מואה  -פארן

נושא השביל
רכיבה מדברית

סיפור דרך

מואה  -פארן

עונה מומלצת
חורף

טיפוס מצטבר
380

דרגת קושי
בינוני

אורך
35

נק' סיום
מושב פארן

נק' התחלה
מצד מואה

קטע זה של השביל חוצה תא שטח רחב ידיים ומגוון .נחלוף בנופי נחלים ונופי מדבר נידחים ,דמויי סוואנה
אפריקאית .למרות שאין בקטע הזה נופים דרמטים הוא אחד מהיפים במקטעים הדרומיים .נחצה ביום זה את
הנחלים הגדולים של המדבר  -עשוש ,ופארן.
נתחיל ברכיבה מהחניה שלמרגלות חורבת מואה .מומלץ לעלות אל החאן הנבטי שסיפק שירותי דרכים לשיירות
הסוחרים שנעו על על דרך הבשמים העתיקה ,אי שם מחצי האי ערב אל חופי הים התיכון.
מהחאן נרכוב דרומה אל מפגש שבילים )אדום ושחור( ונפנה דרומה.
נרכוב לאורך נחל עומר כמשמאלנו שלוחת עומר .לאחר כמה קילומטרים נפגוש בעץ שיטה גדול שמסמן את
המפגש עם נחל עשוש שמגיע מדרום .מקום מצוין להפסקת קפה.
מהעץ נמשיך לרכוב מזרחה ,לאורך נחל עשוש .כשנראה מימיננו מיכל מים גדול על גבעה ,נדע כי עלינו לחפש
את הסינגל שעוזב את הנחל ועולה לכיוון הישוב צוקים .זהו ישוב קהילתי ובו חאן ,צימרים ומסעדה טובה )ליד כביש
הערבה(.
השביל ימשוך אותנו עד סמוך לגדר הישוב ומשם דרומה ,בנחל צופר .מהנחל יעלה השביל אל רמת צופר
כשמסביבנו נופי בראשית .נחלוץ בערוץ נחל מנוקד בעצי שיטה . .גם מקטע זה של הסינגל נסלל על ידי מתנדבי
שביל ישראל לאופניים.
נרכוב במעלה אפיקו המתפתל של נחל עד למפגש עם דרך ג'יפים מסומנת אדום .נחצה אותה ונגלה תצפית יפה
אל עבר פתחת נחל פארן ,הגדול שבנחלי האכזב בישראל.
מנקודת התצפית נגלוש במורד מאתגר .יש לרכוב במשנה זהירות .הירידה מחייבת ניסיון ומיומנות ולכן נמליץ
להוביל את האופניים רגלית במורד.
נמשיך בגלישה לכיוון נחל זעף ונחל פארן .בקטע השביל שבין הנחלים חפשו את סלעי ה"צבים".
את נחל פארן נחצה בדרך ארוכה לכיוון תלם עשת .נעשה סיבוב קצר בין מצוקיו המחודדים ונגיע לכניסה למושב
פארן.
שימו לב! בתקופת השטפונות )עונות המעבר ובחורף( יש להמנע מחצית הנחלים אם ידוע על גשמים באזור .יש
להקשיב לאזהרות הפקחים ולהתעדכן בתחזית מזג האויר.

הוראות הגעה

נקודת ההתחלה :חאן מואה שנמצא צפונית לפארן ודרומית למרכז ספיר .ליותר פרטיםליחצו כאן
למגיעים ברכב פרטי מצפון :מדימונה יש לנוסע על כביש  25עד לצומת הערבה משם לפנות דרומה לכביש  90עד
למרכז ספיר 2 .ק"מ דרומית אליו ישנה דרך עפר המובילה לחאן.
למגיעים ברכב פרטי מדרום :מאילת יש לנסוע על כביש  90עד ליישוב פארן כמה קילומטרים לאחר מכן מצד
שמאל תהיה פניה לחאן מואה.
הגעה באוטובוס :קוים  397 , 394 ,390מבאר שבע  .ללוח הזמנים של תחבורה ציבורית אנו ממליצים להכנס ללינק

הבא בלחיצה כאן

נותני שרותים

* הרשימה הנ"ל מהווה סקירה של נותני השירותים שנרשמו באתר וזמינים למקטע .למערכת שביל ישראל
באופניים אין אחריות על טיב השירות ,מחירו ואחריות כלשהי .אין לנו עדיפות לנותן שרות זה או אחר .במידה
ונתקלתם בבעיות או המלצות נשמח לשמוע מכם.
להגעה לעמוד נותני השירותים המלא

פארן אופאן

כתובת
מושב פארן

דוא"ל
seret@arava.co.il

אזור גאוגרפי
דרום

טבע בוקיש

צוקים

חאן מורגן

מושב פארן

צפון

אירוח ולינה

חאן מואה

ליד צופר

דרום

אירוח ולינה

שבילים במדבר וראס
השיטה
עידן ויצמן

מושב חצבה

דרום

הר עמשא

אירוח ולינה
מדריכי רכיבה
ליווי ולוגיסטיקה

בלוך אתי ואיזי

עין יהב

דרום

אירוח ולינה

חאן אבירן

מושב פארן

-contact@tevaokish.com
-info@morganrava.co.il
inndesert@gmail.c
om
office@shvilimbam
idbar.co.il
-idanw@ehetach.co.il
etibloch50@gmail.
com
aviran@arava.co.il

דרום

קטגוריה
ליווי ולוגיסטיקה
מדריכי רכיבה
ליווי ולוגיסטיקה

צפון

ליווי ולוגיסטיקה
אירוח ולינה

דרום

כללי בטיחות
כדי לאפשר רכיבה בטוחה ומהנה ,המתחשבת בכל משתמשי השביל ,אנא הקפידו על הכללים האלה וצייתו להנחיות
השילוט בשביל:

השביל נועד לרוכבי אופניים ולהולכי רגל בלבד.
הכניסה באופנועים או ברכב מנועי אחר
—אסורה!
הרכיבה מותרת אך ורק בשביל האופניים
המסומן בשטח.
חלקים מהשביל עוברים בדרכים המיועדות
גם לרכב מנוע .
יש לרכוב במשנה זהירות ולתת זכות קדימה
לרכב מנועי ולהולכי רגל.
השביל נועד לרוכבים מיומנים ומנוסים בלבד,
רוכבים מתחת לגיל  12חייבים ליווי

הרכיבה בשעות החשכה אסורה.
יש לתכנן את הרכיבה בהתאם למזג האוויר:
אין לרכוב בשביל בימי גשם ואין לחצות
ערוצי נחל זורמים .בימי שרב יש להימנע
מרכיבה ולהישמר מהתייבשות וממכת חום.
השביל עובר באזורים שמורים בעלי ערכי
טבע ונוף מיוחדים  -שמרו על הניקיון
וקחו את האשפה עמכם.
הפגיעה בחי ,בצומח ובדומם — אסורה!
עקבו אחר השילוט המוצב בשביל והישמעו
להוראותיו.

מבוגר.
יש להתאים את הרכיבה לתנאי השטח
וליכולת הרוכב.
קטעים שהעבירות בהם קשה יש לעבור
בהליכה.
הצטיידו בציוד הבטיחות המתאים לרכיבה
ולהליכה.

מאמצים רבים הושקעו בהסדרת השביל
לרכיבה .אנא שמרו עליו ודווחו על
מפגעים לאורכו.
הרכיבה בשביל היא באחריות הרוכב בלבד.
שום גורם לא יהיה אחראי לכל פגיעה
ונזק שייגרמו לרוכב ו/או לנוסע ו/או
להולך רגל בשביל שבו הותרה הרכיבה או
בשבילים אחרים.
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