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משפחה בטיול / פקחים צעירים

הרפתקה על החוף
ים כחול, מפרצונים חוליים, טבלאות גידוד, שוניות, ובעלי 

חיים ייחודיים הם רק חלק מהנוף המרכיב את חוף דור הבונים 
היפהפה. בואו לגלות את שמורת טבע חוף דור הבונים

מאת: מערכת רשות הטבע והגנים

חוף דור הבונים עוצב על ידי הרוח וגלי הים 
שהכו במשך שנים רבות על גבעות הכורכר 

שלאורכו. כאן אפשר למצוא טבלאות 
גידוד מפותחות, מפרצונים חוליים, כפים, 
שוניות, מערות חוף ומזרקות גלים. לאורך 

קו המגע של המים בחוף מתקיים עולם חי 
עשיר, שייחודי לבית גידול זה. בין בעלי 

החיים שאפשר לראות כאן: חופית )חילזון(, 
טחבית סלעים ובלוט ים )סרטנים( ועוד. על 
גבעות הכורכר מצויה צמחייה העמידה בפני 
הרוחות החזקות ורסס מי הים, כגון פריגה 

צהובה, חבצלת החוף, נר הלילה החופי, 
לפופית החוף, ציפורנית בשרנית ועוד. בשל 

ייחודו, הוכרז קטע חוף זה כשמורת טבע 
והוא מציע שני מסלולי הליכה עיקריים – 

מעגלי וקווי. הרחצה בים בשטח השמורה 
אסורה ומסוכנת, אין שירותי הצלה.

יוצאים למשימה 
את הטיול בשמורת טבע חוף דור הבונים 

מומלץ לעשות בליווי חוברת "פקחים צעירים", 
חוברת משימות מיוחדת לכל המשפחה, 

שמטרתה לאפשר למטיילים לחקור את האתר 
שבו הם מבקרים ולחוות אותו ביחד. החוברת 

כוללת מידע מעניין על המקום וכן חידות 
ומשימות שפתרונן מוביל את הילדים וההורים 
לסיור מרתק בשמורה. החוברת נמכרת בקופות 

האתר במחיר סמלי של עשרה שקלים )אפשר 
גם להורידה בחינם באתר האינטרנט של 
הרשות(. בסיום ביצוע המשימות, עוברים 

הילדים טקס התחייבות ומקבלים תג ותעודה 
המסמיכה אותם כפקחים צעירים. 

תוכנית "פקחים 
צעירים" החלה 
לפעול בשנת 2008 
ביוזמת קרן דואליס 
להשקעות חברתיות 
)ע"ר( ובשיתוף 
רשות הטבע 
והגנים. התוכנית 
מעודדת ילדים 
ובני משפחותיהם 
לאהבת הטבע וערכי 
המורשת ולשמירה 
עליהם בדרך 
חווייתית ומהנה. 

לטיול יצאנו
איך מגיעים: נוסעים בכביש החוף הישן )מספר 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 ומשם ממשיכים לדרך העפר ולמגרש החניה הסמוך לחוף.

משך הסיור: שעה-יום שלם
עונה מומלצת: כל השנה

לא לוותר על: לינת שטח )בעונת הקיץ בלבד(
דמי כניסה: 37 שקל לרכב פרטי. 50 אחוז הנחה למנויי רשות הטבע והגנים
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שמורה ימית

שמורת חוף דור הבונים היא שמורת טבע 
חופית שלצדה גם שמורת טבע ימית. במשך 
אלפי שנים דגו בני האדם בים, אך בעשורים 

האחרונים עברו לשיטות דיג בניצול יתר שפגעו 
מאוד באוכלוסיית הדגים, במזונם ובבית 

הגידול שלהם. לאחרונה מבינים יותר ויותר את 
החשיבות של השמירה על הים - ולא רק על 

החוף, והוכרזו כמה שמורות טבע ימיות, כולל 
שמורת ים דור הבונים.

מרבית בעלי החיים האלה שוהים במשך כל 
חייהם בתוך הים, אך אחד מהם יוצא דופן, 

מכיוון שהוא זקוק לחוף החולי כדי להתרבות 
)מטיל ביצים בתוך החול( – הקיפו אותו בעיגול.

 

הידעתם?
הסלע שבו מתחתרים כל המפרצים הוא סלע כורכר שנוצר על ידי התאבנות של דיונות חול. הסלע בנוי מגרגירי חול שהתלכדו 
עם גיר שמקורו בשברי קונכיות. קרוב לקו המים מכים גלי הים בעוז בסלע וגורמים לו להתבלות ולהפוך להיות מחורר וסדוק. 

 תהליך זה של בלייה והמראה השטוח של הסלעים נתנו לסלעים מחוררים אלה את שמם – טבלאות גידוד. כאן קיים עולם 
ייחודי של צומח מימי כגון אצות ושושנות ים, של בעלי חיים רבים כסרטנים, דגים, תמנונים ועוד.

 כאן חיים בכיף

בעלי חיים רבים פעילים באזור החוף החולי, גם 
 אם זה לא תמיד נראה כך. בדרך כלל הם יעדיפו 
 את השעות הקרירות של הבוקר והערב,
  אך במשך היום נוכל לראות את
העקבות שהם השאירו.
 מתחו קו בין העקבות לבעל החיים
שהשאיר אותם.

 צילום: דורון ניסים


