עמוד ענן  -רשימת אתרים
אתר מס'  :1הסכין הדרומית
נ.צ209581/557665 .
סכין צרה ומרשימה במיוחד .
תחילתה בעיקול המלווה שיפוע צד  ,ובהמשך
טיפוס טכני סלעי הדורש ריכוז ובחירת נתיב .
רכבים נמוכים  -שמרו על גחונכם !!
עבירות  :בינוני+
מקורtaylorh :
אתר מס'  :2צומת סכין דרומית
נ.צ209621/557117 .
נחל דימונה הסכין הדרומית
מקורsasson16 :
אתר מס'  :3עין דיה
נ.צ208008/557460 .
גב מיים
מקור :אדם אסא
אתר מס'  :4הר שרף
נ.צ212636/554160 .
תצפית מדהימה.
לשם עולים בסוף מסלול יחס"ר צנחנים
מקורurime :
אתר מס'  :5קטר פעי
נ.צ210382/551951 .
בתוך הצוק יש חריץ שבתוך החריץ ישנו בריכה
קטנה בגובה  20ס"מ מים טוטים לשתיה
מקור :אסלןramibo,shlomiadler2,
אתר מס'  :6אתר ניסויים סולרי
נ.צ208660/548150 .
עשרות מראות ענק המרכזות את השמש בכל
שעות היום אל משטח לבן הסמוך לראש המגדל,
על מנת לערוך ניסויים בניצול קרינת השמש .נראה
מעולה משני הכבישים הסמוכים.
מקור :עמית הורן
אתר מס'  :7חוות הגמלים ממשית-כורנוב
נ.צ207229/548735 .
חוות פרטית של משפחת אולמן
גידול גמלים ותיירות מדבר.
מקורkurnob :
אתר מס'  :8ממשית \ ממפסיס
נ.צ206004/548318 .
אתר עתיקות מהתקופה הרומית-ביזנטית .שימש
תחנת מסחר לאור הציר הצפוני של "דרך
הבשמים" שהתחבר בבאר שבע לציר שירד
מחברון דרומה ,ולאחר מכן תחנת גבול של
האימפריה הביזנטית .החפירות של א .נגב באתר
חשפו שתי כנסיות ,בתי אמידים עם אורוות,
ומטמון  10,500מטבעות כסף!
העיר הנבטית הראשונה נבנתה בממשית בתקופה
הנבטית התיכונה במחצית השנייה של המאה

הראשונה לפסה"נ בראש הגבעה סמוך לתחנת
המשטרה .כמו שאר היישובים הנבטים בנגב ,גם
ממשית החלה כ"תחנת מסחר" לשיירות שחצו את
המדבר מפטרה לעזה .בתקופה זו התבססה העיר
על מסחר ,אך גם על חקלאות בבקעה מסביבה
אבל גם בשטחים מרוחקים עד  25ק"מ מהעיר.
בתקופה הנבטית המאוחרת בממשית החלו לגדל
ולטפח את הסוס הערבי הטהור והמקום הפך
להיות מרכז לגידול סוסים .עם הזמן נבנבה בעיר
בית ספר לאדריכלות כדי לספק לנבטו-רומים את
ההצורך לבנייה המיוחדת שלהם שממשיכה
להפתיע עד היום .מן הכתובות הנבטיות הרבות
שנמצאו בעבדת ובאתרים אחרים נראה כי הנבטים
נזקקו למספר רב של אדריכלים ורבי אומנים
בבנייה בשנת  106אחרי שסופחה העיר לאימפריה
הרומית במקום הוצב חיל מצב לשמירה על גבול
האיצפריה ונבנו סכרים ששניים מהם נותרו עד
היום.
המאה השלישית הייתה מאה שנים של משבר
ושינויים בממשית .העיר נפגעה מן המשבר הכלכלי
העולמי .בארץ כולה הפסיקו לבנות היפודרומים,
ולא נזקקו יותר לסוסי המירוץ של ממשית .מיעוט
של קרקע חקלאית לא איפשר לקיחת חלק חשוב
במהפכה החקלאית כנראה שבמקום באותה
תקופה החלו לגדל חזירים למאכל .עם זאת ,בסוף
המאה הוקמה חומת העיר .בתקופה הביזנטית,
בתחילת המאה ה ,-5התנצרה אוכלוסיית העיר
שמנתה כמה אלפי בני אדם ,ונבנו בה שתי כנסיות.
בתחילת המאה ה -7דעכה ממשית בעקבות
הכיבוש המוסלמי והיום נותרו ממנה בעיקר
חורבות .במקום שרידי תחנת שמירה בריטית
שהייתה שייכת למשטרת המדבר הבריטית
ושהוקמה המרד הערבי הגדול בשנת ,1936
יחידה של בדואים רכובי גמלים שהרוויחו  6לירות
מצריות בחודש וישבה על הדרך מבאר שבע
לאילת )אום רשרש(.
שמו הערבי של המקום הוא כּוּרְנוֹבּ ,השם
היווני המקורי של העיר העתיקה הוא מָמְפְּסִיס
כפי שמעידה מפת מידבא ,ובעת החדשה ,אנשים
שלא ידעו לקרוא נכון את שם העיר ,קראו לה
ממשית.
המקום הוא גן לאומי בתשלום.
מקור,www.danny-the-digger.com :שירין
ב.י,עמית הורן
אתר מס'  :9החאן הנבטי
נ.צ206252/548250 .
משטח אוהלים ,אוהל ענק ,משטחי בישול,
שירותים ,מקלחות ,תאורה ,והכל לרווחת
המטיילים באזור .בתשלום.
מקור :עמית הורן
אתר מס'  :10באר ממשית
נ.צ206280/548084 .
שרידי מבנה מעל באר ,בטון מימי הבריטים ,כיום
מלא חול.
מקור :פופשקו
אתר מס'  :11הסכר הגדול ושלושת הקטנים
נ.צ205820/548202 .

שלושת הפסים החוצים את הנחל לרוחבו הם
שלושה סכרים נבטיים עצומים לאגירת מי
השטפונות ,שזה שנראה היום בקלות מהגן הלאומי
הוא המזרחי ,התחתון שבהם ,שגם שופץ בידי
שלטונות המנדט שגם בנו סכר קטן יותר במורד
הנחל ממזרח.
מקור :עמית הורן

עדכוני מוקד טבע

