
 דרך הבשמים ניווט מקטע רמת נקרות
 

 אישי בלבד.ה ךנועד לשימוש זה קובץ

 אין להפיץ אותו בשום דרך או להעלותו לאתר אינטרנט כלשהוא.

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

 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 שעות 4-3-כ ההליכה משך, מ"ק 7.5-כ המסלול אורך

 :    גבהים פרופיל

 

 פרופיל גבהים

 

 סיפור דרך מקטע רמת נקרות, דרך הבשמים
 

 המסלול מתואר ממערב למזרח.

-195530שחורת נ"צ -כחול-ונחל נקרות )מפגש שבילים אדום תחילת מסלול רמת נקרות במפגש נחל ארדון

501400 .) 

מתחילים בעליה מתונה מזרחה אל רמת נקרות. לקראת ראש המעלה גלי אבנים על סלעים גם אלו מאפיינים 

 מטרים מגיעים לראש המעלה.  100(. לאחר 2חוזרים של הדרך )אתר 

פיצול ערוצים כאשר הדרך ממשיכה מזרחה על  196200-500926מטר  לאחר ראש המעלה בנ"צ   100

שורת גלי אבנים )רגמים( נמוכים מטר מזרחית  200-כמשטח סלע מעל לערוץ הדרומי. בהמשך הנתיב הקדום 

 (. 196406-500924 צ", נ3המסתיימים בגל אבנים גדול )אתר 

ן לאבן במעברם בנתיב, גלי אבנים אלו נוצרו כנראה מתוך תפיסה פולחנית של ההולכים בדרך שהוסיפו אב

המנהג ידוע ומקובל בתקופה הרומית וזכה לפרוט רב במשנה ובתלמוד כפולחן מרקוליס אל המסחר הרומי 

שנחשב כמובן כעבודה זרה אך הצורך להזכירו פעמים רבות מצביע על הפופולריות שלו "הזורק אבן 

נראה אינכם מקיימים פולחנים רומיים למרקוליס זוהי עבודתו" מסכת סנהדרין פרק ז' משנה ו'. בהנחה שכ

 ביום יום, אל נא תוסיפו או תגרעו אבנים מרגמים עתיקים אלו. 

(. הדרך הקדומה חוצה את 196553-500938מטר מזרחה )נ"צ  150נקודת פיצול חשובה נוספת נמצאת 

חוצים מדרגת  הערוץ וממשיכה לכיוון דרום מזרח. לאחר חציית הערוץ ניתן לראות מספר נתיבים מקבילים

 סלע ומתלכדים בהמשך. מניפת דרכים זאת מאפיינת דרכים עתיקות באזורים מישוריים. 



המשך הנתיב מזרחה על רמה שטוחה והתוואי מאד ברור, אלומת שבילים עתיקים שבמרכזם שביל פראים 

 חדש ובהיר. 

( הכולל שורת שיניות 197992-500754 צ", נ4ק"מ מגיעים לאתר ארכאולוגי חשוב ויפה )אתר  1.2לאחר 

מ', הסולם בנוי  8-מ אליו משיק מתקן דמוי סולם באורך של כ 12-ומעגל אבן עשוי נדבך אחד בקוטר של כ

מאבנים המוטבעות בתוך הקרקע והינו עדין ביותר נא להקפיד לא לדרוך על המתקן או על קירות המעגל. 

 האתר תפקד כנראה כמרכז פולחני מדברי "מקדש פתוח".   

(. אתר זה  198131-500677, נ"צ 5הדרך העתיקה יורדת לערוץ קטן ועולה מצידו השני לאתר נוסף )אתר 

מאד דומה לאתר הקודם וגם בו שורת שיניות ומעגל אבן אליו משיק מתקן דמוי סולם שמורכב מאבנים 

 המוטבעות בקרקע . 

פן מתון למישור שנחצה על ידי ערוצים הדרך מגיעה לשיא גובה אשר עליו שורת רגמים בנויים ויורדת באו

רדודים, מצפון לנתיב הקדום שלשה מתקנים שניים מהם ארגזי אבן בנויים המזכירים בצורתם מתקנים רודדים 

 (.198751-500558 צ", נ7מן הנגב הדרומי )אתר 

מין לדרך מטר בכיוון דרום מזרח הדרך נושקת לשפת אחד הקניונים הנשפכים לנחל נקרות. מי 750-לאחר כ

-199304, נ"צ 8מעל המצוק המזרחי של הקניון שורת שיניות ארוכה אשר בצידה מתקנים מלבניים )אתר 

(. הדרך ממשיכה על הרמה לכיוון דרום מזרח מעל לקו המצוקים הצפוני של נחל נקרות ולאחר כק"מ 500205

 מתחילה לרדת על שלוחה ארוכה לכיוון מצד נקרות.

ים גדול הדומה במאפייניו לגלי האבנים בעליה לרמת נקרות מנחל ארדון הנזכר לעיל בהתחלת הירידה גל אבנ

( האחד רבוע והשני 200372-499208 צ", נ9)מרקוליס( ובסמוך לו מדרום לנתיב שרידי שני מבנים )אתר 

 אליפטי.

מנחל ארדון הדרך יורדת על גב השלוחה אל המדרון הצפוני ולאורכה גלי אבנים על בולדרים בדומה לעליה 

 לרמת נקרות.  

 ק"מ מגיע מקטע הפרמיטים לסיומו במצד נחל נקרות.  7.4לאחר 

על גדתו הצפונית של נחל נקרות  נמצא מצד רומאי מהמאה השניה לספירה, שרידי מבנה נבטי קדום לו 

דרומה בור מים חציו חצוב  טרמ 250-מהמאה הראשונה לספירה ומעבר לאפיק הנקרות בגדת ערוץ צדדי כ

 וחציו בנוי כמבנה אבן עם קשתות, המצדים והבור עברו חפירה ושימור.

בסמוך למצד במפגש של נחל מישר ונחל נקרות ישנו חניון לילה. דרך הבשמים ממשיכה בשביל המסומן 

-היא ממשיכה כ ק"מ באפיק נחל נקרות ופונה דרומה ממפגש עם נחל צרורות שם 3-באדום לכיוון מזרח עוד כ

ק"מ מזרחה ממצד הר  2-. בהמשך השביל השחור כהנבטי ק"מ נוספים בסימון שחור עד למצד הר משא 2

המרחק הכולל בין  .ק"מ המוביל לחניון לילה בצידו המזרחי של הר משא 1-משא פיצול עם שביל ירוק של כ

 ק"מ.  8-חניון מצד נקרות לחניון הר משא הוא כ

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