מחנה נודד משפחתי:
לינה מפנקת וטיולים בדרום

היום השלישי

חניון לילה (מערב) גן לאומי מצדה

הלילה הראשון:
טיולים וחוויות :מרכז מבקרים רמון,
פרסת נקרות ועין סהרונים
לינה :חניון לילה חאן בארות (מכתש
רמון)
המלצה :מדורה ,תפוחי אדמה
ומרשמלו (כדאי להביא עצים למדורה,
אפשר לקנות בחניון)

הלילה הראשון:

חניון לילה חאן בארות

הלילה השני:
טיולים וחוויות :גן לאומי צבעי הרמון,
פארק תמנע או הקניון האדום וקניון
שחורת או הטבע באילת
לינה :חניון לילה שמורת טבע חי-בר
יטבתה
המלצה :סיפורי לילה או צ'יזבטים
(ניתן לבחור סיפורים באתר הרשות,
במדור "חניוני לילה")

הלילה השלישי:
טיולים וחוויות :טיפוס על מצדה
בזריחה ,חיזיון אור-קולי[ .כדי לטפס על
מצדה בזריחה צריך לישון שם בלילה
שלפני הטיפוס ,אז אולי צריך להחליף
בין הפעילות של היום השלישי לפעילות
של היום הרביעי ,לפחות חלק ממנה]
לינה :חניון לילה מצדה מערב
המלצה :מדורה וצ'יזבטים (בשלב הזה
אתם כבר מומחים)...

הלילה השני:

חניון לילה שמורת טבע
חי-בר יוטבתה

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
זה יקרה לאט  -אבל בטוח :לפתע תבחינו שמשהו חסר לכם .וה"משהו" הזה הוא האמירה הנצחית "משעמם
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
כוכב" .מה זה אומר? תופסים חניון לילה מפנק במיוחד ,הטובל בנוף יפהפה ,וביומיים-שלושה הקרובים פשוט
יוצאים לטיול קצרים ,קלילים ומהנים שמתאימים לכל המשפחה .ובעוד יומיים-שלושה ימים ,תחזרו הביתה אחרת.
באחריות.

לילה ראשון :חניון לילה חאן בארות
מתי הייתה הפעם האחרונה שראיתם כוכבים באמת? לא כוכב אחד או שניים אלא שמיים
זרועי כוכבים .מכתש רמון זכה לאחרונה בתואר "שמורת אור כוכבים" ,והוא ה-מקום לעשות את
זה .לא תאמינו עד כמה ממכרת הבהייה בשמי הלילה .ואם אתם כבר במכתש רמון ,הכי טוב ללון
בחאן בארות ,אחד היפים והמיוחדים בדרום הארץ וממש בלב המכתש.
פרטים על חניון הלילה חאן בארות.
דרגת קושי :קלה ,מתאימה גם למשפחות עם פעוטות.
קחו את הזמן :משעה עד חצי יום.
כניסה :בתשלום (כניסת יום ללא תשלום).
הגעה :יורדים ממצפה רמון למכתש בכביש  40ופונים מזרחה בין סימני הקילומטרים  87-86לדרך
עפר לפי השלט.

מסלול  -יום ראשון
נשארים בסביבה :מרכז מבקרים רמון

מרכז המבקרים במצפה רמון הוקם להנצחת זכרו של האסטרונאוט
הישראלי אילן רמון .כאן תצאו למסע שבעצם הוא שניים שלובים זה בזה:
נחמד להנגיד את מרחבי החלל בבטן האדמה ,הנחשפת בפלאי הגיאולוגיה
של מכתש רמון .לב מכתש רמון על פלאי הטבע והגיאולוגיה החבויים בו.
אלה כמה פריטים ומיצגים שתראו כאן :חליפת האסטרונאוט של אילן רמון,
דגם מעבורת החלל ומיצגים אינטראקטיביים הקשורים לגיאולוגיה ולטבע
של המכתש שלמרגלותיכם ,והכול משולב בסרטים ובתצוגות מושקעות,
כמו במרכזי המבקרים המתקדמים בעולם.

דרגת קושי :קלה ,מתאימה למשפחות.
קחו את הזמן 3-2 :שעות.
כניסה :בתשלום (יש לתאם את הביקור מראש).
הגעה :מכביש  40נכנסים למצפה רמון ונוסעים לפי השלטים.

נשארים בסביבה :פרסת נקרות ועין סהרונים

הילדים לא ישכחו את הטיול הזה ,מילה שלנו .אומנם מסלול הטיול בפרסת
נקרות ועין סהרונים אינו קצר (כ 5-ק"מ) ,אבל הוא קל יחסית ,ובעיקר בלתי
נשכח .למעשה ,הוא פורס לפניכם את המיטב של מכתש רמון :מצוקים,
מערה מיוחדת ,קניון בוהק בלובנו ,וגם מעיין קטן שיוצר נווה מדבר זעיר
ויפהפה .בקיצור ,אם יש לכם זמן רק לטיול אחד באזור מכתש רמון ,זה
הטיול שלכם.
מתחילים בחאן סהרונים ,ששימש מצד נבטי קדום .בהמשך יורדים במעלה
דקלים ,מתלכדים עם נחל נקרות ומסיימים בעין סהרונים .שימו לב :יש
להצטייד במפה ובתיאור מפורט של המסלול ,ויש להצטייד בהרבה מים.
אין לטייל באזור בזמן סכנת שיטפונות.

דרגת קושי :מתאימה למשפחות אוהבות לכת.
קחו את הזמן 4-3 :שעות.
כניסה :ללא תשלום.
הגעה :אפשר להגיע בקלות היישר מחניון הלילה בנסיעה קצרה
ומשולטת .לבאים מכביש  :40יורדים ממצפה רמון למכתש ,פונים מזרחה
בין סימני הקילומטרים  87-86לדרך עפר ,וממשיכים לפי השלט המכוון
לחאן סהרונים.

לילה שני :חניון לילה שמורת טבע חי-בר יטבתה
מתי הייתה הפעם האחרונה שראיתם כוכבים באמת? לא כוכב אחד או שניים אלא שמיים
זרועי כוכבים .מכתש רמון זכה לאחרונה בתואר "שמורת אור כוכבים" ,והוא ה-מקום לעשות את
זה .לא תאמינו עד כמה ממכרת הבהייה בשמי הלילה .ואם אתם כבר במכתש רמון ,הכי טוב ללון
בחאן בארות ,אחד היפים והמיוחדים בדרום הארץ וממש בלב המכתש.
פרטים על חניון הלילה חאן בארות.
דרגת קושי :קלה ,מתאימה גם למשפחות עם פעוטות.
קחו את הזמן :משעה עד חצי יום.
כניסה :בתשלום (כניסת יום ללא תשלום).
הגעה :יורדים ממצפה רמון למכתש בכביש  40ופונים מזרחה בין סימני הקילומטרים  87-86לדרך
עפר לפי השלט.

מסלול  -יום שני
טיול של בוקר :גן לאומי צבעי הרמון

אחרי שתעזבו את חאן בארות בדרך דרומה לחי-בר יטבתה ,אל תפספסו את
המסלול היפה הזה" :צבעי הרמון" הוא גן לאומי שהוכרז לאחרונה ,וייחודו
בסלעים ובשכבות הקרקע מכל הסוגים ומכל הצבעים הנחשפים בו ,כיאה
לפלא הגיאולוגי שמכתש רמון מציג .בעבר פעלו פה מחצבות ,והן צילקו את
הנוף .לפני כמה שנים החלה רשות הטבע והגנים ,עם גופים אחרים ,לשקם
את המקום ולהפוך אותו לפארק שיספר את סיפור המכתש .במסלול זה ניתן
לטייל במכונית :נוסעים ,עוצרים ,צופים ,עושים סיבוב קטן ברגל ,וממשיכים.
עשו לעצמכם טובה :אל תוותרו על ירידה מהרכב בנקודות המשולטות .יש
בהן הפתעות נהדרות ,כגון שרידי מפעל אדיר שנראה כמו תפאורה של סרט
מדע בדיוני ,שרידי מחצבות אדירות שמציתות את הדמיון ,ועוד.

דרגת קושי :קלה ,מתאימה למשפחות.
קחו את הזמן :שעה-שעתיים.
כניסה :ללא תשלום.
הגעה :יש שלט בולט מדרך העפר המובילה לחאן בארות.

נשארים בסביבה :פארק תמנע

הדרך הטובה ביותר להגדיר את המרחב הזה היא "מוזיאון גיאולוגי תחת
כיפת השמיים" .פארק תמנע מציע למבקריו אינספור תצורות סלע ,גווני
מדבר ,מרקמים סלעיים ,שכבות קרקע וגם היסטוריה מרתקת של כריית
נחושת באזור .זהו בהחלט מקום שאפשר לבלות בו יום שלם ולא לשבוע
מיופיו וממה שהוא מציע .יש פה שפע של שבילי טיול ברגל בכמה רמות
קושי ,וגם מסלולי נסיעה בין מוקדי העניין המרכזיים ,בהם עמודי שלמה
המרשימים ,שרידי מקדש מצרי קדום" ,הפטרייה" ,ועוד.
אל תוותרו על ביקור באגם הגדול (אפשר לשוט בו בסירות פדלים) ועל
חוויית הצפייה במיצגי התלת-ממד המתארים את קורות המקום.
דרגת קושי :קלה ,מתאימה למשפחות.
קחו את הזמן 5-3 :שעות.
כניסה :בתשלום.
הגעה :על כביש  ,90כ 25-ק"מ מצפון לאילת.

נשארים בסביבה :הקניון האדום

לא הרחק מאילת מתפתל נחל שני ,ובו מסלול באורך כ 3.5-ק"מ .הליכה בו
תביא אתכם לתצורות סלע יפהפיות בשלל גוונים .אל תשכחו להצטייד
במצלמה (וגם בהרבה מים ,כמובן).
המסלול מתחיל ומסתיים בחניון הקניון האדום :מכביש  12פונים לפי השלט
לדרך עפר בסימון אדום .לאחר שמחנים צועדים כרבע שעה על שביל מסומן
ירוק ומגיעים לקניון היפה ,שכל כולו יצירת אומנות של הטבע .שביל שחור

יוציא אתכם מהקניון לכיוון צפון ,בחזרה לרכב .יש להצטייד במפה ובתיאור
מפורט של המסלול .הטיול מומלץ בחורף ובאביב.
דרגת קושי :קלה ,מתאימה למשפחות.
קחו את הזמן 4-2 :שעות.
כניסה :ללא תשלום.
הגעה :יוצאים מאילת צפונה בכביש  12ופונים לפי השלט לקניון האדום
(נחל שני) ,בסימון שבילים אדום.

נשארים בסביבה :קניון שחורת

אם הקניון האדום רחוק לכם ,סעו לקניון שחורת ,גם הוא מציע טיול מדברי
מתאים לחורף ולאביב .אורך המסלול כ 4-ק"מ ותראו לאורכו שפע בלתי
נדלה של סלעי גרניט .דרך עפר טובה לכל רכב (בסימון שבילים כחול) תוביל
אתכם לפיצול ,ושם פנו דרומה לדרך בסימון ירוק .הטיול עצמו הוא
בשבילים בסימוני צבע שונים ,לכן חובה עליכם להצטייד במפה ובמידע
מפורט על המסלול .כך או אחרת זהו טיול מדברי שמזכך את הנפש :מדבר
נטו ,חשוף ,יפה ובתולי ,בקניון מרשים ולצד מפלי סלע וגבעות גרניט.

דרגת קושי :קלה פלוס ,מתאימה למשפחות אוהבות לכת.
קחו את הזמן 4-2 :שעות.
כניסה :ללא תשלום.
הגעה :מכביש  90פונים לפי השלט מערבה ,כ 10-ק"מ מצפון לאילת.

נשארים בסביבה :הטבע באילת

לטיול מדבר זה חשוב שתצטיידו במסכת צלילה ובשנורקל .למה? כי עם
כל הכבוד למדבר ,אתם הרי לנים כמעט במרחק צעקה משמורת האלמוגים
עוצרת הנשימה של אילת ,ואתם בהחלט לא רוצים להחמיץ את החוויה
הזאת .אבל אפשר לשכור שנורקל ומסכה בשמורה ,אז אתם מסודרים בכל
מקרה.
אם זאת הפעם הראשונה שאתם כאן ,ואם אתם עם ילדים שמעולם לא חוו
שנירקול מעל ים של אלמוגים ,אתם עומדים לקבל מנה גדושה של אדרנלין
ישר לנשמה .עושר הצבעים ,אינספור הדגים האקזוטיים שיקיפו אתכם,
השקט שבריחוף מול הפלא הזה ...קסם אמיתי.
מידע שימושי :בשמורה יש גשרי גישה נוחים אל המים ,ויש מלתחות
ומקלחות ,סככות צל ,כיסאות חוף וגם חנות (שבה אפשר לשכור ציוד
לשנירקול).
דרגת קושי :קלה ,מתאימה למשפחות.
קחו את הזמן 4-2 :שעות.
כניסה :בתשלום.
הגעה :על כביש אילת-טאבה ,מול בית ספר שדה אילת.

לילה שלישי :חניון לילה מצדה מערב
למרגלות ההר המפורסם ביותר בארץ שוכן חניון הלילה מצדה מערב ,גדוש באווירת מדבר רבת
קסם .כאן פשוט תבחרו במה ללון – באוהל אירוח בנוי ,באוהל משפחתי או באוהל שלכם.
פרטים על חניון הלילה מצדה מערב.
דרגת קושי :קלה ,מתאימה גם למשפחות עם פעוטות.
קחו את הזמן :משעה עד חצי יום.
כניסה :בתשלום.
הגעה :מכיוון ערד בלבד (אין גישה לחניון הלילה מכביש .)90

מסלול  -יום שלישי
נשארים בסביבה :טיפוס על מצדה בזריחה

מצדה חולשת על נופים מעוררי השראה של מדבר יהודה ,אך הנופים הם
רק גמול משני למעפילים לכאן ,אל המקום שהוכרז אתר מורשת עולמית
בזכות אירועי העבר שהתרחשו בו ,והממצאים הארכיאולוגיים שהתגלו בו.
דרך אחת להגיע לראש ההר היא ב"שביל הסוללה" – כחצי שעת הליכה
מחניון הלילה .ואם כבר מטפסים ,אז טפסו בזריחה ,כי מהפסגה מראה
קרני השמש הראשונות העולות מהמזרח הוא מראה בלתי נשכח.
אם תרדו למזרח ההר ותחזרו שוב ,יש עוד שני מוקדי עניין שאסור לכם
להחמיץ :ביקור במוזיאון מצדה ,שבו מוצגים ממצאים ארכיאולוגיים
מרתקים באווירה מסתורית ותיאטרלית ,ומופע אור-קולי מיוחד המספר את
סיפור ימיהם האחרונים של המתבצרים על ההר .המופע מתקיים בצד
המערבי של הגן הלאומי בכל ערבי שלישי וחמישי .הוא מתחיל בשעה
 21:00ואורכו כ 50-דקות.

דרגת קושי :קלה ,מתאימה למשפחות.
קחו את הזמן 4-2 :שעות.
כניסה :בתשלום.
הגעה :על כביש  ,90כ 15-ק"מ מצפון לעין בוקק[ .לעולים דרך שביל
הסוללה ההוראות אחרות ,לא?]

בדרך הביתה :עין בוקק

מתי הייתה הפעם האחרונה שהתענגתם על נווה מדבר שוקק חיים? נווה
מדבר שבו צבעי צהוב-מדבר ,ירוק-קנה וכחול-מעיין מתמזגים אלו באלו?
המסלול הקצר והקליל בעין בוקק יספק לכם הזדמנות לעשות את זה כמו
שצריך ,שכן הנחל הקטן הזה ,שמתפתל במדבר יהודה ,נוטה לסיים את
מהלכו באופן ציורי במיוחד.
כדי לדגום אותו צעדו מחניון הרכב מערבה לפי סימון השבילים השחור,
ודי מהר תגיעו אל מפלונים יפים ובריכות טבילה חמודות .בהמשך ממתין
לכם מפל גבוה ומרשים יותר .אין לאן למהר .שבו ,קחו את הזמן בטבע
הפסטורלי הזה .למעשה ,הקושי היחיד כאן הוא להצליח לשלוף את
הילדים מהמים...
את הטיול אפשר לקנח (או לפתוח ,אם תרצו) בים המלח .הרי לא הגעתם

עד למקום הנמוך ביותר על פני הגלובוס ותתעלמו מים המלח ,אז קדימה.
כדאי לדעת שלאחרונה נבנו באזור מלונות עין בוקק תשתיות רבות
ומפנקות למען הטובלים בים ,כולל מקלחות חוף ,הצללות ,טיילת נוחה,
ועוד.
דרגת קושי :קלה ,מתאימה למשפחות.
קחו את הזמן 3-2 :שעות לכל חלופה (עין בוקק ,ים המלח).
כניסה :ללא תשלום.
הגעה :על כביש  ,90מול מלונות עין בוקק .הכניסה למסלול הטיול
משולטת ,והיא ממערב לכביש.

בדרך הביתה :שמורת עין גדי

מלבד יופייה ,אחת ממעלותיה הגדולות של שמורת עין גדי היא ריבוי
מסלולי הטיול בה (בנחל דוד ובנחל ערוגות) המתאימים לכל גיל ,חשק
וכושר גופני .בכניסה מקבלים דפדפת מידע ומפה מפורטת ופשוט בוחרים
מסלול לפי היכולת ,הזמן או החשק .רוצים רק לטבול או לעמוד תחת מפל
מים? נחל דוד יעשה היטב את העבודה .מעוניינים במסלול מאתגר יותר?
לכו בנחל דוד עד מערת דודים הציורית ,או דלגו לנחל ערוגות ,שבו מפל
נסתר ,בריכות נהדרות ומדבר פוטוגני שמקיף את הכול.

דרגת קושי :קלה עד בינונית (בהתאם למסלול הנבחר).
קחו את הזמן 4-1 :שעות (בהתאם למסלול הנבחר).
כניסה :בתשלום.
הגעה :הכניסה לשמורת עין גדי היא על כביש  ,90כמה מאות מטרים מצפון
לקיבוץ עין גדי.

