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חזרה הביתה

 אם כבר קמפינג – אז עשו זאת ברגוע, בסגנון של "טיול כוכב". המתכון: 
־עוצרים בחניון לילה מפנק הטובל בנוף יפהפה, וביומיים-שלושה הקרובים יוצאים לטיול קצרים, קלילים ומה

נים שמתאימים לכל המשפחה. והפעם: לילות חווייתיים בגן לאומי תל ערד, וים של טיולים בסביבה

"משעמם  הנצחית  האמירה  הוא  הזה  וה"משהו"  לכם.  חסר  שמשהו  תבחינו  לפתע  בטוח:  אבל   - לאט  יקרה  זה 
 לי". כמו קסם בלתי מוסבר, האמירה הזו נעלמת לפתע מאוצר המילים של הילדים, ומותירה מאחור ואקום נעים 
שמתמלא במהרה בחיוכים סקרניים ובפרצי חדווה מפתיעים. אז רגע, האם אלו אותם ילדים שאיתם יצאתם מהבית 
רק לפני שעות ספורות? כן, אלו אותם ילדים בדיוק. רק הנוף השתנה, השתנה והביא עמו חווה שתיחקק בזיכרון 
לתמיד. או לפחות עד לפעם הבאה שתצאו לקמפינג...ואם כבר קמפינג – אז עשו זאת ברגוע: בסגנון של "טיול 
וביומיים-שלושה הקרובים פשוט  כוכב". מה זה אומר? תופסים חניון לילה מפנק במיוחד, הטובל בנוף יפהפה, 
יוצאים לטיול קצרים, קלילים ומהנים שמתאימים לכל המשפחה. ובעוד יומיים-שלושה ימים, תחזרו הביתה אחרת. 

באחריות.



גן לאומי אשקלון: לינה פלוס טיול

ברוכים הבאים לגן הלאומי הראשון שהוכרז בישראל – גן לאומי אשקלון. רבים פוקדים את 
המרחב המטופח הזה ורואים בו פארק לנופש נינוח או לפיקניק מושקע, אבל יש בו הרבה 
יותר. צריך רק להרים את הראש, לחלץ מעט עצמות, ולנוע אלפי שנים אחורה במנהרת הזמן. 
מומלץ מאוד להשתמש במפה שמקבלים בשערי הגן הלאומי. היא תנחה אתכם במסלול טיול 
שמגיע לאתרים החשובים שבמקום – למשל לשער הכנעני, שנחשב לשער המקושת הקדום 
מסוגו בעולם )נבנה בשנת 1800 לפנה"ס בקירוב(, או למצוק הכורכר הגבוה שממנו יש נקודות 
תצפית יפהפיות על הים הכחול. אל תוותרו גם על סוללת הביצורים האדירה שבמזרח הגן 

הלאומי, על הבארות הקדומות, ועוד. והכול שזור בשלטי הסבר מאירי עיניים.
וישנו כמובן הים – חוף קטן, אינטימי ומטופח – קרוב מאוד לחניון הלילה שלכם. מה עוד צריך 

הבנאדם?

פרטים על חניון הלילה גן לאומי אשקלון:
דרגת קושי: קלה, מתאימה גם למשפחות עם פעוטות.

קחו את הזמן: משעתיים עד חצי יום.
כניסה: בתשלום.

 הגעה: מהכניסה הצפונית של אשקלון )מכביש 4( נוסעים לרחוב בר כוכבא ומשם פונים 
שמאלה ברחוב הטייסים, לפי השלטים.

https://www.parks.org.il/reserve-park/%D7%92%D7%9F-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%90%D7%A9%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%9F/


שפך נחל שורק 
מסלולי טיול שנערכים בשפכי נחלים נוטים לרגש. יש משהו בחיבור בין 

הנחל לים שמצית זיק קטן בנפש, במיוחד אם הנחלים ארוכים ומפותלים 
כמו נחל שורק, שמתחיל את חייו הרחק בהרי ירושלים.

המסלול )כ-3.5 ק"מ הלוך ושוב( הוא בתחומי גן לאומי נחל שורק. פשוט 
מחנים, מחפשים את תחילת המסלול המשולט, וצועדים מערבה עם הנחל 
עד לים. בדרך תפגשו שפע של הפתעות: סכר סלעים אימתני, דיונות חול 

 שכיף להתגלגל מהן, צמחייה עשירה, ואולי גם צבים רכים וצבי ביצה. 
לקנוח: נקודת תצפית גבוהה על גב רכס כורכר שמתרומם מול הים. 

מושלם.ואז חוזרים באותה דרך ומגלים הפתעות שאולי פספסתם בדרך 
לכאן. בזכות הפתעות רבות במרחב קטן יחסית תיאלצו להודות שזהו טיול 

שילדים יאהבו במיוחד.

דרגת קושי: קלה, מתאימה למשפחות.
קחו את הזמן: 2-1 שעות..

כניסה: ללא תשלום.
הגעה: נוסעים בכביש 4311 לכיוון קיבוץ פלמחים ופונים שמאלה לחורשת 

הצנחנים. מחפשים את תוואי הנחל וצועדים לפי השלטים. 

גן לאומי חוף פלמחים
על מצוק מצפון לחוף המוכרז של גן לאומי פלמחים ממתין לכם ספסל 

קצת מוזר למראה. בולטות ממנו צורות של רומחים וקשת, והוא עשוי אבן, 
עץ וברזל. מצאתם אותו? הרווחתם את אחד המקומות הרומנטיים ביותר 

מול הים, במיוחד באור השקיעה.
 אבל זהו רק סוף הסיפור, כי גן לאומי חוף פלמחים הוא הרבה יותר 

מספסל, רומנטי ככל שיהיה.
הוא מאכלס שפע של תופעות: רכס כורכר ובו בית גידול ייחודי של חי 

וצומח, חוף ים שנותר טבעי ובראשיתי, ועל מצוק נישא גם אתר היסטורי 
בעל השם "תל יבנה-ים" – שרידי עיר עתיקה מהתקופה הכנענית התיכונה. 

חוץ מזה יש פה חוף מוכרז, תשתיות ומתקנים ואפילו חניון לילה מוסדר 
)ומומלץ!(.

 מומלץ לצאת כאן למסלול טיול מעגלי קצרצר )כ-2 ק"מ( על סוללת 
ביצורים קדומה המשקיפה אל החוף היפה. המסלול מסומן היטב בשטח. 

 הוא מתחיל בפינה הדרומית-מזרחית של חניון הרכב וכולל את "שביל 
המצוק" ואת "שביל האטד". אז מי אמר שבים רק רובצים מול הכחול 

הגדול?

דרגת קושי: קלה, מתאימה למשפחות.
קחו את הזמן: 3-2 שעות. 

כניסה: בתשלום.
הגעה: מכביש 4 פונים למחלף גן רווה ומשם למחלף עין הקורא. ממשיכים 

 מערבה בכביש מספר 4311 עד סופו. כמה מאות מטרים לאחר קיבוץ 
פלמחים מגיעים אל הגן הלאומי.

גן לאומי בית גוברין
במרחק פחות מ-40 ק"מ מחניון הלילה שלכם מסתתר עולם של מערות 
מכל סוג, מין וצורה. אל תוותרו על מערת הקולומבריום המרשימה, על 

מערת המבוך הקצת מפחידה ועל מערת הפעמון, שתכניס אתכם לאווירת 
מסתורין. 

אתם כבר מכירים היטב את המערות האלו? אנו ממליצים לכם לפקוד את 
"עיר בני החורין", מתחם שחודש לאחרונה בתחומי הגן הלאומי. כאן תראו 
מבני ציבור מפוארים, בית מרחץ ואמפיתיאטרון שלם מהתקופה הרומית, 

ושביל עץ יוביל אתכם לקמרונות תת-קרקעיים ולחלקים מרשימים במבצר 
צלבני. שימו לב לשלטי ההסבר המדליקים ולאיורי הקומיקס – הם מתארים 

את ימי הקדם באופן שובה לב. 

דרגת קושי: קלה, מתאימה למשפחות.
קחו את הזמן: 4-3 שעות.

כניסה: בתשלום.
הגעה: על כביש מס' 35 )בית שמש-קריית גת( מול קיבוץ בית גוברין.

טיול עירוני באשקלון
מה, תלונו בחניון לילה בפאתי אשקלון ולא תטיילו בעיר ש-4,000 שנות 

היסטוריה פרוסות בה לפניכם? למעשה, זוהי אחת הערים הקדומות בעולם 
והיא הייתה משאת נפשם של רבים – כובשים, סוחרים, ימאים, ונוסעים 

נלהבים.
אז מה יש פה? על קצה המזלג הנה כמה מוקדי משיכה שהעיר מציעה: 

מתחם "מגדל" ובו מדרחוב אותנטי ושוק עירוני, וחצר הסרקופגים במרכז 
אפרידר, שבה תגלו ריכוז מפתיע של פריטים ארכיאולוגיים, בהם ארונות 
קבורה )סרקופגים( קדומים ומפוארים עשויים שיש ומעוטרים בתבליטים. 
וישנם כמובן חופי ים שוקקי חיים ומרינה, אחת היפות מסוגה בארץ. היא 

קטנה, אינטימית ומשופעת פינות חמד וגם בתי קפה, מסעדות ופאבים. וגם 
אפשר לצאת לשיט מאורגן. 

דרגת קושי: קלה, מתאימה למשפחות.
קחו את הזמן: משעתיים עד יום שלם.

כניסה: ללא תשלום.
הגעה: בהתאם למקום שבחרתם בעיר.

שמורת טבע חולות ניצנים
האם יש אחד שיסרב להתגלגל מראש דיונה? אז זהו, שיש. עם זאת, מי 

שכבר ידלג מעל משוכת המבוכה יגלה שמדובר בעניין ממכר לעילא. אז כן, 
בהחלט, לא רק ילדים יכולים, גם מבוגרים.

בשמורת טבע חולות ניצנים תגלו עולם של דיונות חול, ולצידן מסלול טיול 
באורך כ-2.5 ק"מ. יש בו בוסתנים קטנים וסודיים, שמהם אפשר להתחבא 
מהעולם, ואפילו אגם מפתיע בשם "אגם ניצנים". מקורו במי תהום שעלו 

לפני השטח ויצרו עבורכם סצנה שנראית כמו ציור פסטורלי. 
אבל עם כל הכבוד לחול, שמקיים כאן עולם חי וצומח ייחודי, אל תוותרו 
על ביקור ב"ארמון" – מבנה נושן ומרשים שהיום פועל בו בית ספר שדה 

שקמים. לידו תגלו שלט מאיר עיניים ובו תיאור קורות הקרבות שהתחוללו 
פה בין מגיני קיבוץ ניצנים לחיילי הצבא המצרי בשנת 1948.

דרגת קושי: קלה, מתאימה למשפחות.
קחו את הזמן: 3-2 שעות.

כניסה: ללא תשלום.
הגעה: בצומת ניצנים בכביש 4 )בין אשקלון לאשדוד( פונים מערבה בכביש 

3631 ונוסעים לפי השלטים לבית ספר שדה שקמים )"הארמון"(. המסלול 
בשמורת החולות מתחיל מערבה משם בחניון האקליפטוסים, והוא מסומן 

בסימון כחול.

פארק הבשור
רציתם טיול כוכב? קיבלתם. לכאן תסעו כ-50 ק"מ מחניון הלילה, אבל 

המרחק בהחלט שווה. גן לאומי הבשור )פארק אשכול( שבנגב המערבי הוא 
פינה ירוקה נהדרת. יש כאן מעיין שופע ובריכות שכשוך כיפיות שילדים 
ישמחו לאמץ, ולצידם מדשאות נרחבות ושפע של עצים ופינות פיקניק. 

דרך אגב, גם כאן יש מתחם קמפינג גדול ומפנק. 
חובבי תצפיות הנוף יטפסו לגבעת המצפור )גבעת שלאלה( – היא מספקת 

תצפיות נהדרות על מרחבי הנגב המערבי ועל נחל הבשור. יש פה אפילו 
מסלול "דיסק גולף": מתקדמים מתחנה לתחנה לאחר שקולעים צלחות 

מעופפות אל סלים מיוחדים. כיף גדול!
ואם אתם כבר כאן, לא תוותרו על טיול ברכב בדרך הבשור המתפתלת לצד 
נחל הבשור. זהו טיול באורך 18 ק"מ, ובו תפגשו נופים מרהיבים של הנחל, 

שרידים ארכיאולוגיים מתקופות שונות, מגדל תצפית מלהיב, וכמובן – 
הגשר התלוי המפורסם. אורכו כ-80 מטרים והוא מתנדנד מעל מי הנחל.

דרגת קושי: קלה, מתאימה למשפחות.
קחו את הזמן: 4-3 שעות.

כניסה: בתשלום. לדרך הבשור: ללא תשלום.
הגעה: נוסעים מאופקים מערבה בכביש 241, וכ-2.5 ק"מ אחרי צומת אורים 

פונים שמאלה לפי השלט.

מסלול - יום ראשון

מסלול - יום שני

מסלול - יום שלישי

https://www.parks.org.il/reserve-park/%D7%92%D7%9F-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%97%D7%95%D7%A3-%D7%A4%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%9D/
https://www.parks.org.il/reserve-park/גן-לאומי-בית-גוברין

