נחל חמר
עונה מומלצת :אביב ,סתיו וחורף (למעט ימים בהם קיימת סכנת שיטפונות)
התאמה :משפחות מיטיבות לכת
קושי מסלול :בינוני
אורך מסלול :כשבעה קילומטרים.
משך מסלול :כשלוש שעות
מפה :מפת סימון שבילים מס' " ,11דרום מדבר יהודה וים המלח"
(מהדורה אחרונה ומעודכנת ביותר הודפסה בשנת )2002
הגעה מצומת זהר :מכביש ים המלח (מס'  )00פונים מערבה בכביש מס'  31לעבר ערד .כעבור שני קילומטר מגיעים
אל מפרץ קטנטן בכביש (אחרי שחולפים על פני שתי רחבות התצפית לנחל זהר) שלצידו שלט המורה ימינה לעבר
נחל זהר (סימון שבילים ירוק) .כאן עלינו לחצות את הכביש בזהירות ,לתור אחר המשכו השביל הירוק ולהתחיל
לעלות בו.
* המסלול אינו מעגלי .יש צורך בהקפצת רכבים!
הקפצת רכב לנקודת הסיום :נוסעים לכיוון ערד עד הפנייה לדרך המסומנת שחור לעבר מצדה ,כ 3 -ק"מ במעלה
הדרך ,שבה נוח להסתובב .חוזרים לצומת זהר ופונים בו ימינה ,דרומה ,בכביש מס'  .00אחרי חצי קילומטר פונים
ימינה ,בדרך מסומנת כחול ,לעבר קידוחי אחרי כמה מאות מטרים חונים.
הפעם נצא למסלול הקצר (מבין כמה אלטרנטיבות ארוכות בהרבה) בנחל חמר ,המהווה את גבולו הדרומי של
מדבר יהודה .המסלול אינו קשה ומציע מגוון של נקודות תצפית ונוף .זהו מסוג המסלולים שלמרות שאינם
ארוכים באמת אפשר לחוש בהם את מרחבי המדבר .השביל המסומן בירוק מעפיל במתינות במעלה השלוחה.
בסופה נפתח הנוף מזרחה; אל מורד נחל חמר והמאגר שנבנה קודם לשפכו אל ים המלח ,אל הרי מואב ,הר סדום
ומישור עמיעז שלמרגלותיו.
מנקודת התצפית ממשיכים דרומה .במהירה מגיעים אל דרך עפר רחבה שבה פונים ימינה ,אולם כעבור כמה מאות
מטרים יש לעקוב אחר הסימון הירוק ולפנות בעקבותיו ימינה .השביל הצר נמשך לאורך השלוחה עד נקודת תצפית
יפה על קניון הנחל .משם גולש השביל אל הערוץ ,שבו תמיד מובטח צל .עם ההגעה לערוץ ממשיכים שמאלה,
במורדו .לאחר שחולפים על פני שתי נקודות שאיבת מי תהום של מפעלי ים המלח מגיעים לאזור שנראה כאלו
שפכו בו פסולת זפת ובניין .זהו אזור נביעות אספלט; אחד מהחומרים הטבעיים שנוצרו בים המלח .שמו העברי של
האספלט הוא חמר ,בניגוד לחומר שממנו מייצרים כדים ,והוא זה שהקנה לנחל את שמו .בעולם הקדום שימש
החמר לאיטום סירות ולחניטה .ניתן לשבור את אחד הגושים השחורים ולהריח את תוכו; ריח זפת ממש! השביל
ממשיך לדשדש לאורך ערוצו של הנחל המשופע בחלוקי נחל עד לנקודה שבה הוא פונה ממנו שמאלה בדרך עפר
נוחה .כעבור כמה מאות מטרים מגיעים אל צומת דרכים .כדי להגיע אל הרכבים לא פונים ימינה ,לעבר נחל
פרצים ,אלא ממשיכים עם הסימון הכחול שמאלה .כעבור קילומטר לערך מגיעים אל נקודת החנייה.
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