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חניוני לילה

הקמפינג הוא רק תירוץ
הטבע זוכה בימים אלה לאיפור אביבי שלוכד 
את העין, וזוהי הזדמנות מצוינת לאחסן את 
הפוך, להתמסר לטבע ולגנוב לילה קסום 
תחת כיפת השמים: גם קמפינג, גם טיול, גם 
חוויה משפחתית. ותשכחו מ"משעמם לי" 

כתב: איל שפירא

איש אחד חכם אמר פעם שבמאה ה־20 הפכנו 
את הטבע ל"נוף". אז עם כל הכבוד למסדרונות 

האינסופיים של בתי המלון, למסכי הפלזמה 
של צימרים מפונפנים או למיטות הקומתיים 

של אכסניות מרוחקות – לינה בלב הטבע היא 
הדבר הכי קרוב ל...טבע. 

אז בין שאתם משפחה, קבוצת חברים, זוג 
רומנטי או מתבודד חובב טבע – היום עומדות 

בפניכם מגוון אפשרויות ללינת קמפינג במקומות 
שבהם החוויה והטבע הם העיקר: הגנים 

הלאומיים ושמורות הטבע. כאן, המושג "בסיס 
יציאה לטיולים" מקבל משמעות חדשה כי 

הקמפינג שלכם ומסלול הטיול פשוט יתמזגו זה 
בזה. והערה קטנה לפני שמתחילים: נוסף על 

חניוני הקמפינג המוזכרים בכתבה, לקראת הקיץ 
ייפתחו לקהל גם חניוני החוף של רשות הטבע 

והגנים, הממוקמים בגנים הלאומיים ובשמורות 
הטבע שברצועות החוף היפות בארץ: אכזיב, 

דור־הבונים, בית ינאי, פלמחים ואשקלון.

חאן בארות: חוויות בלב המכתש
האם באמת יש צורך להציג את הפלא 

הגיאולוגי הזה, שגם הביקור העשירי בו מרגיש 
כמו ביקור ראשון? במכתש רמון תוכלו לצאת 

לטרקים מאתגרים אך גם להישאר בסביבת 
חניון הלילה, לתפוס חלקת אלוהים קטנה 

ולחקור בה כל אבן, כל זוחל וכל חרק. הכול 
לפי האופי והחשק שלכם. 

כך או אחרת, הילדים יזכרו זאת כחוויה 
משמעותית, ויש אפילו סיכוי שכבר בשבוע 
הבא תזכו לנדנוד בנוסח "רוצים עוד פעם". 
לכו תדעו, אולי הם אפילו ישכחו שיש להם 

סוני פלייסטיישן.

המכתש הזה, הגדול מסוגו בעולם, הוא תוצר 
של בליה רבת שנים. למעשה, לפני מיליוני שנים 

היה פה הר, והוא נשחק, התבלה וקרס פנימה 
אל תוך תוכו. התוצאה: מכתש וגם המון נופים 
נהדרים. מסלולי הטיול המומלצים כוללים את 

נחל ארדון ונחל נקרות, עין סהרונים, פרסת 
נקרות ועוד. בקיצור: 40 קילומטר של אורך, 

תשעה קילומטרים של רוחב ואינספור חוויות. 
וכאשר יורדת החשכה, תזכו להתבונן בשמים 

לא מוכרים; בזכות העובדה שהכול כאן חשוך, 
יתגלה לעין באופן מפתיע שטיח צפוף ומנצנץ של 

כוכבים, מהסוג שאף פעם לא רואים בעיר וגם 
לא לידה. רק במדבר. 

מכתש רמון מהווה שמורת טבע, וככזה, הלינה 
בו אפשרית רק בחניוני הלילה המותרים. 

החניון בה"א הידיעה כאן הוא חאן בארות, 
שעבר לפני כמה שנים לידיה של רשות הטבע 
 והגנים. הוא נטמע היטב בנוף העוטף אותו -

ואפילו תאורת הלילה פה תוכננה כך שלא 
תפגום במראה השמים גדושי הכוכבים. בחאן 
בארות ממתינים לכם משטחי לינה לאוהלים 
לצד צמד אוהלי לינה מרכזיים )עד 250 איש 

בכל אוהל(. יש בו שירותים ומקלחות עם מים 

חמים, שולחנות וספסלים, מנגלים גדולים, 
נקודות חשמל, ברזי מים ומתחמי קומזיץ. אפשר 

לשכור מזרנים ושקי שינה ולרכוש ציוד בסיסי 
ללינה ולמחנאות. 

החאן הוותיק הזה מציע לכם לא רק לילה 
מיוחד, אלא גם אפשרות להתעורר עם אור 
ראשון בלב מסלולי הטיול שלכם. צריך רק 

לצאת מהאוהל, לשתות קפה על האש ולהתחיל 
לצעוד במרחב המדברי הפוטוגני הזה.

הגעה ופרטים: מכביש 40, החוצה את המכתש, 
לפי השילוט הרלוונטי, המפנה צפונה.

טל': 08-6280404 )שלוחה 1(.
לא לוותר על: מרכז המבקרים מכתש רמון, 

שהורחב, שופץ ועוצב מחדש על ידי רשות הטבע 
והגנים. טל': 08-6588691.

 החאן הנבטי בממשית: 
 המיטב של המדבר

האביב מספק לנוף המדברי את האיפור הכי 
מחמיא שיש: הוא עדיין לא צחיח מדי ומשובץ 

כתמים ירוקים הבולטים לעין, ועם זאת זהו 
מדבר כמו שמדבר צריך להיות: רחב ידיים, 

גדוש בהשראה ומעורר את הדמיון.אחד המקומות 

המשובחים "לצרוך" בהם רוח מדברית עם 
ניחוח היסטורי הוא גן לאומי ממשית. מצויים 

בו שרידים נפלאים של עיר נבטית קדומה, 
קטנה ואינטימית, ששיטוט בה מייצר תחושה 

של מנהרת זמן אמיתית. ממשית, שנקראה 
"ממפיס" בפי הרומאים, השתמרה באופן מעורר 

השתאות, כאילו רק לפני רגע נכנסו בשעריה 
שיירות הנבטים המאובקות, פרקו את סחורתן 
ופרשו לשנת לילה עמוקה – ממש כמוכם, בעוד 

כמה שעות. אל תוותרו על שיטוט בסמטאות 
וברחובות הקדומים בעיר, שבתחומה שרידים 

לאורוות רחבות ידיים – עדות לעובדה שתושבי 
העיר טיפחו את הסוס הערבי המפורסם. שימו 

לב גם לריצוף הפסיפס היפה בכנסייה המערבית, 
מהתקופה הביזנטית. והקמפינג? החאן הנבטי 

הצמוד מפנק ומאובזר היטב. מרחב גדול זה 
כולל אוהלי לינה ואירוח גדולים לקבוצות, 

אוהלים קבועים ייחודיים העונים לשם 
"טוקולים", כמה ביתני אירוח ומשטחים ללינה 
תחת כיפת השמים. במקום מטבח שדה משותף 

ומאובזר, שירותים ומקלחות חמות, סככות 
אוכל, שולחנות וספסלים, מנגלים גדולים, פינות 
קומזיץ, נקודות חשמל, ברזיות ונקודות הטענה 

חניון גן לאומי מצדה צילום: אבינועם מיכאלי
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גן לאומי פארק הבשור )אשכול( צילום: טל גליק

לטלפונים ניידים. אפשר גם לשכור מזרנים 
ובמקום יש מרכז שירות למטיילים. מה נשאר? 
מדורה קטנה, חברים טובים, חיבוק משפחתי – 

ואתם מסודרים.
הגעה ופרטים: מכביש 25, מזרחית לדימונה, 

לפי השילוט. טל': 08-6280404 )שלוחה 1(.
לא לוותר על: טיול בנחל ממשית, הנושק לעיר 

הקדומה. הנחל הקטן והציורי הזה יפנק אתכם 
עם סכרים קדומים, באר בריטית וגם שפני 

סלע אדישים למראה שתופסים שמש אביבית.

מצדה: בדרך למעלה
מצדה היא היהלום שבכתר. תוכלו לעלות 

אליה ולצפות בזריחה מחניון הלילה הסמוך 
לאתר, להתענג על ארמונותיה בשעות בין 

ערביים ולחקור את אוצרותיה במשך יום שלם. 
אבל מעבר ליהלום יש, כאמור, גם כתר, מה 

שאומר שחניון הלילה מצדה מערב יספק לכם 
שפע אדיר ומיידי של אפשרויות טיול באזור. 
במילים אחרות: לילה אחד לא יספיק. שניים 

יהיו המינימום כדי לחזור הביתה עם אותו 
חיוך שמחייכים מי שבילו יותר מיממה בטבע.
אז מה יש פה? מסלול הטיול הקליל בחווארי 

מצדה מתאים במיוחד ללילות ירח מלא, והוא 
ייקח אתכם אל בין גבעות חוואר מבהיקות 

וערוצים מפותלים. נחל פרצים יתאים הן 
ביום והן בליל ירח – ערוץ הנטוע בלב מישור 
עמיעז ומציע מפגשים עם פיתולים קניוניים 
מלאי מסתורין. ויש כמובן כל מה שמציעים 

המסלולים והאטרקציות לצד ים המלח – 
מתצפית נוף מראש הר סדום ועד התמסרות 

טוטאלית לנווה המדבר השופע חיים בשמורת 
עין גדי. הדבר הכי מסובך שתיאלצו לעשות 

כאן הוא פשוט לבחור.
חניון מצדה מערב, למרגלות ההר, מציע קמפינג 

עם מראה דרמטי. לילה, שמים שחורים זרועי 
כוכבים והר אחד נישא שנראה כמו כתם אדיר. 
כאן תוכלו ללון באוהל בדואי, באוהל משלכם 
או לשכור אוהלים משפחתיים ולקבל מזרנים, 
מחצלות, שולחן פיקניק, גריל, עצים למדורה, 
וכיאה למדבר מפנק – גם פויקה. במקום יש 

מטבח שדה עם מקררים גדולים, פינת בישול 
וגז, כיורים לשטיפת כלים, שירותים ומקלחות 

חמות, נקודות חשמל, מנגלים גדולים, פינות 
קומזיץ, שולחנות וספסלים ותאים לטעינת 

טלפונים ניידים. 

 הגעה ופרטים: מכיוון ערד, בכביש 3199.
טל': 08-6280404 )שלוחה 1(. 

לא לוותר על: מוזיאון מצדה, שבו מוצגים 
ממצאים ארכיאולוגיים מרתקים באווירה 
מסתורית ותיאטרלית; בצד המערבי של גן 
לאומי מצדה מתקיים מדי שלישי וחמישי 

בערב מופע אור־קולי מיוחד המספר את סיפור 
ימיהם האחרונים של מתבצרי ההר.

 חניון הבשור: נווה מדבר מפתיע
ירוק־צומח וכחול־זורם תמיד עושים טוב על 

הנשמה, אך כאשר הם מתגלים באזור מדברי – 
השמחה הרבה יותר גדולה, במיוחד עבור ילדים 

שמגיעים אל נווה מדבר כמו זה שמשתרע בגן 
לאומי פארק הבשור )אשכול(. יש כאן כ־3,500 

דונם של דשא, מתקני פיקניק וגם אגם 
פסטורלי שממש "ידרוש" מכם לשוט בו בסירת 

פדלים. אפילו שכשוך רגליים לא מחייב הוא 
כיף גדול, במיוחד אם הוא נערך אחרי פיקניק 

נינוח ומפנק. למעשה, נראה כי הכול כאן תוכנן 
כדי שתישארו עוד ועוד, שתתמסרו למרחב. 
ואם אחרי כל זה נותרה בכם מעט אנרגיה 

לחקור את הסביבה, בקרו בשרידי הכנסייה 
הביזנטית שממתינה לכם בראש גבעה. 

רוצים "להגדיל" ובחינם? דרך הנוף המתפתלת 
לאורך נחל הבשור היא אחת היפות מסוגה 

בנגב המערבי. גדתו המערבית תפגיש אתכם 
עם עצי שקמה קשישים ורבי הוד, עם מגדל 

תצפית גבוה, עם בור מים עמוק ועם תל קדום 
מרשים )תל שרוחן(, והכול שזור בצמחיית 
נחלים ירוקה ושופעת באופן מפתיע. הדרך 

נמשכת לאורך 18 קילומטר – נסיעה ברכב או 
רכיבת אופניים עם עצירות הכרחיות.

ובלב כל היופי הזה, בשטח הגן הלאומי, מצוי 
חניון הבשור שבו תוכלו ללון באוהלים שלכם 
או בביתני אירוח. יש כאן מטבח שדה משותף 
ומאובזר, ברזיות, מקררים, שולחנות וכיסאות 
פיקניק, אזורי קומזיץ, נקודת חשמל ותאורה, 

שירותים ומקלחות חמות. כמו כן אפשר לשכור 
במקום מזרנים. 

הגעה ופרטים: מצומת גילת נוסעים לכיוון 
מערב על כביש 241. טל': 08-9985110,

.08-9985120
לא לוותר על: הליכה על הגשר התלוי מעל נחל 

הבשור, שאורכו כ־80 מטר ושמעניק תחושה 
"אינדיאנה ג'ונסית" לחלוטין.

חי בר יטבתה: ספארי לילה
רגע לפני שעיר החטאים הדרומית מופיעה 
באופק, צצה על כביש הערבה ההזדמנות 
הכמעט אחרונה לקבל טבע נטו לעיניים 

)ולנשמה(. והטבע הזה הוא הרבה יותר "טבע" 
ממה שנדמה ממבט ראשון: שמורת הטבע חי 

בר יטבתה החלה את חייה כגרעין רבייה לבעלי 
חיים שסכנת הכחדה מרחפת מעל ראשם. מכאן 

הם אף שוחררו לטבע, בתהליך מורכב ועדין. 

עם זאת, עבורכם זהו הדבר הכי קרוב לספארי 
אפריקאי – עם נופי מדבר עוצרי נשימה, 

מרחבים פראיים ומפגשים בלתי אמצעיים עם 
בעלי חיים מיוחדים. פשוט נוסעים באטיות 

ברכב הפרטי שלכם בין עצי שיטה יפים, לצד 
ראמים, ערודים, פראים, יענים וחברים נוספים 

שמביטים בכם בעניין – לא פחות מהעניין 
שבו אתם מביטים בהם. ואחרי שתמצו את 
המפגשים עם אוכלי העשב, תצעדו אל מרכז 

הטורפים שבו חיים )ומטופלים בהרבה אהבה( 
זאבים, נמרים, שועלים, קרקלים ואחרים, לצד 

זוחלים ומכרסמים מדבריים. אל תוותרו על 
ביקור ב"חדר החושך", המדמה את חיי הלילה 

במדבר, ובו עטלפים ומיני מכרסמים.
חניון הלילה הצמוד מצוין למשפחות אוהבות 
שטח. כיאה לספארי, הוא אינו מפנק במובן 

 הרגיל של המילה, ומציע חיבור הדוק אל
הטבע – הקרקע, השמים, האווירה. יש בו 

פינת בישול מאובזרת )כיריים, גז, כיור, משטח 
להכנת מזון, מתקן לשטיפת כלים ומקרר(, 

שולחנות פיקניק, ברזיות וקולרים, מקלחות 
ושירותים, פינות לקומזיץ עם עצים למדורה, 

מנגלים, תאורה וחיבור לחשמל. מכאן גם 
תוכלו לצאת ליופי של טיולים ברחבי הערבה 

הדרומית – מחולות סמר ועד פארק תמנע.
הגעה ופרטים: על כביש 90, בין הקיבוצים 

יטבתה וסמר. טל': 08-6373057, 08-6376018.
לא לוותר על: צפייה בהאכלת הטורפים, 

הנערכת מדי יום.

תל ערד: נוף, היסטוריה ומה 
שביניהם

אם אתם רוצים שהילדים שלכם יפתחו 
בקריירה של ארכיאולוגים או היסטוריונים, 

תל ערד הוא אחד המקומות המומלצים 
להדליק אותם על העניין. תל ערד הוא אחד 
התלים המרתקים ביותר בדרום הארץ. כאן 

מצויים שרידיה של עיר גדולה ובעלת חשיבות 
מהתקופה הכנענית וכן מהתקופה הישראלית. 
יש פה עיר תחתונה ששטחה היה כ־100 דונם, 

מוקפת חומה איתנה. מבניה נבנו בהתאם 
לתוכנית אדריכלית מדוקדקת – מהכיכרות 

והרחובות ועד בתי המגורים ומערכות הניקוז. 
לעומתה, העיר העליונה כללה מצודות וכן 

מקדש ששרידיו ניכרים היטב, ובו דביר עם 
מזבח. מעניין לדעת כי מקדש זה נבנה כהעתק 
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של המקדש שהוקם בירושלים – מה שמעיד 
על חשיבותו, כאן בפריפריה המרוחקת. לכם 

לא נותר אלא לעצום את העיניים ולדמיין את 
ימי העבר המפוארים הללו, אך עליכם לעצום 
אותן רק לרגע קט – הרי לא תרצו לפספס את 

הנוף הנשקף ממרומי התל. ואם אתם כבר 
באזור, מומלץ לערוך פיקניק נינוח בפארק ערד 
)חורשת רן( הסמוך ולשוטט בין גלריות ברובע 

אשת לוט בערד.
חניון לילה תל ערד, בשטח הגן הלאומי, מציע 
לינה נעימה על משטחים תחת כיפת השמים 

או בביתני אירוח. במקום מטבח שדה מאובזר, 
שירותים ומקלחות חמות, נקודות חשמל, 

מנגלים ופינות קומזיץ, שולחנות וספסלים, 
ברזי מים קרים, נקודות חשמל ותאורת שטח. 

אפשר גם לשכור מזרנים. 
הגעה ופרטים: בצומת תל ערד שעל כביש 31 

פונים לכביש 80, ומשם לפי השילוט לגן לאומי 
תל ערד. טל': 08-6280404 )שלוחה 1(.

לא לוותר על: תצפיות פנורמיות מראש התל, 
אל עבר המרחב המדברי הפתוח.

כוכב הירדן: אל מול המבצר
על שפתו של מדרון תלול ועוצר נשימה, 

אל מול בקעת הירדן, שוכן אחד המבצרים 
היפים ביותר בישראל המשקיף אל הנוף 

המרהיב של הרי הגלעד ורמת יששכר. לא 
בכדי כינו הצלבנים את מבצרם זה בשם 

בלוואר )יפה נוף(. המבצר מעורר ההשראה 
הזה הוקם בשנת 1,140 לערך, והוא החל 

את חייו כחווה מבוצרת. כשלושה עשורים 
מאוחר יותר, הוא נרכש על ידי אבירי 

המסדר ההוספיטלרי – וככזה הוא שודרג 

וזכה למתיחת פנים של ממש. הוא היה 
מבוצר באופן כה מרשים, עד שנדרשה כשנה 
וחצי של מצור מתיש מצד חייליו של צלאח 

א־דין כדי לגרום למגניו להיכנע. 
כיום, תבחינו בשטח בחלקים משוחזרים 

שיוצרים צדק היסטורי לימי העבר המפוארים 
של המבצר, המורכב ממצודה שמגדל עוז איתן 

נטוע במרכזה. החומה, אגב, נראית מהאוויר 
כמחומש המוקף בחפיר ברוחב של כ־20 מטר 

ובעומק של כ־12 מטר.
הגן הלאומי טומן בחובו לינת שדה ספרטנית 

המחוברת היטב לאווירה. שירותי הקמפינג 
כוללים ברזיות, שירותים, נקודות חשמל 

ותאורה וכן גדר היקפית.
הגעה ופרטים: בכביש 90 )בית שאן־טבריה( 

פונים לכביש 717, כ־15 קילומטר צפונית מבית 
שאן, 04-6581766.

לא לוותר על: ביקור בגן הפסלים של האמן 
יגאל תומרקין, המצוי דרומית למבצר, 

ובבוסתנים הסמוכים.

משמר הכרמל: החיים בירוק
לחוות משמר הכרמל בגן לאומי הר הכרמל 
יש יתרון ייחודי: לינת לילה בלבו של טבע 

טוטאלי, ועדיין – קרוב יחסית למרכז הארץ. 
הנוף שבו תפגשו כולל מצוקים סלעיים רבי 

רושם, חורשים ירוקים, מסלולי טיול יפהפיים 
ושפע בלתי נדלה של "זולות" כמעט פרטיות. 

אם אתם מעוניינים לגרום לעצמכם )או 
לאחרים( להתמכר לז'אנר לינות הלילה – זה 

המקום לעשות זאת.
גן לאומי הר הכרמל משתרע על שטח של 

כמאה אלף דונמים, ויש בו לא מעט חניונים. 
חניון הלילה של משמר הכרמל שם את הטבע 
במרכז הבמה – כמו שצריך לעשות כל מקום 

שאמור לגרום לכם להתחבר לטבע. יש בו 
ברזיות, שירותים, מקלחות חמות, עמדת 

בישול, שולחנות, ספסלי פיקניק, תאורת לילה 
ומזנון. מתחם הלינה מוסדר וממוקם בחורשה 

יפה, והוא מיועד לקבוצות.
הגעה ופרטים: על כביש 721. בסיבוב הכביש, 
במחצבות קדומים, פונים לפי השילוט לחוות 

משמר הכרמל. טל': 04-8220005.
לא לוותר על: ביקור בחי בר כרמל, שבו 

נערכים סיורים בעקבות בעלי חיים בסכנת 
הכחדה המושבים אל הטבע.
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