קהילת המטיילים ואוהביי הארץ
הטיול השבועי -גבי נחל צין

השבוע זרמו מים רבים בנגב ובחרנו להקדיש את המסלול לטיול סביב נחל צין וגבי המים המלאים
נתוניי המסלול – מסלול רכוב עם נקודות עצירה להליכות קצרות לגבי המים המתאים לכל גיל
ולקטנטנים על גבי מנשא .נקודות העניין במסלול לא מצריכות הקפצת רכבים.
לאורך נחל צין גבים רבים שהתמלאו מים  ,שאליהם ניתן להגיע ממספר נקודות.
חניון עין עבדת עליון  -סעו בכביש  40לכיוון מצפה רמון .עיברו את שדה בוקר והמדרשה ולאחר
מספר ק"מ תבחינו בשלט חום של הרט"ג המפנה לחניון עין עקב עליון .היכנסו לשמורה (
בתשלום) ,החנו את הרכב בחניה ולכו בשביל העובר מעל גשר עץ עד שתגיעו לנחל ולמפל עין
מעריף ,לכו לאורך הנחל דרומה בשביל המסומן כחול ותיהנו מהגבים
חניון הסרפנטינות  -סעו לכיוון מדרשת בן גוריון ,בכיכר בכניסה למדרשה פנו ימינה והגיעו
לכניסה לשמורת עין עבדת .ציינו בשער שאתם רק יורדים לנחל צין ורדו בירידה העקלתונית עד
הגשר האירי ואפיק נחל צין .החנו את הרכב ולכו לאורך הנחל בעקבות הגבים.
מומלץ לשלב מסלול חוויתי ,קצר ונעים בנחל חווארים שמתחיל בבור חווארים( מופיע בוויז)
ונמשך לאורך שביל המסומן כחול בירידה מתונה עד לחניון הסרפנטינות ונחל צין  -אורך המסלול
כ 2.5 -ק"מ והוא מתאים מאד למשפחות.
בורות רמליה -סעו דרומה בכביש  40עברו את מדרשת בן גוריון ואת צומת הכניסה לגן לאומי עין
עבדת עליון .לאחר כשני ק"מ תחצו גשר אירי ומיד אחריו תבחינו בשביל הפונה ימינה המסומן
בשחור .החנו את הרכב ולכו עם השביל לכיוון אפיק נחל צין ובורות רמליה .ניתן לחזור אל הרכב
דרך אפיק הנחל עד לגשר האירי ומשם לרכב .אל תשאירו חפצים יקרי ערך ברכב
הסבר על נקודות עניין במסלולים:
נחל צין -אגן הניקוז של נחל צין מתחיל מאזור הר רמון שבמערב מכתש רמון שמשם הוא זורם עד שנשפך
לערבה .הנחל מתחתר ונופל בסדרת מפלים לבקעת צין .
קבר בן גוריון" -כי הנגב יבחן העם בישראל" ,אמר תמיד בן גוריון שחי בשדה בוקר ואף בחר להיקבר עם
אשתו פולה בנחלת קבר הצופה אל בקעת צין
בורות רמליה – הנבטים היו שבטים ערבים נודדים שהובילו סחורות מתימן ,דרך המדבר לחופי נמל עזה.
את בורות רמליה חפרו הנבטים בעיקולו של נחל צין ובכל שיטפון התמלאו הבורות ושימשו את השיירות
ואת תושביי העיר עבדת
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