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חניוני לילה

מתי בפעם האחרונה חוויתם שקט? אין הכוונה לדממה מוחלטת, כי אם 
לשקט בחיק הטבע, שמאפשר מפגש מרגש עם קולות הלילה. מתברר כי 
לא צריך להרחיק לשם כך - אפשר פשוט להגיע לאחד מחניוני הלילה, 

 שם קבעה רשות הטבע והגנים כללי שקט חדשים המעצימים
את חוויית הלינה בטבע

 כתבה: רויטל בן יהודה
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ההתחלה קשה, צריך לבחור מקום. 
חוף ים או מים מתוקים? נסיעה 

קצרה או ארוכה? טיול או רביצה? 
ומה עם פעילות לילדים? נכנסנו 

לאתר האינטרנט של רשות הטבע 
והגנים )ראו בוקסה( והתחלנו בחיפוש 

אחר המקום המתאים ללינת שטח. 
אחרי שיטוט לא ארוך באתר נפלה 
ההחלטה: גן לאומי אשקלון. חניון 
הלילה ממוקם על מצוק היורד אל 

החוף, והמחשבה שנפקח עיניים 
בבוקר ונשקיף על הים קסמה 

לנו מאוד. בגן הלאומי יש הכול: 
מדשאות רחבות ידיים שעליהן 

מוקמים האוהלים, מתקני שעשועים 
לילדים, היסטוריה של חמשת אלפים 

שנה בדמות חומה כנענית ועמודים 
ופסלים רומיים, הרבה טבע וכמובן, 

חוף רחצה.
הגענו בשעות אחר הצהריים והילדים 
רצו אל המים. לאחר מכן, עם דעיכת 

אורה של השמש, התחלנו בבניית 
האוהל שנמשכה כשבע דקות )ככה זה 

היום( ומיד התפנקנו במקלחת חמה 
)צריך להתרענן אחרי העבודה הקשה(. 

כשהמדורות החלו לדלוק איישנו 
את עמדת הפויקה והתחלנו בהכנות 
לארוחת הערב. כיוון שבערב שבחרנו 
התקיים טיול עששיות, יצאנו לטיול 

עם המדריך והעששית ושם פגשנו אותו 
לראשונה - את השקט. אין רעש של 
מכוניות, של רהיטים נגררים או של 

אוטובוס שעוצר בתחנה סמוכה. רגע 
אחרי שהאוזן התרגלה לשקט, התחלנו 

לשמוע את קולות הטבע.

הזכות לשקט
ראשון נשמע רחשה המלטף של 

הבריזה, אותה רוח ערב נעימה הנושבת 
מן הים. אחר כך זמזם לו חרק מזדמן 

שחלף לידנו, ומאי שם נשמע משק כנפי 
ציפור שחלפה בשמים, מאחרת למצוא 

מקום לינה באחד העצים שמסביב. 
קולות צעידה של רגליים זעירות רמזו 

על מכרסם שיצא לחפש את ארוחת 
הערב שלו, ואז הפרה את השקט יללת 
תן, המברך לשלום את הירח שזה עתה 

עלה ואת אלפי הכוכבים הנוצצים 
שלצדו, שלא ראינו 

קודם. חזרנו למאהל, 
שם כבר ישבו לארוחת 
הערב שכנינו החדשים. 
קולות הדיבור והצחוק 

של המשפחות נשמעו 
היטב. מישהו פרט על 

גיטרה ליד המדורה. 
בתשע בערב הגיע 

הפקח והודיע כי החלו 
שעות השקט. שאלנו 

למה הכוונה, והוא 
ענה כי החל מהעונה 

הנוכחית קבעה רשות 
הטבע והגנים כללי 

שקט חדשים בחניוני 
הלילה. "בימינו שקט הוא מצרך נדיר. 

לינה בטבע היא חוויה מיוחדת, השונה 
משגרת היומיום, ולכל מבקר שמורה 
הזכות ליהנות מן השקט ולשמוע את 
רחשי הטבע", הסביר. "לבעלי החיים 

שבסביבת החניון שקט הוא מצב טבעי, 
וגם אם איננו רואים אותם עלינו לכבד 

את זכותם לחיים בריאים וטבעיים".
על פי הנוהל החדש, הלנים בחניוני 

הלילה מתבקשים לכבד את זכויותיהם 
של המבקרים האחרים ולשמור על 

שקט בשעות השקטות. שעות השקט 
מתחילות בתשע בערב ומסתיימות 

בתשע בבוקר. חל איסור על שימוש 
במערכות הגברה, ברמקולים ובכל 

מערכת קול אחרת. נגינה בכלי נגינה 
אקוסטי ללא הגברה מותרת רק כאשר 
היא אינה מפריעה ללנים אחרים )נגינה 
בכלי הקשה אסורה בכל שעות היממה(.

מיליוני כוכבים
השקט ירד אט אט על המאהל, ואנו 
ניצלנו את החושך כדי לערוך תצפית 

על הכוכבים. באזורים עירוניים, גורדי 
השחקים, תאורת הרחוב ובתי המגורים 

יוצרים את מה שאסטרונומים מכנים 
בשם "זיהום אור". כלומר, באזורים 

שלח לי שקט

חניון גן לאומי אשקלון צילום חנן לבבי

מקשיבים לקולות הטבע צילום ארכיון רשות הטבע והגנים
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אלה השמים החשוכים אינם חשוכים 
עוד, ואם תספרו כוכבים בלילה 
בהיר תגיעו אולי ל־50, במקרה 

הטוב. לכן, כדי לראות את השמים 
כפי שהם נראים באמת, הציבה 

רשות הטבע והגנים תאורה ייחודית 
בחניון, שתוכננה לא לזהם את השטח 

באור מיותר וכך לאפשר לנו לצפות 
במיליוני כוכבים, שאינם נראים 

בשמים העירוניים. הילדים התגייסו 
למשימת התצפית ומיד הורידו 

אפליקציה של זיהוי כוכבים לאחד 
ממכשירי הטאבלט. עם הידע החדש 
זיהינו את כוכב הצפון, את העגלה, 

את נגה ומאדים ועוד. הפעילות 
המשותפת )שאפילו לא ניתקה אותם 

לחלוטין מהטכנולוגיה( העסיקה אותנו 
בשארית הערב, עד שהעייפות הכריעה 

את הקטן. 
נכנסנו לאוהל, אבל היה קצת קשה 
להירדם עם כל השקט הזה מסביב. 

לבסוף התרכזנו ברחש הגלים, שנשמע 
כמו שיר ערש ישן וגרם לשמורות 

עינינו להיעצם. שנת הלילה השקטה 
נמשכה עד שקרני השמש הראשונות 
העירו אותנו בלטיפה חמימה. בוקר 

של חוויות וטיולים ציפה לנו, ואז 
חזרה לשגרה. קולות המים הרותחים 
בפינג'אן שלפו אותנו סופית מהשינה 

המתוקה, ובזמן ארוחת הבוקר 
ניהלנו דיון סוער עם הילדים על 

מיקום החניון הבא.
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 רשת חניוני הלילה של
רשות הטבע והגנים

רשות הטבע והגנים מפעילה עשרות 
חניוני לילה בכל רחבי הארץ ברמת פיתוח 

משתנה, מחניוני "שלט" המתירים לינה 
במקום מוגדר ועד לחניונים מצוידים היטב 

ובהם מקלחות מים חמים, מטבח, מתקני 
מנגל, חיבורי חשמל לתאורה והטענה ועוד. 
החניונים ממוקמים בתוך או לצד שמורות 

טבע וגנים לאומיים ומאפשרים יציאה 
לטיולים בהתאם לעונות השנה המתחלפות. 

בשנים האחרונות, פועלת הרשות לשדרוג 
המתקנים באתרי הקמפינג השונים, כדי 

לאפשר לינה בחיק הטבע בלי לוותר 
על נוחות המשפחה כולה. בחניונים 

המשודרגים אפשר ללון באוהלים מוכנים, 
לשכור מזרנים ולקבל עצים למדורה. 

הרשות דואגת גם להפעלות לילדים, הן 
באמצעות דפי הפעלה המחולקים בחניון 

והן בפעילות מאורגנת כגון "סרטבע", 
תצפית כוכבים או סיורי עששיות.

בעונת הקיץ מרבית החניונים פתוחים בימי 
סוף השבוע, ומקצתם פתוחים בחודש 

אוגוסט מדי יום.
חניונים מומלצים לעונת הקיץ:

שמורת טבע יהודייה: השמורה היא נקודת 
יציאה למסלולים רבים, בהם נחל זוויתן 
עליון ותחתון ובריכת המשושים. הלינה 
בסככות צל. במקום גם מוקדי מדורה, 
מצע טוף דק, שולחנות פיקניק, תאים 

לטעינת טלפונים ניידים ועוד.
גן לאומי אכזיב: החניון נמצא על חוף הים 

ומציע מפרצי ים כחולים ונקרות סלע, 
רכסי כורכר וצמחים נדירים, אתרי הטלה 
של צבי ים, שרידי העיר המקראית אכזיב 
וחוף רחצה עם בריכות ים. באתר אפשר 
ללון באוהלים או בבונגלוסים מאובזרים.
גן לאומי מעיין חרוד: פארק נופש בחיק 

הטבע ובו בריכת שכשוך גדולה, שולחנות 
פיקניק וכל מה שדרוש לבילוי תחת כיפת 

השמים. בפארק זורם הפלג של מעיין 
חרוד, הנובע במערה, ובמדרון המתנשא 
מעליו צופה על העמק אחוזת הקבר של 

יהושע ואולגה חנקין, ליד ביתם הקטן 
המספר את סיפור חייהם. באתר אפשר 
ללון באוהלים פרטיים על שפת תעלות 

השכשוך וליהנות מיופיו של העמק.
את רשימת החניונים המלאה ופרטים 

נוספים על החניונים אפשר למצוא באתר 
parks.org.il רשות הטבע והגנים

שקיעה בחניון גן לאומי אכזיב צילום ארכיון רשות הטבע והגנים

חניון גן לאומי מעיין חרוד
צילום ארכיון רשות הטבע והגנים

חניוני לילה


