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שני טיולים בערבה הצפונית

 נחל מסור:
ההר והקניון

המתחילה נ בירוק  המסומנת  בדרך  צא 

 —  90 מספר  כביש  של  המערבי  בצידו 

מול הכניסה למושב חצבה. הדרך עוברת 

בשטח אש — מטווח 90 — שהוא מטווח פעיל של 

חיל האוויר. הכניסה לשטח הזה הינה רק בסופי 

הטיולים  מתאם  עם  תיאום  לאחר  ובחגים  שבוע 
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של צה"ל. נוסעים לאורך הדרך המסומנת בירוק 

העוברת דרך שטח האש כאשר שלדות ומטרות 

אחרות פזורות בשטח. אין לרדת מהרכב מחשש 

דקות  כחמישים  של  נסיעה  לאחר  לנפלים. 

מגיעים לערוץ של נחל מסור.

הפונה   — בירוק  המסומן  בשביל  מכאן  יוצאים 

מסור  הר  של  לסכין  איתו  ועולים   — דרומה 

מרהיבה  תצפית  הסכין  מראש  קשה.  עליה   —

מסומן  שביל  מתחיל  התצפית  מנקודת  לערבה. 

שכבות  כמה  דרך  הסכין  לאורך  שיורד  באדום 

חוצה  האדום  השביל  הנחל.  לערוץ  ומגיע  צור 

על  מטפס  מסור,  נחל  מיובלי  אחד  של  ערוץ 

מסור.  נחל  של  אחר  ערוץ  לתוך  ויורד  המדרון 

הערוץ הזה הוא קניוני ובתוכו גבים המתמלאים 

מאתגר  בערוץ  המעבר  גשומים.  בחורפים  מים 

וחוויתי.

הקניוני  בערוץ  ההליכה  על  לוותר  תרצו  אם 

פשוט רדו בנחל עד לרכב בערוץ של נחל מסור 

שהשביל חוצה בפעם הראשונה.

השביל מסתיים בנקודת החנייה של הרכבים. 



הר חצבה

המשלב ט ונחמד  קצר  משפחתי  יול 

ומבהיקה.  לבנה  דיונה  על  ריצה 

מצומת עין חצבה על כביש 90 נפנה 

נפנה  מטרים,  כ־900  לאחר   .227 מספר  לכביש 

שלט  יש  )במקום  האדום  הסימון  עם  שמאלה 

קרוואנים  לאתר  עד  מטרים  כ־300  וניסע  חום(, 

יישוב,  לתחומי  )מחוץ  לחנות,  ניתן  שבשוליו 

קיימת סכנת פריצה לכלי רכב המושארים בשטח 

האדום  השביל  לאורך  נלך  משם  השגחה(.  ללא 

עם  משאר  הר   — חצבה  לגבעת  אותנו  שיעלה 

תצפית נאה מראשו.

משם נלך בשביל השחור שממשיך לאורך רמת 

חדה  פנייה  פונה  מכן  ולאחר  מערב  לכיוון  ההר 

ימינה ויורד חזרה לאורך דיונה מרשימה וגבוהה. 

כאן המקום לשלב ידיים ולרדת בריצה או הליכה 

האדום  לשביל  חזרה   — הדיונה  לתחתית  מהירה 

שיוביל אותנו לרכב. 
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