קהילת המטיילים ואוהביי הארץ
הטיול השבועי -מכתש גדול ועין ירקעם

השבוע זרמו מים רבים בנגב ובמדבר יהודה ובחרנו להקדיש את המסלול לטיול טעימות באתרי
המכתש הגדול ושוליו המזרחיים .המסלול ישלב תצפית ,גיאולוגיה וגבי מים.
נתוניי המסלול – מסלול רכוב עם נקודות עצירה להליכות קצרות בדרך המתאים לכל גיל
ולקטנטנים על גבי מנשא .נקודות העניין במסלול לא מצריכות הקפצת רכבים.
נצא בדרכנו לכיוון העיירה ירוחם אותה נחצה דרך רחובה הראשי ונמשיך מזרחה בכביש ,225
לכיוון המכתש הגדול .ממליץ בחום לתת לשיר " ירדנו לירוחם" של דיויד ברוזה ומאיר אריאל ,
להתנגן ברקע.
נקודות עניין במסלול:
מצפה הר אבנון -מכביש  225מפנה שלט חום לכיוון תצפית הר-אבנון( ניתן גם לקבע בוויז).ניסע בדרך
עפר כ -ק"מ וחצי עד למגרש חניה מתוחם באבנים ,נחנה את הרכב ונצעד קלות בשביל ברור עד לתצפית
עוצרת נשימה על המכתש הגדול .המכתש נוצר מקמט שעבר תהליכי בלייה וסחיפה .מידות המכתש 14/6
ק"מ ועומקו כ 400-מטר .מקום מעולה לשלווה ולפק"ל קפה .שימו עין על הקטנטנים שלא יתקרבו למצוק.
החולות הצבעוניים -נמשיך בנסיעה מזרחה בכביש  225ונכנס למכתש ,עד שנזהה מימין את חניון החולות
הצבעוניים( ניתן לקבע בוויז) .זה הזמן לרדת מהרכב להצטייד בכפיות ברזל ובקבוקונים שהכנתם מראש
ולגרות את היצירתיות של כל בני המשפחה .אבן החול הינה סלע משקע יבשתי שנוצר מגרגירי קוורץ .החול
מושפע ממינונים שונים של תרכובות ברזל שצובעות אותו בגוונים יפיפיים.
עין ירקעם – מחניון החולות הצבעוניים נמשיך מזרחה ונעבור דרך שער במכתש שממנו זורם מזרחה נחל
חתירה שמנקז את המכתש .נמשיך עד לצומת  ,Tבה נפנה ימינה וניסע כ 500 -מטר עד לשלט המפנה
שמאלה לכיוון עין ירקעם .נפנה ונחנה את הרכבים.
נצטייד במים וכיסוי ראש ונצא להליכה בשביל המסומן בסימון שבילים ירוק  ,מרחק של כ 500-מטר.
בדרכנו נחצה את ערוצו של נחל חתירה ונזהה מימיננו את המפל שבו הוא נופל לקטע הקניוני של עין
ירקעם .נמש יך בשביל הירוק משמאל לנקיק עד לפיצול של שביל שקוף ,ימינה .נרד בזהירות בשביל עד
לעין ירקעם .בימים בהם יש זרימה בנחל יש להיות זהירים מאד.
לאחר שסיימנו לשטוף את עניינו ובמזג אוויר נוח ,אף ליהנות מטבילה נעימה ,נחזור לחניה בדרך בה הגענו.
למשקיעים שבנינו ניתן להמשיך בשביל הירוק מזרחה מרחק של כ 500 -מטר עד לראש מפל
חתירה ,לתצפית עוצרת נשימה.
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