
 מקטע אורחן מורניווט 
 אישי בלבד.ה ךנועד לשימוש זה קובץ

 אין להפיץ אותו בשום דרך או להעלותו לאתר אינטרנט כלשהוא.

 .שביל ההליכה עובר בשטח אש וחובה לתאם את המעבר עם מתא"מ פד"מ טרם הטיול 

 ותופעות נוספות של מזג האוויר העלולות להשפיע על  בחורף ובעונות המעבר קיימת סכנת שיטפונות

באחריות המבקר להתעדכן בסמוך ליציאה לטיול בתחזית מזג אוויר באתר האינטרנט של הטיול. 

 בנוסף יש להתעדכן במצב המסלולים ואתרי הטיול או במהדורת החדשות. השירות המטאורולוגי

במזג אוויר מעונן אין ללכת באפיקי נחלים או  במתחם המבזקים באתר רשות הטבע והגנים. 

 לחצותם!

 ליטר מים לאדם ביום. 5-יש להצטייד ב 

 .בלבד לכת למיטיבי מיועד והוא השעכ ההליכה משך, מ"ק 1.5-כ המסלול אורך

 :  גבהים פרופיל

  

 

 רופיל גבהיםפ1

 , דרך הבשמיםאורחן מור-קצרהסיפור דרך מקטע 

 המסלול מתואר ממערב למזרח.

מקטע אורחן מור קצרה הינו המקטע המזרחי של דרך הבשמים בדרך מהערבה למכתש רמון. הדרך פעלה 

בתקופות רבות אך לשיאה הגיעה במאה הראשונה לספירה, עקב זמן השימוש הרב של הדרך נוצרו נתיבי 

 משנה המתכנסים לנתיב אחד ברור במעברים הכרחיים או בהגעה לנקודות המים והלינה. 

קצרה יורדת דרך הבשמים אל נחל קצרה במקביל לשביל המסומן בשחור אשר בחלקים  עובר על ממצד 

ק"מ בנחל נפגש נחל קצרה עם נחל עומר. מהמפגש חותר הנחל נפתול עמוק בקמר  5-הנקב הקדום.  לאחר כ

 ועולהמתפצלת דרך הבשמים מהשביל המסומן בשחור  (213976-495020נ"צ )עומר אשר בחלקו המזרחי 

-214034נ"צ )מעט בהמשך  .בנקב רחב אל הרמה שממזרח. בראש המעלה תצפית יפה לכיוון הערבה

 שניים מתוכם רבועים ובהם חללי קבורה אשר נפרצו על ידי שודדי עתיקות. ,שורת גלי אבן גדולים( 494966

 100-. כמ' 3-מנקודה זאת יורדת דרך עתיקה ברורה אשר לאורכה אבני שפה בקטעים רבים, רוחב הדרך כ

 שהיאמזרחה ניתן לראות ריכוזי אבנים של קברים רדודים ומצבות, הדרך יורדת באופן מתון מזרחה עד  טרמ

מ נוספים מזרחה מגיעים למכלול  400-לאחר כ. (215007-494782נ"צ ) יוצאת מתחומי שמורת מצוק הצינים

  .)כיום יבשה( רומי, חאן גדול ובריכת מים-נבטי-אורחן מור הכולל מצד הלניסטי

 השביל עובר בשטח בעל ערכיות ארכיאולוגית ואקולוגית גבוהה, אנא שמור עליו!
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