
שמורת 
חי בר יוטבתה

שמורת 
חוף אלמוגים

סמר

פארק תמנע

הכוכב של דרום הערבה: 
לינה מפנקת וטיולים סביב שמורת טבע חי-בר יטבתה

היום הראשון:

פיקניק בפארק ספיר
טיול בחולות כסוי )בדיונה הגדולה(

לינה: חניון לילה שמורת חי-בר יטבתה
 המלצה: מדורה, תפוחי אדמה 
ומרשמלו )כדאי להביא עצים 
למדורה, אפשר לקנות בחניון

היום השני:

שמורת חוף האלמוגים
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היום השלישי: 

טיולים וחוויות בפארק תמנע
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 

ומהנים 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.



שמורת טבע חי-בר יטבתה: לינה פלוס טיול

חניון הלילה של שמורת חי-בר יטבתה הוא במקום מושלם. הוא גם מאפשר לנוסעים לחופשה 
באילת "לגנוב" עוד יום ולצרוך טבע לנשמה, וגם מספק טבע פראי וטיולי מדבר למי שכלל לא 

מתכנן להדרים לאילת.
וכל זה בסגנון ספארי אפריקאי בלב מדבר פוטוגני לעילא. שמורת הטבע המיוחדת משתרעת 
על כ-32 אלף דונמים, וייעודה הוא להשיב אל הטבע בעלי חיים בסכנת הכחדה ולשמר את 
גרעיני הרבייה שלהם. לכם, המטיילים, היא מציעה נסיעה שלווה ונהדרת בין ראמים, צבאים, 

יענים, ערודים, פראים ודישונים ואף עופות דורסים. ונוף מדבר, כבר אמרנו?

פרטים על חניון הלילה שמורת טבע חי-בר יטבתה:
דרגת קושי: קלה, מתאימה גם למשפחות עם פעוטות.

קחו את הזמן: שעתיים, שלוש
כניסה: בתשלום.

הגעה: על כביש 90, בין הקיבוצים יטבתה לסמר, כ-35 ק"מ מצפון לאילת.

http://www.parks.org.il/ParksAndReserves/haiBarYotvata/Pages/hayBaryatveta.aspx


פארק ספיר 
הילדים מתחילים לאבד סבלנות במושב האחורי? יש לכם תחושה שביש 
90 ארוך מדי? אתם צודקים. אכן, זהו הכביש הארוך ביותר בישראל, אז 

כדי להתרענן כמו שצריך בדרך לחי-בר יטבתה מומלץ מאוד לעצור לפניק 
מושקע באי ירוק בלב המדבר, הלוא הוא פארק ספיר. כאן בלב עמק חביב 

יש מדשאות מטופחות, עצים נותני צל, אגם מפתיע )מלא מים בכל ימות 
השנה( ופלגי מים שמזינים אותו. אחרי נסיעה כה ארוכה מהמרכז, זה 
בדיוק המקום שאתם צריכים כדי לחלץ עצמות ולשקוע בנוף של נווה 

מדבר.
אל תשכחו להצטייד מראש בנשנושים ובשאר דברים טובים, ואם שכחתם 

אפשר לקנות כל מה שצריך ביישובי הערבה בדרך.

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

כניסה: בתשלום.
הגעה: מכביש 90, דרומית לעין יהב, פונים מערבה לפי השלט לספיר. 

חולות כסוי
אחרי נסיעה ארוכה אין ילד שלא ישמח להתרוצץ עליהן, להתגלגל מהן 

וממש לעוף עליהן. כן, אלו דיונות חול: זהובות, בתוליות, רכות ומחבקות. 
ברוכים הבאים ל"חולות כסוי" – דיונות המעטרות את שולי נחל כסוי. 

רוצים להגדיל? מלבד גלגולים ממכרים אפשר לעשות כאן גן מסלול קצר 
– 2.5 ק"מ )לא בחום הקיץ כמובן(. נכון, יש פה סימון שבילים, אבל גם 

תחושה של סוף העולם במובן הטוב. בדרככם בשביל המסומן בשחור תראו 
סהרונים )מעגלי אבנים( – רמז לפעילות אנושית קדומה בלב המדבר. 

ממשיכים, מטפסים על רכס ואז נגלה נוף מרהיב של בקעת עובדה ונחל 
כסוי. בדרך תפגשו דיונות חול מזמינות, אבל אל תתמסרו מיד – חכו לדבר 

האמיתי: "הדיונה הגדולה". כאן מתחיל הכיף ושצף האדרנלין: חולצים 
נעליים, מטפסים, מתגלגלים וחוזר חלילה עד אינספור )כמעט(.

לאחר שממשיכים חוברים לשביל הירוק וחוזרים לרכב. יש להצטייד 
בתיאור מפורט של המסלול ובמפה.

דרגת קושי: קלה, מתאימה למשפחות.
קחו את הזמן: כשעה עד שעתיים. 

כניסה: ללא תשלום.
הגעה: מצומת שיזפון נוסעים דרומה בכביש 12, פונים לפי השלט המכוון 

לבסיס עובדה ולאחר כמה קילומטרים ממשיכים בדרך עפר לפי השלט של 
רשות הטבע והגנים. ניתן להגיע ברכב קרוב לדיונה או ללכת במסלול הרגלי 

המלא.

שמורת חוף האלמוגים
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 

הישר 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. 

פארק הצפרות של אילת
אילת הפתיעה אתכם בדגים אקזוטיים ובאלמוגים צבעוניים? עכשיו הגיע 

הזמן להרים ראש לשמיים ולהתפעל מעולם חי מסוג אחר: בעלי הכנף. 
לא רבים מכירים את פארק הצפרות של אילת, אם כי הוא פופולרי מאוד 
בקרב העופות הנודדים. להם הפארק הוא "תחנת תדלוק" חיונית בדרכם 

אל המדבר הצחיח וממנו, ואילו למטיילים נבנו פה להנאתם נקודות תצפית 
יפות, מסתורים, ושבילי הליכה לצד בריכת מים. אם יהיה לכם מזל, תוכלו 

לצפות בלהקות של פלמינגואים ש"אימצו" את המקום. מרחב זה שוקק 
 במיוחד באביב, בסתיו ובחורף, ומומלץ להגיע מוקדם בבוקר או בין 

הערביים. כדאי להצטייד במשקפת ובמגדיר ציפורים.

דרגת קושי: קלה, מתאימה למשפחות.
קחו את הזמן: 3-1 שעות.

כניסה: ללא תשלום.
הגעה: מכביש 90 מצפון לאילת פונים מזרחה לכביש 109 )לכיוון מסוף 

הגבול( וממשיכים לפי השלטים.

תצפית הר יואש
חובבי תצפיות הנוף הפנורמי יעופו על המקום הזה: רבע שעה נסיעה 

מאילת ומוקפת סלעי גרניט מלוא העין ממתינה לכם על הר יואש נקודת 
תצפית מרהיבה. כאן, בגובה 734 מטרים מעל פני הים, תזכו במראה עוצר 
נשימה של מרחבי סיני, מפרץ אילת, עקבה, הערבה הדרומית, הר שלמה, 

בקעת הירח וכל מה שביניהם. וכן, ניחשתם נכון: מפה רואים היטב את 
מפגש ארבעת הגבולות: ישראל, ירדן, מצרים וערב הסעודית, ואפילו לא 

צריך דרכון. 

דרגת קושי: קלה, מתאימה למשפחות.
קחו את הזמן: עד שעה.

כניסה: ללא תשלום.
 הגעה: יוצאים מאילת מערבה לכביש 12 ולאחר כ-8 ק"מ רואים שלט 

שמפנה דרומה, לתצפית הר יואש.

חולות סמר
דיונות, דיונות ועוד דיונות. חולות סמר מציעים עולם של חול שמזכיר 

מקומות אחרים וזמנים אחרים. אבל לפני הגלגולים מראש הדיונות )ואתם 
תתגלגלו. אין לכם ברירה, זה ממכר(, כדאי לדעת שמרחב זה משמר את 

הדיונות האחרונות באזור דרום הערבה. היום, לאחר כריית חול במשך 
שנים, כמעט לא נותרו כאן נופי דיונה. 

הנופים האלה אף משמרים עולם חי זעיר ומרתק, וכך תוכלו לעקוב עם 
הילדים אחר עקבות של זוחלים, חרקים ובעלי כנף. ממש ספארי חולות. 

אם אתם חובבי עפיפונים, תשמחו לגלות שבזכות גובהו והרוחות הטובות 
המנשבות בו, זהו יופי של אתר להטסת עפיפונים. אז קחו את הזמן, יהיה 

פה כיף גדול.
מומלץ להגיע בשעות הנעימות של אחר הצהריים.

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

כניסה: ללא תשלום.
הגעה: אל האתר מוביל כביש הערבה הישן, כ-2 ק"מ צפונית-מזרחית 

לאליפז. 

פארק תמנע
הדרך הטובה ביותר להגדיר את המרחב הזה היא "מוזיאון גיאולוגי תחת 
כיפת השמיים". פארק תמנע מציע למבקריו אינספור תצורות סלע, גווני 

 מדבר, מרקמי סלעים, שכבות קרקע וגם היסטוריה מרתקת של כריית 
נחושת באזור. זהו בהחלט מקום שאפשר לבלות בו יום שלם ועדיין לא 

לשבוע מיופיו וממה שהוא מציע. יש פה שפע של שבילי טיולים ברגל 
ברמות קושי שונות, 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 במיצגים בתלת-ממד המתארים את קורות המקום.

דרגת קושי: קלה, מתאימה למשפחות.
קחו את הזמן: 5-3 שעות.

כניסה: בתשלום )פארק תמנע אינו באחריות רשות הטבע והגנים(.
הגעה: על כביש 90, כ-25 ק"מ מצפון לאילת.

מסלול - יום ראשון

מסלול - יום שני

מסלול - יום שלישי


