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כתב: איל שפירא

חופים הם לא לפעמים - הם תמיד. הם 
תמיד מממשים את ההבטחה הטמונה בהם, 

מושכים אותנו כבחבלי קסם אל הכחול 
הגדול שגליו נוטים להפנט גם את הנוירוטי 
שבבני האדם. ואם המשפט הזה נראה לכם 

קצת פיוטי מדי, סימן שמזמן לא התמסרתם 
לחוף הים באמת. והתמסרות ראויה לשמה 
היא התמסרות שנמשכת 24 שעות. לפחות. 

איך עושים זאת? בקמפינג. נכון, האדמה 
היא המיטה והכוכבים הם ההשראה, אבל 

לינת שטח בחוף הים שונה מלינת שטח בלב 
המדבר או במרומי הגליל. מדוע? בראש 

ובראשונה, בזכות האפשרות לטבול במים 
בדיוק 15 שניות אחרי שפקחתם את העיניים. 
זהו יתרון שרק מי שחווה אותו יודע להעריך 

אותו. יתרונות נוספים כוללים את החול הרך, 
את רחש גלי הים האינסופי ואת האינטימיות 

הנוצרת בין בני אדם, גם זרים מוחלטים, 
כאשר הים מצוי ברקע. בדוק.

כדאי לדעת שבחודשים יולי ואוגוסט תערוך 
רשות הטבע והגנים בחלק מחניוני הלילה 

החופיים פעילויות חווייתיות מיוחדות לכל 
המשפחה, ולכן מומלץ להתעדכן באתר 
האינטרנט parks.org.il לפני שיוצאים 

מהבית. כמו כן, מנויי "מטמון" זוכים 

חוף מבטחים
כדי להוריד הילוך ולהתמסר 

לים כמו שצריך, אתם זקוקים 
ל־24 שעות. לפחות. איך 

עושים זאת? בקמפינג בלתי 
נשכח. חמש הצעות ללינת 

לילה מול הכחול הגדול

שמורת טבע חוף דור הבונים צילום: דורון ניסים

חניוני לילה

למחירים מיוחדים באתרי הקמפינג של רשות 
הטבע והגנים.

גן לאומי אכזיב: שק שינה ושנורקל
מצד אחד, יש אינפלציה אמיתית בצירוף 

המילים "חוף ציורי", ומצד אחר, יש באמת 
מקומות שעונים היטב על ההגדרה הזאת, כי 

כאשר פוגשים בחוף ציורי – יודעים שהוא כזה. 
גן לאומי אכזיב, המצוי צפונית לנהריה, אי 

שם בצ'ופצ'יק של המדינה, הוא דוגמה נהדרת 
לחוף ובו מפרצונים ציוריים, אווירה של ניתוק 
טוטאלי מכל מה שמריח מציוויליזציה רועשת 

וגם אפשרות ללמוד דבר או שניים על בני 
האדם שישבו פה לפנינו. הרבה לפנינו. באזור 
תמצאו שרידי כפר דייגים עתיק וגם מבנים 

שהקימו הצלבנים – אלו שתמיד ידעו לבחור 
בקפידה את הנדל"ן שלהם.

הנוסחה המנצחת הזאת כוללת גם מדשאות 
ירוקות מטופחות, שבהן מצוי חניון הלילה 

הנעים. יותר מדי ירוק לכם? שלא כמו חופים 
אחרים, כמו אלה במרכז הארץ למשל, הים 

הסמוך יפגיש אתכם עם שושנות ים, קיפודי 
ים ותמנונים קטנים ופחדנים. כל זה אומר 

שבמקרה של אכזיב, שק השינה והאוהל 
חשובים לא פחות ממסכת צלילה ושנורקל. 
ואם אנחנו כבר בעניין של אקססוריז, שווה 

להצטייד גם במשקפת טובה – לא רק כדי 
לתצפת על שחפיות הים הדואות באוויר, 

אלא גם כדי לבחון מקרוב את שלושת 
האיים שמולכם. כן, איים בודדים ישראליים 

שהוכרזו כשמורות טבע ושההגעה אליהם 
מותרת רק לעופות המים. כמה אקזוטי.

חניון הלילה, הסמוך לחוף המוכרז, מציע 
שירותים ומקלחות חמות, שולחנות פיקניק, 

ברזי מים לשתייה, פינות מנגל, מטבח משותף 
ונקודות תאורה. אפשר לשכור מזרנים. 

הגעה ופרטים: בין נהריה לראש הנקרה, 
צפונית לקיבוץ גשר הזיו. 04-9823263.

לא לוותר: אם כבר גיליתם את כל יצורי הים 
במפרצון שלכם, הגיע הזמן לחלץ את העצמות 
ולצעוד לכיוון ראש הנקרה. לא חייבים להגיע 

עד למרגלותיו, פשוט משוטטים עד שנמאס 
וחוזרים באותה דרך. דרך זו תפגיש אתכם עם 

רצועות חוף נהדרות, עם מפרצונים קסומים 
ועם הפתעות נוספות.
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החוף הרחב 
והארוך מציע 
כמה וכמה 
רבדים של 
טיול ובילוי. 
הוא טומן 
בחובו סיפורים 
היסטוריים 
מימי ההעפלה 
)אפילו אלטלנה 
פקדה את 
החוף הזה( 
וסיפורי טבע 
על צבי הים. 
ויש גם דיונות. 
ים של דיונות

אסור להשמיע 
בחניון הלילה 

מוזיקה 
ולהכניס אליו 

גנרטורים. כאן 
תשמעו את 

גלי הים ואולי 
גם את פצפוצי 
העץ המתכלה 
לאטו בקומזיץ 

סמוך. יש 
פה שולחנות 

פיקניק, 
מקלחות חוף, 

ברזי מים, מרכז 
שירות למטייל 

ונקודות הבערת 
אש במקומות 

ייעודיים

גן לאומי אכזיב צילום: דורון ניסיםגן לאומי חוף פלמחים צילום: ארכיון רשות הטבע והגנים

 שמורת טבע חוף דור הבונים:
טבע פראי, לינה שקטה

לפעמים, שיטוט בשמורת חוף דור הבונים 
מזכיר ביקור במקומות אחרים בעולם, 

פראיים יותר, בתוליים יותר. לפעמים, קל 
לשכוח שמדובר בחוף ישראלי – בזכות 

תופעות הטבע הכל כך מיוחדות המאפיינות 
את השמורה הצרה והארוכה הזאת: טבלאות 

גידוד ורכסי כורכר שכמו נוצרו ביד אמן, צבעי 
טורקיז המופיעים פתאום בלב הים הכחול 
ומוסיפים לו גוון נוסף, כמויות אינסופיות 

של צדפים שמרשרשים תחת כפות הרגליים 
ואפילו מערה אחת מיוחדת, שזכתה לשם 

"המערה הכחולה" - תוצר של מאבק איתנים 
ארוך מאוד בין גלי הים לחוף. באופן טבעי 

ומובן, לישון אי אפשר בשמורה, וגם לא 
לטבול במימיה. זו הסיבה שרשות הטבע 

והגנים הקימה צפונית לה חניון לילה חופי 
נהדר, כך שתוכלו לזכות בחבילה שלמה של 

"גם וגם": גם ביקור בשמורה היפה וגם לינת 
לילה במרחק פסיעה וחצי. 

חניון הלילה פותח את שעריו מדי פסח 
והפעילות בו ממשיכה עד סוכות. הוא כולל 

שירותים, מקלחות חוף, ברזיות מים, סככות 

הצללה ומזנון הפעיל גם בשעות הערב. מותר 
להבעיר אש רק במקומות המותרים לכך.

הגעה ופרטים: נוסעים בכביש תל אביב־חיפה 
הישן )מס' 4( עד צומת הבונים ופונים מערבה 

למושב הבונים )המעבר בגשר מעל כביש החוף(. 
בכניסה למושב יורדים ימינה לדרך עפר ופונים 

שמאלה בצומת השטים עד הכביש. בכביש 
פונים ימינה, חוצים בזהירות את פסי הרכבת 

וממשיכים לפי השילוט. 04-8252266.
לא לוותר: מסלולי הטיול המשולטים בשמורה 

עצמה. מדובר בטיול קליל שיביא אתכם אל 
נקודות תצפית נהדרות וגם אל כל הדברים 

הטובים שהזכרנו כאן – ממפרץ הצדפים ועד 
המערה הכחולה, וכל מה שביניהם. מומלץ 

בשעת בוקר מוקדמת.

גן לאומי חוף בית ינאי:
החוף הוא רק תירוץ

לתושבי ערי החוף קשה קצת לתפוס זאת 
במבט ראשון, אך אחרי כמה דקות זה נראה 

כמו הדבר הכי טבעי, נכון וחכם: גן לאומי חוף 
בית ינאי הוא החוף הרחב ביותר שפגשתם 
מזה זמן רב. הטבע, כאשר לא מציקים לו, 

יודע ככל הנראה את מלאכתו. 

ואולם, עוד לפני שמגיעים ממש אל החוף 
ואל חניון הלילה שלו, כדאי לדעת שבאחרונה 

יזמה כאן רשות הטבע והגנים את "החניון 
האוטומטי", הפועל באופן יעיל מאוד 

ומאפשר כניסה מהירה לחוף ותשלום בזמן 
הנוח למבקר במהלך שהייתו בחוף או בעת 

היציאה. יתרה מכך: כלי רכב הרשומים כמנויי 
חוף יזכו לכניסה וליציאה מהירות מאוד 

ללא זיהוי אנושי במשך כל שנת 2014. בכל 
אופן, אפשר לשלם בחניון במזומן, באשראי 
וכן באפליקציית פנגו בטלפון החכם. החניון 

האוטומטי מאפשר לא רק נוחות אלא גם 
בקרה טובה והפחתה של מקרי ונדליזם 

שעלולים להתרחש בלילות.
עכשיו אפשר כבר להגיע לחוף. החוף הרחב 

והארוך הזה מציע כמה וכמה רבדים של טיול 
ובילוי. הוא טומן בחובו סיפורים היסטוריים 
מימי ההעפלה )שימו לב לשרידי המזח הנושן. 
אפילו אלטלנה פקדה את החוף הזה( וסיפורי 
טבע על צבי הים שרואים באזור אתר הטלה 
מועדף, וצפונית לו מצוי שפך נחל אלכסנדר, 
במרחק של הליכה לא ארוכה. אה, ויש גם 

דיונות. ים של דיונות, בצדו המזרחי של 
החוף. הנה, כבר מילאתם 24 שעות )ועוד 

לא דיברנו על הלינה(. אתר לינת הלילה הוא 
מרחב ספרטני, במובן הטוב של המילה. יש 
בו שירותים, ברזי מים ומצע ראוי לחוויות 

ליליות נהדרות עם המשפחה, עם חברים או 
כזוג רומנטי. רק תבחרו.

הגעה ופרטים: מכביש החוף )מס' 2( פונים 
במחלף ינאי מערבה ונוסעים לפי השילוט 

לכיוון מכמורת. 09-8664238.
לא לוותר: אין מצב שאתם מבלים יום, 

לילה ויום בחוף ולא קופצים לבקר את נחל 
אלכסנדר הסמוך, המתהדר בשבילי הליכה 

מסודרים ונעימים לצד המים ובגשר הצבים 
המפורסם - המאפשר תצפיות על הצבים 

הרכים המתגוררים בנחל. טיול שווה בהחלט, 
בעיקר בשעות בין הערביים הנעימות.

גן לאומי חוף פלמחים: ים כמו פעם
אם כל חופי הארץ היו נראים כך. זו אחת 

המחשבות הראשונות העולות בראש כאשר 
פוגשים לראשונה בחוף הבתולי הזה, שהליכה 

בו נדמית לעתים למסע בזמן, אל הימים 

שבהם הכל היה תמים ופשוט יותר. מסתתר 
פה מרחב יפהפה בדמות גבעות נמוכות 

העוטות צמחייה סבוכה, חוף לבן־לבן וים נקי 
שרק מזמין טבילה ממושכת. עד לפני קצת 
יותר מעשור סבל החוף מהזנחה, אך מאז 

שעבר לידיה של רשות הטבע והגנים השקיעו 
בו ממון רב )וגם מחשבה רבה( והפכו אותו 
לאחד החופים המטופחים באזור, וכל זאת 

בלי לפגום באופיו הבתולי. 
בקצה הדרומי של החוף המוכרז ממתינים 

 לחובבי הארכיאולוגיה שרידיה של
יבנה־ים, עיר נמל קדומה מהתקופה הכנענית 
התיכונה. לשונות יבשה הנמתחות לעבר הים 
ורכס כורכר ארוך שבו מתגוררים בעלי חיים 
וצמחים לרוב, אלו שמסוגלים להתמודד עם 

הרסס המלוח – משלימים את הסצנה. 
חניון הלילה טומן בחובו יתרון אדיר: אסור 

להשמיע בו מוזיקה ולהכניס אליו גנרטורים. 
כאן תשמעו את גלי הים ואולי גם את פצפוצי 

העץ המתכלה לאטו בקומזיץ סמוך. יש פה 
שולחנות פיקניק, מקלחות חוף, ברזי מים, 
מרכז שירות למטייל ונקודות הבערת אש 

 במקומות ייעודיים )יש להצטייד מראש
בעצי בערה(.
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הגעה ופרטים: דרומית לקיבוץ פלמחים )כביש 
.03-7265633 .)4311

לא לוותר: הליכה ב"שביל האטד", החולף 
בנקודות העניין היפות של הגן הלאומי. 

מומלץ לטייל בו מוקדם בבוקר או בשעות 
אחר הצהריים המאוחרות. 

 גן לאומי אשקלון: 
טבע, היסטוריה וים

אנשים מבקרים בגן לאומי אשקלון למטרות 
נופש וכדי למצוא "זולות" שוות, אך רובם 

מפספסים את הסיפור האמיתי של האתר יוצא 
הדופן הזה. אף שיש פה מדשאות מטופחות, 
עצי שקמה קשישים, מצוק גבוה ונהדר וחוף 

ים קטן ונפלא - יש פה גם שפע של היסטוריה. 
למעשה, ההיסטוריה ניבטת כמעט מכל פינה – 

צריך רק להסתכל היטב.
לא שמנגל זה רע. להפך, מנגל זה מצוין. אבל 

אם תיקחו לעצמכם שעה או שעתיים של 
גילוי וסקרנות, תיחשפו לעושר האדיר של הגן 
הלאומי, שבו מקופלות כ־4,000 שנות תרבות 

אנושית. ממש כך. במילים אחרות, אל תוותרו 
על מתחם תל אשקלון שסוללה מרשימה 

עוטפת אותו, ובמיוחד לא על שער העיר 
הכנענית, שנחשב לאחד השערים המקושתים 
הקדומים בעולם. ויש גם הבזיליקה הרומית, 

שבה ניצבים בדממה עמודי גרניט ושיש, כאילו 
רק אתמול חלפו לצדם חיילים רומאים חובבי 

תענוגות. וזוהי רק רשימה חלקית.
וכעת, אחרי ים, מנגל, היסטוריה ועוד ים – 
הגיע הזמן לישון. גם כאן, אגב, חל איסור 

מבורך על השמעת מוזיקה ועל הפעלת 
גנרטורים. חניון הלילה מציע שפע של מדשאות 
מטופחות ושולחנות פיקניק וגם מבנה שירותים 

חדש, מקלחות חמות, ברזי מים, מתחמים 
ייעודיים למדורות ועוד. 

הגעה ופרטים: מהכניסה הצפונית של אשקלון 
נוסעים בשדרות מנחם בגין, שדרות ירושלים, 

 רחוב בר כוכבא ושמאלה ברחוב הטייסים.
.08-6736444

לא לוותר: אם אתם מעוניינים לחקור את 
עברו העשיר של המקום, רכשו )במחיר סמלי( 
בכניסה למקום את חוברת "פקחים צעירים", 

שתיקח את הילדים )ואתכם( למסע חווייתי 
 מגבש בהחלט בחלקיו הפחות מוכרים של

הגן הלאומי.

גן לאומי אשקלון צילום: חנן לבבי


