשלל צבעים וצורות סלעים

,  רוב המסלול שטוח. שעות הליכה בנחת 6כ הערכה •
 .עליות קטנות



 יום שני מפה

 תחילת מסלול

 הקפצת רכבים 8:45

 תחילת הליכה 9:00

 סיום הטיול

 סיום משוער 16:00



 יום שלישי

 .  הר תמנע•

 המסלול•

  1נקודה , מהכניסה לפארקנתחיל –

בשביל ישראל עד הפסגה וממנה נחזור חזרה נעלה –
 . לנקודת ההתחלה

לקראת הפסגה היא קצת יותר  . ברובה מתונההעלייה •
הר תמנע הוא הר . נביא אתנו חבל לעזרה. תלולה

 מפעים גרניט יפהפה והנוף מלמעלה 

הערכה . אם כי לא במרחק, בתוואי קצת יותר קשהיום •
 .שעות בנחת 6כ 



 יום שלישי מפה

 התחלת מסלול 9:00

 סיום מסלול16:00



 יום רביעי

 המסלול  •

.  הקפצת רכבים קטנהנעשה  - 10בנקודה נתחיל –
המסלול הוא המסלול המסומן במפת המסלולים של 

 . 10הפארק כמסלול 

מסלול יפהפה  . מ"ק 6כ , הארוך של הטיולהמסלול •
קניונים קירות צבעוניים ומכרות  , הכולל דיונות חול

 .  נחושת

 7-8הערכה כ . עליות קטנות, ההליכה נוחהרוב •
 .שעות בנחת



 יום רביעי מפה

 תחילת מסלול

 תחילת הליכה 9:00

 סיום הטיול

 סיום משוער 16:00



 יום חמישי

 ומרהיב  יום אחרון קצר •

 מסלול הקשתות  •

  8את המכוניות ליד נקודה נחנה –

  7לנקודה נלך –

,  על המסלול הירוק נעבור למסלול האדוםומשם –
 האדום  למסלול השחור ושוב למסלול 

נעלה בפיר  , נחלוף על פני שתי הקשתותבדרך •
.  מרהיב ונסיים באזור מלא במכרות נחושת קדומים

 .שעות 3הערכה כ 



 יום חמישי מפה

 תחילת הליכה 9:00

 משוערסיום  12:00



 לינה והגעה כללית

   יטבתהחניון לילה חי בר •



 לתמנע יטבתהחי בר 


