קהילת המטיילים ואוהביי הארץ
הטיול השבועי -חולות ניצנים
" תן לשים ת'ראש על דיונה"

הגשם הרטיב את דיונות החול וצמחיית החולות החלה לנבוט ולפרוח .את הטיול השבוע נקדיש
לפינת חמד חבויה בין אשדוד לאשקלון -אתר קיבוץ ניצנים הישן ושמורת החולות .הטיול משלב
היסטוריה ,השתוללות בחול ,זיהוי עקבות בע"ח חיים ונוף של מרחבי דיונות אין סופיות.
נתוניי המסלול  :מסלול מעגלי ,באורך כ 3 -ק"מ .מתאים למשפחות ולקטנטנים על גבי מנשא.
מפת סימון שבילים מס' - 10חוף פלשת.
דרך ההגעה :ניסע בכביש  4דרומה ונפנה מערבה לכיוון הישוב ניצן .ניסע ע"פ ההכוונה עד
לחניית העפר בכניסה לביה"ס שדה שקמים .ניתן לקבע "בוויז" – גישה לחורשת האקליפטוסים
ניצן.
נקודות עניין במסלול:
אתר ניצנים הישנה -בית האפנדי  -לאחר שחנינו בחניה נכנס דרך השער הירוק לרחבת בית הספר שדה
שקמים .הבית העתיק והמרשים בין שתי הקומות נבנה ע"י אפנדי ערבי על ממון בשנת  .1913בהמשך
נקנה השטח ובשנת  1943עלה על הקרקע קיבוץ ניצנים .שלוות המתיישבים והפסטורליות התפוגגו עם
תחילת מלחמת העצמאות והישוב המבודד סבל מהתנכלויות ערביי הסביבה .בקרב מול הצבא המצרי ב6 -
ביוני  1948ולאחר אבדות רבות בנפש נכנעו המגנים והחלוצים ונלקחו לשבי המצרי.
שלטי עץ במקום מספרים את הסיפור החלוצי והקרב .בו נפל הישוב .במקום ספסלי קק"ל ורחבת דשא,
תיהנו אך אנא שימרו על הניקיון.
שמורת חולות ניצנים -מהחנייה ניסע מערבה בשביל המסומן שחור לחניון האקליפטוסים( מקום טוב
לארוחת בוקר) .נחנה ונצא לדרכנו .המסלול חולי וברובו אינו מוצל.
את טיול נתחיל בהליכה מוצלת ונעימה צפונה בשביל המסומן בשחור ,בדרך ילוו אותנו עצי השקמים ועצי
בוסתן וכן ריכוז מרשים של צבר ושיחי רותם המדבר.
לאחר כק"מ נגיע לצומת שבילים ונפנה שמאלה בשביל המסומן ירוק  .הנוף ישתנה במהרה לדיונות אין
סופיות .לאחר כק"מ הליכה נגיע לבקעה רחבה ובא שלט שיפנה אותנו שמאלה ,בסימון שבילים כחול
בחזרה לחניון האקליפטוסים .המשקיעים יכולים להמשיך מהבקעה מערבה בסימון כחול ,עד הים ולחזור.
כדאי לדעת  -גרגירי הקוורץ האין סופיים שנכנסים לנו לנעלים ,הינם תוצאה של בליית סלע גרניט
באפריקה ,תוצרי הבלייה הוסעו דרך הנילוס לדלתא ומשם בסיוע הזרמים בים התיכון הגיעו לחופי ארצנו.
מומלץ בחום :להתגלגל בדיונות ,להכין מראש דף עקבות שניתן למצוא ברשת  ,להקריא לילדים את "
סיפורו של אבנר" ,גרגר החול  ,ואת מסעו מאפריקה לחופי ארצנו.
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