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ניצנים

הטיול שלי עם ארצי

מאת: רויטל בן–יהודה I צילומים: ארכיון רשות הטבע והגנים

ובעלי  כביתם של צמחים  שמשמש 
חיים רבים נוספים, ובהם גם צבי הים, 
והסיבה  הכחדה.  בסכנת  שנמצאים 
השלישית, שהיא לא פחות חשובה, 
היא שבחוף מצאו את השרידים של 

עיר הנמל העתיקה יבנה–ים. 
שיש  ידעתי  "לא  אמרתי,  "ארצי", 
כל כך הרבה דברים בפלמחים. אני 
חשבתי שיש קצת חול וים ולפעמים 

הרבה גלים".
"זה לא הכול", אמר ארצי, "אמרתי 
לך שאנחנו יוצאים לטיול, אז כדאי 
שתדע שלחוף פלמחים נשפך נחל 
השורק, שזה נחל המגיע לים מאזור 
ירושלים. בנחל הזה מסייעת רשות 

 גבע מתגעגע לים וארצי מבטיח לו גם בילוי בחוף ים יפהפה וגם טיול מרתק
 ומעניין בגן לאומי חוף פלמחים, שמשמש כבית גידול למגוון צמחים

ובעלי חיים נדירים, ובהם גם צבי הים הנמצאים בסכנת הכחדה

העצמאות ת יום  אחרי  מיד 
לאמא  לנדנד  מתחיל  אני 
ללכת  רוצה  שאני  ואבא 
כי  עצוב  ממש  הייתי  השנה  לים. 
בילינו  ולא  בצפון  בטיול  היינו  בפסח 
גם  שהיה  בחול,  ארמונות  בפסטיבל 
כבר  ואני  בפלמחים,  וגם  ינאי  בבית 

ממש מתגעגע לים.
מהמטבח  אותי  ששמעה  אמא, 
התחיל  לא  עוד  "גבע,  לי:  אמרה 
שבחג  מבטיחה  אני  הקיץ. 

השבועות ניסע לים".
נוסעים  "אנחנו  משמחה:  צהלתי 

לים, אנחנו נוסעים לים".
לים,  סתם  נלך  שלא  הציע  ארצי 
צריכה  שלנו  כמו  ואמר שמשפחה 

גם לטייל וגם ללכת לים.
החוף",  על  מטיילים  תמיד  "אנחנו 

אמרתי.
"לא", ענה ארצי, "אני מתכוון לטיול 
לי כבר רעיון. אני רוצה  ויש  ממש 

שנמצא  נהדר  ים  חוף  לך  להכיר 
בתוך גן לאומי מלא הפתעות. אני 
חוף  לאומי  גן  את  שתכיר  רוצה 

פלמחים", הכריז ארצי בשמחה.
"גן לאומי חוף פלמחים? זה לא גן 

לאומי, זה חוף ים", אמרתי.
הזמן  "הגיע  ארצי,  אמר  רק",  "לא 
שיש  ההפתעות  כל  את  שתכיר 

לפלמחים להציע".
ארצי הסביר שפלמחים הוא גן לאומי 
בגלל שלוש סיבות: קודם כול בגלל 
בית  שהוא  המערבי,  הכורכר  רכס 
הרבה  בו  וחיים  מאוד  מיוחד  גידול 
נדירים. חיים  ובעלי  צמחים   מאוד 
חוץ מזה יש בו גם חוף ים טבעי לגמרי, 

שרידי עיר הנמל יבנה–ים
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הטבע והגנים לצבי הביצה ולצבים 
הרכים להתרבות".

"איך הם עושים את זה?", שאלתי.
"הרשות הקימה אי מלאכותי בשפך 
לצבים  לאפשר  כדי  הנחל  של 
לעלות על האי ולהטיל את הביצים 
ואפילו  טורפים  להם  שיפריעו  בלי 

בני אדם", הסביר ארצי.
"ואנחנו נראה צבים?", שאלתי.

מוקדם  נגיע  אם  אבל  בטוח.  "לא 
רעש  עם  אותם  נבהיל  ולא  בבוקר 
יכול להיות שנראה כמה צבים. והכי 
חשוב", הוסיף ארצי, "לא נאכיל אותם 

כי זה ממש ממש לא בריא להם".
"יו", אמרתי, "אני כבר רוצה ללכת 
לטיול הזה. אני ממש אוהב צבים".

ארצי,  אמר  הכול",  לא  עוד  "וזה 
רכס  על  עולים  המסלול  "בסוף 
לרכס  העלייה  לפני  אבל  הכורכר. 
שם  ונראה  דיונה  על  נעלה  עצמו 

את "מערת הגמדים".
צוחק  אתה  גמדים?  של  "מערה 

עליי?", חייכתי.
ברכס  החצובה  ציורית,  מערה  “זו 
את  לה  שהמציא  ומי  הכורכר, 
קיבוץ  של  הילדים  היו  השם 
החוף",  ליד  כאן  שגרים  פלמחים, 
גבע,  "אבל,  ברצינות.  ארצי  אמר 
חשוב שתדע שאסור להיכנס לתוך 
להתמוטט,  עלולה  היא  כי  המערה 
מבחוץ". להציץ  מותר   אבל 
"ארצי, אמרת שנטפס גם על הרכס.

מה נעשה שם?"

כל  על  תצפית  יש  הרכס  "מפסגת 
הים  חוף  את  נראה  אנחנו  האזור. 
למרגלותינו  נראה  בצפון  במערב, 
את  וברקע  שורק,  נחל  שפך  את 
יעוז,  תל  יונה,  תל  ים,  בת  מגדלי 
ואפילו את הסופרלנד. במזרח נראה 
את דרום ראשון לציון, את רחובות 
כיום  המוקם  אירוס,  היישוב  ואת 
ברכס הכורכר ליד בית עובד, וברקע 
נראה  ירושלים. בדרום  בולטים הרי 

את קיבוץ פלמחים.
נרד  "אנחנו  ארצי,  הוסיף  "ומשם", 
אל החוף לא דרך המדרון היורד לים 
אל  נחזור  אנחנו  מדי.  תלול  הוא  כי 

השביל שליד מערת הגמדים".
לי  מתחשק  "כבר  נאנחתי,  "ארצי", 

שיגיע חג השבועות".
חג  את  כבר  מזכיר  אתה  "אם 
השבועות, אז כדאי שתדע שבערב 
פלמחים  של  בחוף  תתקיים  החג 
יגיעו  מאוד, שבה  מיוחדת  פעילות 
לחוף המון שחיינים וגולשים ויערכו 
ויהיו  וגלישה  שחייה  של  תחרויות 

ביניהם הרבה מאוד ילדים". 
לארצי,  אמרתי  מה",  יודע  "אתה 
אנחנו  גם  נוכל  נתאמן  אם  "אולי 
לשחות בים. אולי לא נתחרה, אבל 

זה נראה לי ממש כיף".
"אולי", אמר ארצי וחייך.

חפשו אותנו גם בפייסבוק

בונים ארמונות בחולחוף רחצה יפהפה

גן לאומי חוף פלמחים - רכס כורכר וחוף ים טבעי המהווים בית גידול למיני צמחים ובעלי חיים רבים
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ניצנים

כמה מדינות שוכנות לחופו של  א. 
הים התיכון?

13  .1
19  .2
21  .3

מהו עומקו הממוצע של הים  ב. 
התיכון?

1,500 מטר  .1
900 מטר  .2

2,300 מטר  .3

מהו עומקה של הנקודה העמוקה  ג. 
ביותר בים התיכון?

3,446 מטר  .1
5,267 מטר  .2
6,556 מטר  .3

איזו אימפריה קראה לים התיכון  ד. 
"הים שלנו"?

הפרסית  .1
הרומאית  .2

העותמאנית  .3

מצאו את ההבדלים
גבע וארצי בילו בגן לאומי חוף פלמחים וצילמו שתי תמונות. מצאו לפחות 5 הבדלים ביניהן

איזו תעלה מחברת בין הים  ה. 
התיכון לים סוף?

תעלת סואץ  .1
תעלת הימים  .2

תעלת קיל  .3

מהו שמו האחר של ים סוף? ו. 
ים סרגאסו  .1
הים האגאי  .2
הים האדום  .3

ים סוף הוא שלוחה של  ז. 
האוקיינוס:

ההודי  .1
האטלנטי  .2

השקט  .3

איזו עיר ישראלית שוכנת  ח. 
לחופו של ים סוף?

נהריה  .1
אשדוד  .2

אילת  .3

מהו אורכו של ים סוף? ט. 
1,200 קילומטר  .1
3,450 קילומטר  .2
1,900 קילומטר  .3

י. מה מייחד את ים סוף משאר 
הימים?

אין סביבו הרים  .1
אף נחל איתן או נהר לא נשפכים   .2

אליו
אין בו אלמוגים  .3

טריוויה בנושא ים

 התשובות: א. 3, ב. 1, ג. 2, ד. 2,

ה. 1, ו. 3, ז. 1, ח. 3, ט. 3, י. 2
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