חלמוניות בלהבים
עונה מומלצת :נובמבר .בדרך כלל שיא הפריחה הוא סביב  01בנובמבר ,אבל מומלץ לעקוב אחר
של הפריחה.
התאמה :כל המשפחה.
קושי מסלול :קל מאוד.
אורך מסלול :כקילומטר.
משך מסלול :שעה וחצי בניחותא.
מפה :מפת סימון שבילים מס' " 02דרום השפלה ושולי הר חברון"

מוקדי המידע

(מהדורה אחרונה ומעודכנת ביותר הודפסה בשנת .)2100
הגעה מהמרכז :נוסעים דרומה על כביש מס'  01לכיוון באר שבע .בצומת להבים פונים מזרחה (ימינה) בכביש מס'
 10לכיוון להבים וערד .חולפים על פני הכניסה הראשית ללהבים וגם על פני הכניסה המזרחית .כעבור קצת יותר
מקילומטר אחריה ,למרגלות גבעה שעליה בריכת מים מבטון ,פונים ימינה אל מגרש חניה מוסדר מטעם הקק"ל.


מסלול מעגלי ,אין צורך בהקפצת רכבים.



החלמונית נמנית על פרחי הבר המוגנים ביותר בארץ .אסור בשום פנים לקטוף או לפגוע בה וכן יש להימנע
מירידה מהשבילים.

מהמקום בו חונים יוצאים ברגל מזרחה בשביל רחב ,המקביל לכביש ,החולף בין עצי אורן שניטעו על ידי הקק"ל
ומהווים את שוליו הדרומיים של יער להב .כשמגיעים לערוץ קטן הבא מימין (דרום) פונים במעלהו ,אחר סימון
שבילים שצבעו אדום .זה הזמן לפקוח עיניים ולתור אחרי פריחת החלמוניות .חשוב ללכת בשבילים בלבד שלא
לרמוס חלילה פרח מסתתר .למרות גובהן הנמוך ,צמוד הקרקע ,קשה לפספס אותן – את החלמוניות ,בצהוב
העמוק ,החלמוני שלהן בלב האפרוריות המדברית .הניגוד בינן לבין סביבתן רק מעצים את יופיין .בשיא העונה
הגאיון הקטן מנוקד כולו בתפרחות הצהובות .כדאי לעלות עד לברכת המים שמעליו ולשוב משם אל החניה בשביל
הנוח היורד בחזרה אל החניה.
החלמוניות בוקעות מתוך הקרקע ,מתהדרות באגודות של פריחה מרהיבה ,נובלות במהירה ונבלעות בקרקע עד
לשנה הבאה .גודל הפרח נע בין  5-8ס"מ .החלמוניות נמנות על כמה פרחים שסיגלו לעצמם פריחה סתווית ולא
אביבית.
את מסלול הטיול בעקבות החלמוניות ניתן לשלב במגוון מסלולי הליכה ואופניים ביער להב .כששבים אל כביש
מס'  10ממשיכים בו דרומה (לכיוון צומת שוקת וערד) קצת למעלה מ 1 -ק"מ ופונים שמאלה בעקבות השילוט
החום אל יער להב ומוזיאון ג'ו אלון למורשת הבדואים .הדרך המתפתלת מובילה אותנו אל מרומי הפסגה הגבוהה
באזור ,שעליה נבנה מגדל תצפית המאפשר (כשהוא פתוח) לצפות לעבר מישור החוף ואל שיפוליו הדרומיים של הר
חברון .מסלולי האופנים ביער להב תוכננו על ידי הקק"ל כך שהם מתחילים ומסתיימים באותה נקודה ,כך שניתן
להאריך אותם ובהתאם גם לקצר.
פרטים על מסלולי האופניים ניתן לקבל ב"קו ליער" של הקק"ל בטלפון  0-811-151-151או בטלפון סלולארי .*0151
המסלולים מתחלקים לשלוש דרגות קושי – דרגה  ,0מתאימה לכל סוגי האופניים .שבילים אלו חולפים בדרכים
נוחות ובשיפועים מתונים .מסלולי דרגה  2מתאימים לאופני הרים בלבד .הם עוברים בשבילי עפר כבושים עם

שיפועים חזקים ומסלולים טכניים סלעיים קצרים .מסלולי דרגה  1הם מסלולים אתגריים הכוללים ירידות ועליות
קשות במיוחד .יש בהם קטעים טכניים המוגדרים כארוכים וקשים וכן מעברי מכשולים (בשטח פוזרו אזהרות
בטיחות) .כדי לצאת מיער להב נוכל להמשיך לנסוע מערבה בכביש מס'  125לעבר צומת דבירה ,שם הוא מתחבר
עם כביש מס' .01
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