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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 ומה

נים 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.



גן לאומי תל ערד: לינה פלוס טיול

ונתחיל בתמיהה קלה: כיצד ייתכן שרבים כל כך  עוברים ליד האתר הזה בעת שהם יורדים לים 
המלח, מבלי לעצור, ולו לרגע, כדי לחקור את אחד התלים המיוחדים בארץ כולה. 

קדום  מים  מפעל  גם  כמו  מבוצרת,  כנענית  עיר  של  המרשימים  שרידים  התגלו  כאן 
בית  עם  בבד  בד  שפעל  יהודאי,  מקדש  שרידי  ואף  יהודה  מלכי  מימי  מצודות  ידיים,   ורחב 
 המקדש בירושלים, במאות התשיעית והשמינית לפני הספירה. הוא אף הוקם בהתאם לתכנית 
המשכן המתוארת במקרא. כל אלו מעידים על חשיבתה של ערד הקדומה. ועוד לא דיברנו על 

הנוף המרשים הניבט מראש התל והאווירה ההיסטורית השורה על הכל.
כאן גם מציעים לכם לינת קמפינג מקורית, במתחם "החאן הכנעני" המפנק.

פרטים על חניון הלילה גן לאומי תל ערד:
דרגת קושי: קלה, מתאימה גם למשפחות עם פעוטות.

קחו את הזמן: משעתיים ועד חצי יום.
כניסה: בתשלום.

הגעה: בצומת תל ערד שעל כביש 31 )ערד-צומת שוקת(, 
פונים צפונה לכביש 2808.



גן לאומי תל באר שבע
בדרך לערד עוצרים למסור ד"ש לאבותינו הקדומים. תל באר שבע מצוי 

 במרחב שבו אברהם, יצחק ויעקב פעלו. למעשה, זהו אחד מהתלים 
המקראיים החשובים בארץ, והוא הוכרז אתר מורשת עולמית. בין השאר, 

תגלו כאן שחזור מדויק של מזבח ארבע קרנות שהתגלה בחפירות, שרידים 
של מבנים ושערים מתקופת המקרא, באר המים העמוקה מסוגה בארץ 

)כ-69 מטרים( וגם מפעל מים שאל מעמקיו ניתן לרדת במדרגות – חוויה 
מסתורית ונהדרת לכל המשפחה.

חובבי הנוף יעפילו למגדל תצפית גבוה שיספק לכם הצצות לעבר באר 
שבע מצד אחד ודרום הר חברון מהצד האחר. 

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

כניסה: בתשלום.
הגעה: על כביש באר שבע-צומת שוקת, דרומית לעומר ובסמוך לישוב 

הבדואי תל שבע. 

תצפית מנצחת: מצפור מואב
כאשר מטיילים בתוך העיר ערד, קשה לדמיין שבאחת מקצותיה חבויה 

יאחת מנקודות התצפית המדברית המרשימות בישראל. ממש כך. אז ברו
כים הבאים אל מצפור מואב )הקרוי גם "מצפור אל מול מואב"(, שיספק 

לכם לוק פנורמי עוצר נשימה לעבר מדבר יהודה, הר הנגב, ים המלח וכיאה 
ילשמו – גם לעבר הרי מואב המרוחקים. וכל הטוב הזה נערך למרגלות "המ
טוס", פסל אדיר ממדים של יגאל תומרקין, שמספק ערך מוסף ראוי לנוף 

הטבע. זהו גם מקום רומנטי להפליא, אם הגעתם בהרכב הנכון...
ימי שרוצה לחלץ עצמות, מוזמן לטייל בשבילים היורדים מהאנדרטה ומספ

קים טעימה מהמדבר.
ואם אתם כבר כאן, מומלץ לקפוץ לשעה קלה אל רובע האמנים של ערד 

)רובע אשת לוט(, המאכלס חנויות, גלריות ושאר הפתעות.

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

)לא כולל רובע אשת לוט וטיול רגלי מאזור האנדרטה(.
כניסה: ללא תשלום.

הגעה: הגישה למצפור מקצהו של רחוב מואב בערד.

טיול בעין בוקק וטבילה בים המלח
מתי בפעם האחרונה התענגתם על נווה מדבר שוקק חיים? כזה שבו צבעי 

הצהוב-מדבר, הירוק-קנה והכחול-מעיין מתמזגים אלו באלו? המסלול 
הקצר והקליל בעין בוקק יספק לכם הזדמנות לעשות זאת כמו שצריך.

אבל לפני שמתחילים, כדאי לדעת שמדובר במסלול פופולרי למדי, ולכן 
עדיף לערוך אותו בימי חול או שישי. בכל זאת מעוניינים בשבת? אז צאו 
מהאוהל ממש מוקדם, לפני שכולם מגיעים מאזור המרכז )הנה לכם, עוד 

יתרון מנצח לטיולי כוכב(.
הנחל הקטן הזה, שמתפתל במדבר יהודה, נוטה לסיים את מהלכו באופן 

יציורי במיוחד. כדי לדגום אותו, צעדו מחניון הרכב לכיוון מערב עם סי
מון השבילים השחור, ודי מהר תגיעו אל מפלונים יפים ובריכות טבילה 

חמודות. בהמשך ממתין לכם מפל גבוה ומרשים יותר. אין לכם לאן למהר. 
שבו, קחו את הזמן בטבע הפסטורלי הזה. למעשה, הקושי היחיד כאן הוא 

להצליח ולשלוף את הילדים מהמים...
את הקינוח לטיול )או את הסיפתח שלו, אם תרצו( תעשו בים המלח. הרי 
לא הגעתם עד למקום הנמוך ביותר על פני הגלובוס רק כדי להתעלם מים 

המלח. אז קדימה. כדאי לדעת שבאחרונה נבנו באזור המלונות של עין 
בוקק תשתיות רבות ומפנקות לטובת הטובלים בים, כולל מקלחות חוף, 

הצללות, טיילת נוחה ועוד.

דרגת קושי: קלה, מתאימה למשפחות.

קחו את הזמן: 3-2 שעות לכל אחת מהאופציות )עין בוקק וים המלח(.
כניסה: ללא תשלום.

הגעה: על כביש 90, באזור המלונות של עין בוקק. הכניסה למסלול הטיול 
משולטת, ונערכת מצדו המערבי של הכביש. 

הר סדום ונחל פרצים
בזמן הנכון )אחר הצהריים(, במצב רוח הנכון )מהורהר/הרפתקני/יצירתי( 
יועם החברה הנכונה )משפחה מגובשת או זוג רומנטי(, הר סדום יהווה לו

קיישן מושלם לטיולים קלילים ותצפיות נוף מרהיבות. ההר, שהוא למעשה 
"פקק" אדיר של מלח, מתרומם מעל בתרונות ציוריים ואל מול ים המלח 
והרי מואב. אפשר פשוט לבהות בנוף או לטייל בשבילי הטיול הסמוכים. 
רוצים להגדיל? נסו את הקניון הנפלא של נחל פרצים הסמוך )יש שילוט 

מסודר(. מומלץ להצטייד במפת האזור.

דרגת קושי: קלה, מתאימה למשפחות.
קחו את הזמן: 3-2 שעות.

כניסה: ללא תשלום.
:הגעה בכביש 90 פונים מערבה ליד אבן הק"מ ה-94, וממשיכים לפי השיי

לוט בשטח. 

גן לאומי מצדה
 מצדה מספקת נופים מעוררי השראה של מדבר יהודה. אך הנופים הם רק 
תגמול משני עבור מי שמעפילים לכאן, אל המקום שהוכרז כאתר מורשת 
יעולמית – בזכות אירועי העבר המרתקים שהתרחשו בו  והממצאים האר

כיאולוגיים המרגשים שהתגלו בו.
כידוע, זהו המעוז האחרון של לוחמי חירות יהודיים מול הצבא הרומי 

לפני כ-2,000 שנה, וההר מסמל את סופה של ממלכת יהודה, בסוף ימי 
בית המקדש השני - וגם את חורבנה האלים. אך מוקד משיכה ייחודי נוסף 

במצדה מגיע בדמות שרידי ארמונות הפאר מתקופתו של המלך הורדוס. 
אלו מתמזגים היטב עם העדויות האילמות לימי המצור הרומי וסופם המר 

של יושבי ההר.
אל ההר ניתן לעלות ברכבל הנוח, אך גם באמצעות "שביל הנחש", שהליכה 

בו נמשכת כחצי שעה. כי אם כבר מטפסים – אז כמו שצריך...
על במת ההר השטוחה ורחבת הידיים, תוכלו לסייר בין ארמון בעל שלושה 
מפלסים בעל רצפות פסיפס וציורי קיר משוחזרים. הארמון – תוצאה של 

אדריכלות נועזת בסגנון רומאי - תלוי מעל התהום הפעורה תחתיו. עוד 
באתר: שרידי בית כנסת בן 2,000 שנה, כנסייה ביזנטית ששימשה נזירים 

מתבודדים, בית מרחץ בסגנון רומי ותצפיות נוף פנורמיות לכל עבר. על 
יתוותרו על ביקור במוזאון מצדה, השוכן למרגלות ההר ומציג באופן אינט

ראקטיבי את קורות ההר. 

דרגת קושי: קלה, מתאימה למשפחות.
קחו את הזמן: 4-2 שעות.

כניסה: בתשלום.
הגעה: על כביש 90, כ-15 ק"מ צפונית לעין בוקק. 

גן לאומי ממשית
 העיר הנבטית ממשית תספק לכם מסע מרהיב אל העבר. הסיבה: אתר 

מקסים זה טומן בחובו שרידים הן מימי הרומאים והן מימי הנבטים – אותם 
ינוודים שהכירו באופן אינטימי כל שביל במדבר ונעו בו בשיירות סחר גדו

שות תבלינים, בדים, אבנים טובות ועוד.
העיר הקדומה משתרעת על שטח צנוע של 40 דונמים בלבד, אך בשטח 
הקטן יחסית תגלו שפע של אוצרות: מבתי פאר ורחובות שנשמרו היטב 
ועד מגדל מרשים ואורוות סוסים קדומות. וכמובן, נופים מרהיבים לעבר 
נחל ממשית המצוי למרגלות העיר. אל תוותרו על ביקור ב"כנסיית נילוס 

הקדוש" המפוארת, שבה פסיפסים יפהפיים. כדאי לדעת כי בצמוד לגן 
הלאומי פועל חניון לילה מסודר ומפנק במיוחד.

דרגת קושי: קלה, מתאימה למשפחות.
קחו את הזמן: 3-2 שעות.

כניסה: בתשלום.
הגעה: על כביש 25, כשמונה ק"מ מדימונה לכיוון צומת רותם. 

יער יתיר
יער מוקף מדבר. זוהי אולי הדרך הטובה ביותר לתאר את יער יתיר, היער 

הגדול בישראל שניטע בידי האדם. אז נכון, כולם מכירים את יער להב 
שמצפון לבאר שבע, אבל יתיר מספק חוויות מגוונות להפליא. בקיצור, הוא 

הרבה יותר מ"עצים".
בראש ובראשונה, יש בו מסלולי טיול נהדרים, באורכים שונים, המתאימים 
לכל גיל וחשק )בכניסות ליער ישנם שלטי הסבר ומפות(. טיול שלא תרצו 

להחמיץ ייערך ב"שביל המתקנים החקלאיים" – מסלול ארכיאולוגי קצר 
מאוד, שיפגיש אתכם עם כלי חקלאיים קדומים. אל תחמיצו גם את חורבת 
ענים וחורבת יתיר, שבה התקיים ישוב יהודי בתקופת הבית השני. וכמובן, 

ביקור במאגר המים שבו עופות רבים, בבית היערן וגם בשפע של פינות 
הפיקניק, חלקן צופות אל מדבר יהודה שעוטף את היער מכל עבר. פשוט 

נהדר.

דרגת קושי: קלה, מתאימה למשפחות.
קחו את הזמן: 4-2 שעות.

כניסה: ללא תשלום.
הגעה: מכביש 60, לפי השילוט המפנה ליער יתיר.

מסלול - יום ראשון

מסלול - יום שני

מסלול - יום שלישי


