מיוחד

ציפורי לילה
מי אמר ששום דבר לא קורה בלילות הקיץ החמים? טיולים לאור עששיות סיורים
בעקבות בעלי חיים ,אירועים ומופעי מוזיקה .כל אלה מתרחשים בשעות הערב
והלילה בשמורות הטבע ובגנים הלאומיים ברחבי הארץ

מראה מבצר נמרוד בלילה .צילום :מיכה בריקמן

כתב :איל מטרני

ממערות גן לאומי בית גוברין .במהלכה
בא אליי אחד ההורים ואמר כי לפני כמה
שבועות ביקר בגן עם חבריו לעבודה
והם טיילו במערה מיוחדת ,דומה לזו
שבה אנו נמצאים כרגע" .אבל אין
מערה כזו אחרת" ,אמרתי" ,סביר להניח
שהייתם כאן"" .לא ולא" ,התעקש בן
שיחי" ,זו הייתה מערה אחרת לגמרי".
בכך מיצה בלי משים את ההבדל בין
טיול יום לטיול לילה.
לעתים מספיקה תאורה עמומה כדי
להסתיר דברים מסוימים ששמנו לב
אליהם באור יום ולהבליט פינות אחרות
לחלוטין בשעת לילה .נוסף על כך ,לקות
הראייה הזמנית מכריחה אותנו למצות את
תשומת הלב ולהפעיל את חוש השמיעה
והמישוש שמאפשרים לנו לעתים לקלוט
דברים חדשים ולתת לכל החוויה של
הטיול משמעות אחרת  -חדשה.

לפני שמכבים את האורות

ל

ילה .חושך,
אפילה  -מפחיד.
לילה .אור ירח ,חולות זהובים
ואדוות גלים  -רומנטי.
לילה .חולות מדבר ,קולות חייתיים
מרחוק  -בראשיתי.
לילה .כוכבים נוצצים מעל ,יושבים סביב
המדורה ,שרים  -שמח.
לכל אחד יש את הלילה שלו .יש מי
שהלילה מעורר בהם פחדים ,ויש מי
שהלילה עבורם הוא בדיוק הזמן לצאת
החוצה .בעלי חיים רבים גילו כבר מזמן
את היתרונות שבפעילות בשעות הלילה
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יער

עבות,

הקרירות והנעימות ,וזו אחת הדרכים
שלהם לשרוד את הקיץ הישראלי החם
והלח .ומה שטוב לבעלי החיים יכול
להיות טוב גם לנו.
גישה זו הובילה אותנו ,ברשות הטבע
והגנים ,להפוך את הלילה למשהו זמין
ומזמין וליצור חוויה אחרת ,חדשה ,גם
במקומות מוכרים ומטויילים במשך היום,
וגם במקומות כאלה שהלילה הוא הזמן
הטוב ביותר לבקר בהם.
האווירה והאפשרויות שמזמן הלילה
יוצרות מפגש אחר ,חדש ,עם הטבע.
לפני כמה שנים ערכנו פעילות באחת

לטיול לילה יש אמנם הרבה
יתרונות אך חשוב להיות מודעים
גם לאתגרים שבטיול לילי ,בעיקר
מבחינת הראות והבטיחות.
הראות בלילה לקויה ומחייבת הקפדה
רבה מאוד מצד המטיילים בכל הקשור
לציוד :אמצעי תאורה (וסוללות
חלופיות) ,נעליים גבוהות וסגורות,
בגדים ארוכים דקים ומים  -מצרך יקר
ערך שקל מאוד לשכוח בטיול לילה.
נוסף על כך ,בלילה ,יותר מבכל זמן
אחר ,חשוב לזכור שחובה ללכת רק
בשבילים מוסדרים ורצוי להתכונן
מראש וללמוד את המסלול.

קול קורא בלילה
חוויית הטיול בלילה מחדדת את חושינו
וחושפת אותנו למימדים חדשים .טיול
לילה יכול להתבצע כמסלול תצפיות
לאורך דרך נופית בכרמל ,בגליל
או בנגב ,מלווה בעצירות לצורך
הקשבה והסתכלות אל ועל הלילה.
ניקח לדוגמה את דרך נוף הגלבוע
בין צומת נורית לצומת מעלה גלבוע
המשופעת בנקודות תצפית אל נוף
העמק והגליל .נסיעה לאורך הכביש
יכולה לזמן לנו מפגש אקראי עם בעלי
חיים ,תן או שועל שחוצים את הדרך,
נמייה משחרת אחר מזון או אפילו עדר
חזירים המתהלך בשורה.
עצירה לתצפית וירידה מהרכב (רק
במקומות המיועדים לכך כמובן) תפתח
בפנינו גם עולם של קולות חדשים.
יבבת תנים ,נביחת שועלים ,נשימת
תנשמת או נשיפת ינשוף.

סיורים רגליים
סיורים רגליים ליליים נערכים לעתים
בחוף בית ינאי שבגן לאומי נחל
אלכסנדר ובשמורת חולות ניצנים.
מקומות אלה משמשים בית גידול
לזוחלים רבים שמנהלים חיי לילה
סוערים ,שלא לומר סוערים מאוד:
טורפים ונטרפים ,נולדים ומתים,
חרקים ,יונקים ,זוחלים ואחרים ,כולם
מחכים לרדת החשיכה כדי להתחיל
את החיים האמיתיים .באתר רשות
הטבע והגנים תוכלו להתעדכן על
סיורים מודרכים.

טיול עששיות במערות בית גוברין .צילום :מני שמעוני

ישנם גנים לאומיים ובעיקר שמורות
טבע שבהם אסור הביקור בשעות
הערב והלילה מחשש לפגיעה בבעלי
החיים ובמקורות הקיום שלהם .לכן,
לפני שאתם יוצאים לטייל הקפידו
לוודא כי הביקור באזור המתוכנן מותר
בשעות אלה.

טיולי עששיות
החיים לאור העששית נראים אחרת
לגמרי .ממבצר נמרוד בצפון ,דרך
קיסריה ,הקסטל ,מגדל צדק ובית
גוברין במרכז ,ועד עבדת בדרום,
נערכים במשך הקיץ סיורים ליליים
כשאת הדרך מלווה אור העששית.
אמנם לא תמיד תהייה זו העששית של
פעם עם פתילה ונפט (מטרתנו בסופו
של דבר שתחזרו בשלום הביתה) אבל
הליכת הגמדים בטור אחרי המדריך
היא בהחלט בעלת השראה.
במגדל צדק תכירו את הנוסע ההולנדי ואן
דה ולדה שנקלע למבצר כשהוא רטוב
ומבוהל .במערת המבוך בבית גוברין
תוכלו להלך מבור מים לבור מים ולשמוע
עטלפים ותנים ובקסטל תתחקו אחר
לוחמי תש"ח שעברו בתעלות.

לינות בשטח
כדי ליהנות מלינה בשטח לא חייבים
להיות בין המשפחות בעלות רכב
השטח ,שיודעות לנווט ,שמכירות כל
פינה בארץ ולא מייחלות למקלחת
אחרי שלושה ימי טיול .לינה בשטח
יכולה להיות חוויה משפחתית נפלאה
וזכורה לשנים גם בלי לסבול יותר
מדי .בצפון ,במרכז ובדרום יש חניונים
רבים בתוך או בסמוך לגנים ולשמורות
הטבע .חניונים שמהווים פינה קטנה
למנוחה מהטיול וכוללים מקלחות,
משטחים לאוהלים ואף אוהלי אירוח
של ממש.
בחלק מחניוני הלילה מתקיימות
פעילויות המספקות ערך מוסף .אחד
כזה לדוגמה הוא גן לאומי ירקון
שליד פתח תקווה ,שם עורכים בשנים

מוזיקה לתוך הלילה
מוזיקה ביום נשמעת שונה מאשר
בשקיעה ואחרת לגמרי בשעות
הלילה הקטנות .המופעים המרכזיים
של פסטיבל התנ"ך המסורתי של
עמותת התיירות יואב–יהודה יתקיימו
כתמיד בלילות הקיץ הנעימים
בקולוסיאום  -האמפיתיאטרון הרומי
היחיד שפתוח למבקרים ונמצא בגן
לאומי בית גוברין .החל מט"ו באב
יתקיימו מופעים תוססים באווירה
ייחודית שמשלבת מוזיקה טובה
ומגוונת במבנה מורשת מדהים ,לאור
ירח מלא ועם המון אנרגיות באוויר.
במופעי "שישי שקיעה" המתקיימים
בגן הלאומי אפולוניה ,על צוק
המשקיף על הים התיכון תוכלו
ליהנות ,מלבד ממראה השקיעה
המדהים ,גם ממוזיקה אירית,
קאנטרי ,יוונית ועוד ,במשך כל הקיץ.
בגן לאומי עין חמד ,הנמצא מול אבו
גוש וקריית ענבים ,תוכלו להאזין
בשעה חמש אחר הצהריים במהלך
יולי ואוגוסט לשירים המוכרים של
אומנים רבים מהשורה הראשונה.

האחרונות ,במהלך יולי-אוגוסט ,לינות
במתחם מגודר למשפחות הרוצות
לחוות את השטח אך במינון סביר וקרוב
לבית .הפעילות כוללת בדרך כלל גם
הרצאה על שמירת טבע או הכרות עם
גרמי השמים .למחרת מצטרפים הלנים
לסיור קצר לאורך הירקון הנקי.
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