קהילת המטיילים ואוהביי הארץ
הטיול השבועי -בין מרבדי הכלניות והעיריות
בנחל סחף ומכתש בארי
השבוע ניתן כבוד לכלניות והעיריות שצובעים את ביתרונות הלס של נחל סחף באדום ולבן -קרם.
נתוניי המסלול – מסלול טבע מעגלי בין בתרונות הלס של מערב הנגב ,באורך של  3ק"מ
בדרגת קושי קלה ,שהמתאים לכל גיל ולקטנטנים על גבי מנשא.
נשים פעמינו אל מערב הנגב .נקבע בוויז – " קיבוץ עלומים" וניסע בכביש  ,232עד לכניסה לישוב.
מהכניסה נמשיך דרומה כ 1.6 -ק"מ ונפנה ימינה על פי שילוט חום שמפנה לדרך הבטון ולדרך
השישה .ניסע בסימון שבילים שחור 600 ,מטר עד שנגיע לצומת שמשמאל לה בטונדה עם סימון
מזלג שבילים .הגענו לתחילת המסלול.
את המסלול נתחיל בסימון הכחול שאתו נכנס למכתש בארי וביתרונות הלס של נחל סחף.
נמשיך בנוף הביתרוני בינות הפריחה המדהימה עד שנגיע למפגש עם שביל שחור .נפנה שמאלה
ונטפס בשביל השחור עד שנגיע לגדר אותה נעבור דרך מעבר בקר .עם מעבר הגדר נפנה
שמאלה בשביל רחב המסומן בירוק ונחזור לחניית הרכבים תוך שאנו נהנים משדות החיטה והנוף
הביתרוני .מומלץ להצטייד בפק"ל קפה ולשמוע ברקע את השיר "כלניות " של שושנה דמארי.
נקודות עניין במסלול ובאזור:
ביתרונות הלס ומכתש בארי -השכבה העליונה בחלק גדול משטחי הנגב הוא אדמת לס .הלס מורכב
מגרגירים קטנים של קוורץ ,חרסית וחול שמוסעים ע"י סופות ומושקעים באזורים שונים בנגב .ברגע שקרקע
הלס נחרצת וחודרים אליה מים נוצר נוף הביתרונות.
פריחת הכלניות -צמח ממשפחת בעלי הפקעת ( גיאופיט)  ,הפורח בין החודשים ינואר -מרץ .אחריה
פורחות אחיותיה האדומות -נורית אסיה והפרג .מאובקת ע"י חיפושיות שנמשכות לצבעה העז .באזורים
אחרים בארץ נמצא כלניות גם בצבעים כחול ולבן.
פריחות נוספות במסלול :עירית גדולה ,סביון ,אירוס א"י ,מתנן שעיר ,לוטם ,עכנאי ,כתמה ועוד .מומלץ
להצטייד במגדיר צמחים
רצועת עזה – רצועה במישור החוף הדרומי באורך של  40ק"מ וברוחב מקסימאלי של כ 12 -ק"מ .ברצועה
מתגוררים כ 1.8 -מיליון תושבים שגרים בשלושת ערי הרצועה( עזה ,חאן יונס ורפיח) ,ובמחנות פליטים.
שטח הרצועה נכבש על ידי מדינת ישראל במלחמת ששת הימים ומומש בה שלטון צבאי .במסגרת תוכנית
ההתנתקות בשנת  2005פונו משטח הרצועה מחנות צה"ל ו –  22ישובים בהם התגוררו כ 8600 -תושבים.
לאלו שרוצים לסיים בפיקניק  ,המשיכו מהחניה  900מטר על השביל השחור עד שתגיעו ל"חניון יהודה".
מקום מקסים עם צל ,שולחנות ונקודת מים והכי חשוב שקט.
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