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לילה ויום במדבר
כעת, כאשר מזג האוויר מפויס יותר ואבק המלחמה הולך ושוקע 

לו לאטו, זה הזמן לשכוח מהכל ולהתמסר לכל הטוב שמציע 
הנגב. קמפינג פלוס טיול, פלוס חוויה

חניון מצדה צילום אבינועם מיכאלי

כתב: איל שפירא   

"סוד יופיו של המדבר, שהוא צופן אי שם 
בחובו מקור מים חיים", אמר בחוכמה הנסיך 

הקטן. ואולם, אם הנסיך הקטן היה מעביר 
יום ולילה במדבר, הוא היה מגלה כי המדבר 
צופן גם עושר מפעים של בעלי חיים, נופים 

המשנים את גוניהם בכל שעה משעות היממה 
ובעיקר – כר פורה לדמיון, הנובע מהמרחבים 

האדירים, מעוררי ההשראה.
זה הזמן לחזור לדרום ולהתמסר למה שמציע 
הנגב, על חבלי הארץ הרבים והמגוונים שבו.

מומלץ לכם לקחת יום ולילה )ועדיף: יום, 
לילה ועוד יום(, לטייל, לשוטט, לגלות וגם ללון 
במתחמי הקמפינג המסודרים, המציעים חיבור 

אמיתי לטבע, לצד נוחות לכל המשפחה.
חניון לילה בגן לאומי אשקלון: לא ממש מדבר, 

אבל בהחלט ראוי לביקור. בגן הלאומי 
אשקלון, הראשון שנחנך בישראל )1965(, 

תמצאו מצוק כורכר מרשים המשקיף אל הים, 
שפע של חי וצומח ובעיקר – מגוון שרידים 

ארכיאולוגיים ומורשת היסטורית מתקופות 
רבות )08-6736444(. 

עוד בסביבה: מסלולי טיול מפתיעים בגן 
הלאומי, שמורת חולות ניצנים, חוף פלמחים.

חניון "מצדה מערב": חניון הלילה, למרגלות 
ההר ההיסטורי, מציע לינה באוהל בדואי, 

באוהל משלכם או באוהלים משפחתיים 
 שאפשר לשכור במקום. )08-6280404

שלוחה 1(. עוד בסביבה: טיול בחווארי מצדה, 
בהר סדום ובנחל פרצים.

חניון לילה תל ערד: החניון, בשטח הגן הלאומי, 
מציע לינה נעימה על משטחים תחת כיפת 

השמים או בביתני אירוח )08-6280404 
שלוחה 1(. עוד בסביבה: טיול ברחבי הגן 

הלאומי, שבו שרידים מרתקים מהתקופה 
הכנענית ומהתקופה הישראלית ומסלולי טיול 

בבקעת קנאים, כולל נחל צאלים.
גן לאומי הבשור: בלב נווה המדבר הירוק־כחול 
של גן לאומי הבשור, מצוי חניון קמפינג שבו 

תוכלו ללון באוהלים שלכם או בביתני אירוח 
)08-9985120(. עוד בסביבה: טיול קליל ברכב 

או באופניים לצד נחל הבשור.
החאן הנבטי בממשית: החאן הנבטי הצמוד לגן 

הלאומי, שבו שרידיה המפוארים של העיר 
הנבטית, מפנק ומאובזר היטב. המרחב הגדול 

כולל אוהלי לינה ואירוח גדולים לקבוצות, 
אוהלים קבועים ייחודיים )"טוקולים"(, כמה 

ביתני אירוח ומשטחים ללינה תחת כיפת 
השמים )08-6280404 שלוחה 1(. עוד בסביבה: 

טיול בממשית, טיולים במכתש הגדול.
חאן בארות: מה יותר קסום מחניון לילה 

מאובזר בלב אחד המכתשים היפים בעולם? 
בחאן שבמכתש רמון יש משטחי לינה 

לאוהלים לצד צמד אוהלי לינה מרכזיים 
)08-6280404 שלוחה 1(. עוד בסביבה: טיולים 

בנחל ארדון, בעין סהרונים, בפרסת נקרות.
חניון לילה חי־בר יטבתה: בצמוד לשמורת הטבע 

הנהדרת, המאפשרת מפגש בלתי אמצעי עם 
שפע של בעלי חיים, בהם טורפים ואוכלי עשב 

גדולים, מצוי חניון פשוט ומקסים
)08-6373057(. עוד בסביבה: טיולים ובילויים 

בפארק תמנע.

מיוחד

פרטים נוספים על 
מסלולי טיול, על 
אטרקציות ועל לינות 
שטח בנגב, באתר רשות 
הטבע והגנים:
www.parks.org.il


