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סמינר תגליות ערבה-אילת  - 2022מועד נוסף
 3ימים מלאים ,כולל לינה במלון הרודס אילת על בסיס חצי פנסיון
בהדרכת :אסף הולצר ,ארכיאולוג ,מדריך ,מרכז את הליווי המדעי של פארק תמנע
15.3.22 – 13.3.22

הערבה  -אתרי ארכיאולוגיה ייחודיים ואתגרי ההתיישבות החקלאית
יום ראשון 13.3.22
נצא בבוקר מתל-אביב וניסע דרומה היישר אל הערבה.
בדרך נעצור להפסקת בוקר קצרה בדימונה ,שם יצטרף אלינו אסף הולצר המדריך.
אסף ,תושב קיבוץ סמר ,יפתח בפנינו את עולם הערבה ,על אתרי הארכיאולוגיה הייחודיים שבו ,היישובים
החקלאים והאתגרים העומדים בפני ההתיישבות בערבה.
נתחיל את הסיור בתמר
המקראית ,שם נבקר במצד גדול
ומשוחזר מימי בית ראשון .באתר
ישבו גם הנבטים ובתקופה
הרומית הוקמה בו מצודת גבול
מטיפוס 'קסטלום' ולידה נבנו בית
מרחץ ואכסניה.
נמשיך בנסיעה אל מרכז המחקר
והפיתוח ערבה בחצבה ,בו
מתבצעים מחקרים בתחום
החקלאות .ממצאי המחקרים
מועברים ישירות לחקלאים בליווי
הדרכה שוטפת.
נעצור להפסקת צוהריים קצרה במתחם חצבה ונמשיך אל "דרך השלום"  -אחת הדרכים היפות בערבה.
נעצור לתצפית על נופי הערבה וירדן .בחלקו האחרון של היום נבקר באתרים בבקעת עובדה ,בה נמצאו כ-
 750אתרים ומתקנים עתיקים ,הריכוז הצפוף ביותר שהתגלה בנגב ובסיני .הבקעה הפורייה שימשה
במהלך ההיסטוריה לגידולים חקלאיים.
נסיים את הי ום במלון הרודס באילת .לאחר התארגנות בחדרים ומנוחה קצרה ,נרד לארוחת ערב במלון.

פרטים נוספים באתר www.tagliot.com
נשמח לענות לשאלות במייל  tagliot@tagliot.comאו בטלפון 08-6611330

2

בין אילת ליטבתה  -החיים בערבה בתקופות קדומות  -מים וחקלאות עתיקה ,צייד,
פולחן ,קבורה ועוד
יום שני 14.3.22
לאחר ארוחת הבוקר ,נעלה לאוטובוס וניסע צפונה ,אל מרחבי הערבה הדרומית.
נבקר בחוות עברונה ,המוזכרת כתחנה במסע בני ישראל ממצרים" ,וַיִּ ְסעּוִּ ,מי ְָּטבָּ תָּ ה; ַויַחֲ נּוְ ,בעַ ְב ֹרנָּה:
וַיִּ ְסעּו ,מֵ עַ ְב ֹרנָּה; ַויַחֲ נּוְ ,בעֶ צְ יֹ ן גָּבֶ ר" (במדבר ,ל"ג ,לד-לה).
הצמחיה העשירה המקיפה את ערבת עברונה מעידה על
שפע המים באזור ועל מתקני השקייה עתיקים החבויים
מתחת לפני הקרקע.
נמשיך לנווה יטבתה ,המוזכרת גם היא במקור שתואר
לעיל .נבקר בבריכת השקיה נבטית-ביזנטית ובקטע
ממערכת מים ייחודית ('פוגארה') ,המתוארכת לתקופה
האסלאמית הקדומה .נבקר גם במצד יטבתה מהתקופה
הרומית-ביזנטית בו נמצאה כתובת מימי הקיסר
דיוקלטיאנוס.
את הפסקת הצוהריים נקיים במתחם יטבתה.
אחר הצוהריים ,נבקר בעפיפון המדבר ,מתקן יחודי
ששימש לציד המוני של עדרי חיות בר והיה נפוץ במדבריות
דרום הלבנט .נמשיך ל ״עמק הסיגים״ ,ליד באר אורה,
אתר גדול להפקת נחושת ,אשר היה פעיל בעיקר בתקופה
האסלאמית הקדומה .נראה מתקני פולחן שנחשפו במקום
ולסיום ,אם יוותר זמן ,נבקר באתר הקבורה העתיק של
אילת ,המתוארך לאלף השישי ולאלף החמישי לפסה"נ.
נחזור למלון ולאחר מנוחה קלה נאכל ארוחת ערב במלון.
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פארק תמנע  -מסע בזמן אל מכרות הנחושת העתיקים בעולם
יום שלישי 15.3.22
יום זה יוקדש כולו לפארק תמנע
לאחר ארוחת הבוקר ניפרד מהמלון ונצא לפארק תמנע ,הנמצא במרכזו של העמק האדום ונחשב לאחד
הפארקים הגדולים בישראל .נופים גיאולוגיים ואתרים ארכיאולוגים מרהיבים ,פותחים צוהר למסע בזמן,
אל תקופה שבה פעלו בתמנע ,לפני אלפי שנים ,מכרות הנחושת העתיקים בעולם.
פארק תמנע משלב בתחומו אתרים היסטוריים מרתקים עם שכיות חמדה בהן הוד קדומים ונופים
עוצמתיים.

נתחיל את הסיור במרכז המבקרים המתחדש ,בו הושקעו לאחרונה למעלה מ 3-מיליון  .₪במרכז נסקור
את הפארק ואת מאפייניו המיוחדים .נמשיך אל אתר הקשתות ובו המכרות העתיקים ,הפטרייה ואתר
הפקת הנחושת בתקופות הקדומות.
נערוך הפסקה צהריים קלה ב'נווה תמנע' באזור האגם המלאכותי בו יש שירותים ומזנון .לאחר ההפסקה
נמשיך אל עמודי שלמה ולמקדש הכורים .נערוך תצפית אל 'גבעת העבדים' ונסקור את חידושי המחקר על
ידי משלחת אוניברסיטת תל-אביב ,בראשותו של פרופ' ארז בן-יוסף.
בסיום הסיור ,נצא לדרכנו הביתה .בדרך נעצור להפסקה בחצבה.
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פרטים נוספים

הסמינר מותנה במינימום  20נרשמים עד לתאריך 18.1.22
המחיר למטייל בחדר זוגי להרשמה עד ה₪ 2150 – 18.1.22-
המחיר למטייל בחדר זוגי לאחר ה₪ 2260 – 18.1.22-
תוספת ליחיד בחדר סינגל₪ 750 :
הנחיות קורונה
• היוצאים לסמינר ידרשו להציג תו ירוק
• הסיור יתקיים בכפוף להנחיות משרד הבריאות
• אם לא נוכל לקיים את הסיור במועדו בשל הנחיות הקורונה ,מועד הסיור ידחה
• כל מתקני בית המלון פועלים אף הם על פי הנחיות משרד הבריאות
• מטייל שירשם לטיול ויקבל הנחיה להיכנס לבידוד ,טרם היציאה לסמינר ,או שחס וחלילה ימצא חיובי
לקורונה ,טרם היציאה לסמינר – לא יחויב בגין הסמינר (על בסיס הצגת מסמכים רפואיים)
תנאי ביטול (ללא תלות בקורונה)
עד  18.1.22ללא עלות
 17.2.22-19.1.22חיוב של  30%מעלות הסמינר
 3.3.22-18.2.22חיוב של  80%מעלות הסיור
מ 4.3.22 -והילך דמי ביטול מלאים
הסיור כולל:
 לינה במלון הרודס פאלאס שעל שפת מפרץ אילת ,על בסיס
ארוחת בוקר וארוחת ערב (חצי פנסיון)
 אוטובוס צמוד לכל ימי הסמינר
 תכנון והדרכה על ידי מיטב מדריכי תגליות
 מנהלן צמוד לכל ימי הסיור
 כניסות לכול האתרים בתכנית ולאתרים נוספים על פי שיקול הצוות
 תשר לנותני השרות
הסיור אינו כולל:
 כול מה שלא צוין במפורש כנכלל
 ארוחות צוהריים ושתיה במשך היום
סיור עם תגליות מבטיח לכם:
 סיור בדגש ארכיאולוגי ,היסטורי ותרבותי ,המשלב את מיטב האתרים
 הדרכה איכותית ומעמיקה
 מנהלן אשר אחראי על הארגון והלוגיסטיקה
 תכנון זמן אופטימאלי
 בית מלון באיכות גבוהה ,אשר יאפשר לכם מנוחה נאותה לקראת עוד יום אינטנסיבי
 חברותא בקרב מטיילים סקרנים ויודעי ח"ן
 הנרשמים לסמינר יוזמנו לערב הגאלה שיערך לכבוד  20שנה לעמותת מכון ישראלי לארכיאולוגיה
במעמד נשיא המדינה ב23.2.2022-
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