
טיול בשבוע / כתב וצילם: קובי פינקלרתיירות ונופש

ניתן גם ללכת בשביל היבש. כדי להגיע אליו יש 

לחזור מהמפל הנסתר לתחילת הנקיק, שם פונה 

שביל בצבע אדום, אתו עולים לגדה הצפונית 

של הנחל והולכים מזרחה לכיוון ים המלח עד 

למגרש החניה.  

 לא הרחק מכאן, בתוככי קיבוץ עין גדי, גן בוטני 

ייחודי בעולם בתוך בתי הקיבוץ.

מאות זני צמחים נדירים מכל העולם, הצומחים 

ממש לאורך שבילי הקיבוץ. תמצאו פה עצי 

באובב ענקיים מאפריקה לצד צמחייה טרופית 

מתוק ומלוח

המלח  ים  של  במרכזו  גדי שוכנת  עין  ארץ 

ולמרגלות מצוקי מדבר יהודה, באחד מאזורי הנוף 

היפים בעולם. שני מסלולים אנו מציעים לכם: 

האחד בנחל ערוגות, הכולל ביקור בקיבוץ עין 

טבעיים לשתייה. קחו כמות מים פי שלושה מזו 

שהייתם נוטלים למקום אחר.

 בנחל מצויים שני נתיבים עיקריים להליכה: 

האחד עובר במים ובצדי המים, והשני - שביל 

נחל ערוגות, גן בוטני בעין גדי ורצועת חוף 
משוקמת. טיול לים המלח

“יבש” המסומן בצבע אדום העובר בגדה הצפונית 

של הנחל, כאשר מתוך הנחל ניתן לחזור לשביל 

ה”יבש” בכמה נקודות מפגש. מומלץ ללכת בדרך 

הלוך בשביל הרטוב. בתחילה מגיעים למעוק 

שאורכו כ-100 מטר. מכאן אפשר ללכת לאורך 

הנחל על פי השילוט ובדרך נראה מספר נביעות 

של מים מהסלע. בהמשך מגיעים לנקיק נסתר 

שעומקו 30-40 מטר, שבסופו מפל מים יפהפה 

שגובהו 10 מטר ולרגליו בריכה: זהו המפל הנסתר. 

מכאן נשוב בחזרה לכיוון ים המלח. אלו שלא 

שבעו מהמים יחזרו באותה הדרך בה הגיעו. 

גדי ובגן הבוטני השזור בתוך בתי הקיבוץ  והשני 

בחופי ובטיילות ים המלח כולל החוף הנפרד.

בשני המקומות יש אזורי פיקניק ומנוחה מוסדרים.

מעיינות שמורת נחל ערוגות
נחל ערוגות הוא אחד משני הנחלים במרכז מדבר 

יהודה שבהם זורמים מי מעיינות לאורך כל השנה 

ואחת משמורות הטבע המיוחדות והמרשימות 

בעולם, בהם שילוב של מים מתוקים ומדבר צחיח.

האזור חם  מאד. אל תסתמכו על מקורות מים 

ממדגסקר, קקטוסים ממדבריות שונים ועוד. 

ברחבי הגן משובצות פינות מיוחדות כמו ‘ערוגות 

הבושם’ ובה צמחי מרפא ובושם מן המקרא, 

 תצוגת סלעים, פינה להאכלת ציפורים ועוד.

ניתן לסייר בגן עצמאית או עם הדרכה.

בכניסה לשמורה בית הכנסת העתיק בעין גדי 

המספר את סיפורה של התיישבות היהודית 

באזור ים המלח בתקופת המשנה. מפענוח 

הכתובות שנמצאו על רצפת הפסיפס של בית 

הכנסת עלו ממצאים מרתקים ביותר.

טיילות לים
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טיילות לים לינה בקאוון

עוד בסביבה
חניון לילה באהלים או בקראוונים צבעוניים בכניסה 

לקיבוץ. חוויה שונה.

משם  חצי שעה דרומה למתחם המלונות, לטיילות 

החדשות ולחוף הנפרד.

כראוי לפלא עולם במעמדו, זוכה ים המלח 

בשנים האחרונות לתנופה חסרת תקדים של 

תכנון ופיתוח, במטרה להציבו מחדש במרכז 

מפת התיירות הישראלית והבינלאומית. פרויקט 

16 חופים  רצועת החוף החדשה חובק בתוכו 

חדשים שהוקמו וחודשו ללא היכר באזור ובעקבות 

הפרויקט הפכה רצועת החוף החדשה לציבורית 

והכניסה אליה חופשית ללא תשלום. היא חובקת 

בתוכה טיילת חדשה ומרהיבה לאורך 4 ק”מ 

רציפים שאף הוארה ומאפשרת לחובבי הספורט 

והבריאות גישה רציפה למסלול הריצה הנושק 

לקו המים. לאורכה בתי המלון. מסלולי ייעודיים 

מאפשרים גישה לבעלי מוגבלויות עד לקו המים.

אחד החופים הוא חוף נפרד למהדרין. כניסות 

נפרדות, מעקה ומחיצה גבוהים ואבזור מושלם.

הפריחה המרהיבה בגן הבוטני, תכול המים וגבישי 

המלח - כולם יחדיו נותנים עוד ועוד לים המלח.

ו... עוד משהו: אמרנו ים המלח, אמרנו לוט   

והתיאור המקראי. אז את לוט לא תמצאו עכשיו 

) אולי את נציב המלח( אבל מלון לוט בהחלט 

נקודה ששווה לאכול בה, להתפלל )יש בית כנסת 

מסודר ויפה במקום( וגם כמובן לנוח.
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