קהילת המטיילים ואוהביי הארץ
הטיול השבועי -גבי נחל ימין ותצפית מכתש קטן

גם את טיולנו השבוע נקדיש לנגב והפעם לשתי פינות חמד באזור רכס חצרה .המערכת הגשומה,
שלא פסחה גם על חלקים בנגב ,הרטיבה את האדמה ומילאה את הגבים במים .זמן מעולה
לנשימה מדברית עמוקה.
נתוניי המסלול – טיול לשני אתרים שההגעה אליהם מצריכה הליכה קצרה וחזרה לרכבים בדרך
בה הגענו .המסלולים קצרים ומתאימים למשפחות ולקטנטנים עם מנשא והורים חסונים.
נקודות עניין במסלול:
גבי נחל ימין -נשים פעמינו דרומה לכיוון העיר דימונה ונמשיך בכביש  25מזרחה עד הגיענו לצומת רותם.
נפנה ימינה(דרומה) ,וניסע כ 8-ק"מ ובחיבור עם כביש  227המנדטורי ,נפנה שמאלה לכיוון מעלה עקרבים.
נמשיך בנסיעה ,נחצה פסי רכבת עד שנזהה מימין חניון המתוחם בסלעים שם נחנה את הרכב .ניתן לקבע
ב"וויז"  -חניון מישור ימין.
נחל ימין מנקז את חלקו הדרומי של מישור ימין לכיוון נחל חתירה .אם תזדמנו למקום בסוף חודש פברואר
תיהנו מפריחתו היפה של אירוס הנגב.
נתארגן על הציוד ונצטייד בליטר וחצי לאדם .לפנינו הליכה נעימה ומישורית של כק"מ וקצת בסימון שבילים
ירוק עד שנגיע לגבי ימין .במקום מערכת גבים שנוצרו משחיקת המים את סלעי הגיר ,הגב התחתון עמוק
יותר .לאחר טבילת רגליים נחזור לרכב בדרך בה הגענו.
לחפצים בארוחת בוקר לפני המסלול ,מומלץ להמשיך כ 100-מטר מזרחה שם תזהו באפיק הנחל עץ שיטה
מרהיב שישמח שתתארחו בצלו ,אך כמובן גם שתנקו אחריכם.
מצפה מכתש קטן:
נמשיך בנסיעה מזרחה בכביש  , 227הכביש עולה המעלה נחל מעלה ובסופו נגיע לצומת עם דרך עפר
מסומנת אדום הפונה שמאלה עם שלט לכיוון מכתש קטן .ניסע בשביל האדום כק"מ וחצי עד שנזהה מימין
רחבת חניית עפר .נחנה את הרכב ונצא לדרכנו.
מהחניון נזהה שביל המסומן אדום שמתחיל בטיפוס על גבעה ,נלך בו כ 35-דק' ,בדרך כיפית ומהנה עד
שנגיע למצפה ולנופו עוצר הנשימה של המכתש.
כדאי לדעת! המכתש התגלה לראשונה בשנת  1942ע"י חבר'ה ממחנות העולים שטיילו באזור .המכתש
נוצר כתוצאה מתהליכי קימוט ובליה ומנוקז ע"י נחל חצרה שפורץ את דפנות המכתש בחלקו המזרחי ומתנקז
לנחל צין.
למי שעדיין לא שם מים לקפה ,זה הזמן.
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