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 4 - תשס"ג הטיולים לרכזעלון

שיצ גיסייפי
 השלוםדרך

~
 לכביש חלופי תיירותי כביש היא השלום" "דרך

 ממזרח ק"מ כ-40 לאורך נמשכת והיא הערבה,1
 המבהיקים הערבה בתרוני בין העובר בכביש לו.1

 ירח נופי נגלים לאורכו רגיל. ברכב לנסועאפשר
 נוצצות חממות רבים, דקלים החוואר, אדמתשל

 המדבר. בלב צוננים מים ומאגריבשמש
 בין החוצץ הגבול בכביש הנסיעה נאסרהבעבר
 רק לא הדבר עכשיו הערבה. לצפון ירדןממלכת
 לחבל הפך הערבה צפון מומלץ. גם אלאמותר,
 פורח.ארץ

 עובר שהוא משום השלום" "כביש מכונה,המסלול
 ממזרח שכנתנו ירדן, ממלכת עם לגבולסמוך

 שלום. הסכם על אתנושחתמה
 של רחב מבחר כאן למצוא יכוליםהמטיילים
 גבוהה. ברמההדרכה ושירותי איכותיות מסעדות יפהפיים,צימרים
 מהצפון לבאים הערבה ללב להגיע המומלצתהדרך
 מבאר הדרך הכשרת בעת הבריטי, המנדטממשלת ידי על ב-1927 נפרץ המעלה העקרבים. מעלההיא
 )אילת(. רשרש ואום הערבה אלשבע
 לנסיעה. ונוח היטב סלול התלול הכבישכיום

 הערבה לבאזור
 המועצה של השיפוט בתחום נמצא הערבה לבאזור
 באר-שבע בין הדרך במחצית הערבה-התיכונהאזורית
 עידן, יישובים: שבעה כולל הוא גדולים.אוכלוסייה ממרכזי בישראל ביותר המרוחק האזור -לאילת
 ושמורות - ופארן צוקים ספיר, עין-יהב,חצבה,

 השלוםמצפור

 דונם. אלף כ-800 על המשתרעתטבע
 ב-1994, שנחתם ירדן, עם השלום הסכםבמסגרת
 ישראל. עם אדמות להחלפת חוסיין המלךהסכים

 האדמות את לעבד ממשיכים הישראליםהחקלאים
 במעבר יום בכל ועוברים לנחל-ערבה,שממזרח

 המים קדוחי 14 גם לחלקותיהם. בדרכםצופר
 מקורות. חברת בבעלות נותרו לנחלשממזרח

 השלוםמצפור
 כחמישה השוכן עידן, במושב סיורנו אתנתחיל

 בכביש חצבה, עין לצומת ממזרחקילומטרים
 ליישוב הכניסה שער ליד 90(. מס' )כבישהערבה
 השלום, למצפור המוליכה אספלט, דרך דרומהפונה
 קילומטרים. שלושהמהלך
 ששקע מאוד, ופריך לבן סלע זהו הלשון.חוואר סלעי של מבותר בנוף עוברת השלום למצפורהדרך

 ימה ב"ימת-הלשון", מאוד דקיקותבשכבות
 חצבה מאזור שנים אלפי עשרות לפנישהשתרעה

 המעטים בגשמים די בצפון. הכנרת ועדבדרום
 קסומות. צורות בנוף לעצב כדי באזורהיורדים
 הוא זה ארץ חבל של המקסימות החוויותאחת

 אל היורדים המבותרים הערוצים ביןשיטוט
 קטנים, קניונים יוצרים הערוציםנחל-הערבה.
 אחרים ערוצונים עם נפגשים בנוף,המתפתלים
 נפלא. מבוךויוצרים
 אפשר חצבה, למושב מצפון השוכן השלום,ממצפור
 שהוא שלמרגלותינו, העמק היפה. הנוף עללהשקיף
 בחממות. מוצף הערבה, נחל של ערוצולמעשה

 של קיומה את המאפשרות חול, בקרקעותהאדמה בציפוי כאן לחקלאים סייעה לישראל קימתקרן
 מתוחכמת.חקלאות
 אקולוגיות: גידול בשיטות המשתמש שלה,המתקדם החקלאי הייצוא בזכות לעולם מוכרתהערבה
 והשקיה הדברה, חומרי במקום ביולוגיתהדברה
 מליחים.במים

 הערבהדרך
 דרומה, קילומטרים כשני עוד נמשיך התצפיתבתום
 נפנה כאן חצבה. למושב ממזרח שנמצא לצומתעד

 בו למקום עד אחד, כקילומטר עוד ונמשיךמזרחה
 כל נמשיך מעתה דרום-מזרח. לכיוון פנייהקיימת
 מזרחה ממנו נסטה ולא זה, כביש בתוואיהעת
 מכוון דרך-הערבה" "המשך השלט אופן.בשום
 של לאורכה נוסעים אנו המסלול. להמשךאותנו
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 לנו ממזרח ירדן. עם לגבול במקבילהערבה,
 ההרים למרגלות הדרם. בכל אדום הרימתנשאים
 העתיקה, הנחושת עיר פחון, שוכנתהגבוהים
 עבר אל הנחושת סוחרי דרך בעבר הובילהשממנה
 הקדומה.חצבה

 חופרהמצפור
 נראה המכוון, לשלט מדרום קילומטריםכ-4.5
 חופרה, מצפור שוכן הגבעה בראש נישאה.גבעה

 נמנה בעבר הסביבה. על מרהיבה תצפיתהמעניק
 הצבאיות התצפית מנקודת אחת עלהמצפור
 מלחמת לאחר ישראל. - ירדן גבול לאורךשהוקמו
 של רבים חדירה ניסיונות כאן נעשו הימיםששת

 לעזה. ותחמושת נשק להוביל ניסו אשרמחבלים
 נקודת הפכה השלום, הסכם חתימת לאחרכיום,

 תיירותי. תצפית למקום הישנההתצפית
 הדקלים ביער לצפות אפשר חופרה לגבעתמתחת
 בתוך לצדו. המעובדים ובשטחים הערבה נחלשל

 מים של רבות כמויות נמצאו לו ובסמוךהנחל
 באזור הרבים החקלאות לגידולי המשמשיםמתוקים

 קימת קרן סייעה כאן גם ודקלים. ירקות פרחים,-
 בחול. ובציפוין האדמות בשיפור לחקלאיםלישראל
 כקילומטר עוד דרומה אותנו מוליך המסלולהמשך
 נפנה אנו נסיעה. כיווני ארבעה ובו לצומת עדאחד,
 ונגיע אחד קילומטר עוד ניסע מערבה,בפנייה
 7.לצומת
 מטע )לצד מטרים כ-200 עוד דרומה נמשיךכאן

 דרומה, נפנה זה בצומת נוסף. 7 לצומת עדתמרים(,
 לכניסה סמוך וננחת מטרים כ-800 עודניסע

 מערבה, נצא עתה עין-יהב. מושב שלהמזרחית
 90(. מס' )כבישלכביש-הערבה

 בסביבה לטיולהמלצות
 את זהבי אמוץ פרופ' חוקר חצבה שדה ספרבבית
 האדם. מבני לחשוש לא שהורגלה הזנבן,ציפור
 וארוחות. לינה הדרכה לקבל ניתןבמקום
 שוכן עין-יהב למושב דרומית קילומטריםכעשרה
 ל"ח'אן שלט מכוון למושב מדרום מעט צופר.מושב

 ממזרח אחד כקילומטר השוכןדרך-הבשמים",
 ובהחלט והתרעננות, ישיבה פינות יש בח'אןלכביש.
 לערוך אפשר תה-צמחים. כוס על להתרגעמומלץ
 הבדווי, ולאוהל משוחזר לבוסתן עד חמוריםטיול
 הבוסתן.בלב
 במצד-חצבה גם מעט להתעכב כדאי צפונהבדרך
 עין-חצבה, לצומת ממערב הערבה, לכביש)סמוך
 שרידים כאן חשפו ארכיאולוגיות חפירות 160(.ק"מ

 של ושרידים הישראלית מהתקופה מצודהשל
 השיזף עץ צומח לכאן סמוך קדום.בית-מרחץ

 בישראל. ביותרהגדול

 הגלגוליםגבעת
 לגבעת הזמן זה נעורים, ושובבות מרץ עוד ישאם

 בכביש מערבה פונים עין-חצבה בצומתהגלגולים.
 אחד כקילומטר צין. מפעל לכיוון 227מספר

 הבולט, ההר לכיוון ישנה, בדרך-עפר פוניםמהצומת
 נוסעים לכביש. מדרום הניצב שמו,גבעת-חצבה

 וצועדים הרכב את מחנים הראשון, הנחל אפיקעד
 סימון ובו קטן נקיק תגלו ההר בדופן ההר.לעבר

 שביל הנקיק, במעלה מוביל "שחור" שבילשבילים.
 בהר, נעלה ב"אדום", נלך שמאלה. מוליך"אדום"
 השביל את שנפגוש עד מערבה בשבילנמשיך

 גדולה דיונה לעבר אותנו יוביל זה שבילה"שחור".
 את נשחרר ידיים, נחזיק ההר. מדרון אתהמכסה
 בתוך נמשיך הדיונה בקצה במורד. ונרוץהרגליים
 בשביל נכנסנו בו למקום עד אותנו שיובילהנקיק,
 המסלול.לתחילת
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 קק"ל דוברת דורון, אורלי באדיבות והצילומיםהכתבה


