לום:
צי
דורון ניסים

על הדרך
המלצות קטנות לטיולים גדולים
תצלומים :באדיבות יח״צ
וארכיון רשות הטבע והגנים

ציל

ןג
רו

ום:

שבועות בשמורת
מג'רסה

פני

ים של גליל
מערבי
ישראל בצילומי
אוויר
רון גפני הוא צלם אווירי המצלם כבר
יותר מעשור את יופייה של ישראל
ממגוון כלי טייס  -מטוסים קלים
ומסוקים ,אולטרה–לייט ,באקאיי,
טרקטורון מעופף ,כדורים פורחים
ואף מטוסים אווירובטיים .גפני מעביר
בתמונותיו את נופי הארץ בשלל
זוויות מעניינות ולא שגרתיות .לעתים
גם אוהבי הארץ ,אשר מכירים כל
פינה ,מופתעים לזהות מקומות
חדשים מהאוויר.
בספרו של גפני“ ,ישראל בצילומי
אוויר״ ,בהוצאת סקייפס ,כ–150
צילומים מרהיבים של ירושלים
והמקומות ההיסטוריים ,הצפון והטבע,
המרכז ואזורי ההייטק ויופיו המדברי
של הדרום .הפרקים מחולקים לפי
אזורים :ירושלים ,הגליל והגולן,
ים המלח ומדבר יהודה ,העמקים
הצפוניים ,ערי החוף ,אילת והמדבר.
את הספר אפשר להשיג באתר
 www.skypics.co.ilאו בטלפון
 .09-8650068מחיר :מ– 49שקל
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המועצה האזורית מטה אשר ,המועצה
האזורית מעלה יוסף ועמותת התיירות
גליל מערבי מזמינות אתכם לסופי
שבוע של ספורט ,תרבות וטבע.
אירועי ים של גליל מערבי מציעים
אירועי תרבות ,ספורט ,מופעי מוזיקה,
סיורים מודרכים ,טיולים ושלל
פעילויות מיוחדות .הפעילות הבאה
תתקיים ב– 28-26ביוני.
במסגרת האירועים יתקיימו פעילויות
בתחומים שונים :משחה אכזיב ,מרוץ
אופניים ברחבי האזור ,פסטיבל הגדר
לאומנות בגשר הזיו ,קונצרט בקשת
איילון ,מופעי להקת המחול הקיבוצית
ומופעים בפאב הפרה .אמנים מקומיים
וגלריות מקומיות יקיימו סדנאות,
מפגשי אמן ועוד .לכבוד האירועים
יציעו מסעדות נבחרות מגוון מבצעים
ותפריטים מיוחדים ,ויינתנו הטבות
לינה במבחר צימרים באזור.
פעילויות רשות הטבע והגנים
במסגרת אירועי ים של גליל מערבי
כוללות סיורי עששיות במבצר יחיעם,
טיולים והרצאות מרתקות על צבי הים
וחופי אכזיב במסגרת משחה אכזיב,
טיולים בנחל שרך–בצת ועוד.
פרטים נוספים באתר
www.lagalil.com/yam

בשמורת הטבע מג'רסה ,החבויה
בבקעת בית ציידה ,בצפון מזרח
הכנרת ,תוכלו למצוא פלגי מים
טבעיים הזורמים בכל ימות השנה לצד
פלגים עונתיים ,בריכות מים ,מעיינות,
שטחי הצפה ונסיגה של הכנרת.
מטיילים מכל רחבי הארץ מגיעים
לשמורה במיוחד כדי להלך בה
במסלול המים המרתק ,בין הלגונות
השקטות של נחל המג'רסה ,בסבך
הקנה ועצי הערבה.
בסוף חג השבועות ,בשבת 11 ,ביוני,
אתם מוזמנים לשמורת טבע מג'רסה
ליהנות משפע פעילויות המיועדות
לילדים ומבוגרים ,ביום שיוקדש כולו
ל״זכות הטבע למים״.
במהלך כ– 120שנות פיתוח של
ההתיישבות בישראל יובשו מרבית
שטחי הביצה ,הוטו מקורות מי
הנחלים ונתפסו מרבית המעיינות
בארץ .אנו מאבדים מערכות
אקולוגיות ייחודיות ,ובהן ערכי טבע
רבים שיכולים להתקיים אך ורק
במים ובסביבתם .אם נחזיר לטבע
את המים נוכל לתת לו חיים ולשמרו
לדורות הבאים.
במסגרת הפעילויות נפגוש את מר
צבי צב צב ,מלך פלגי המים; נשמע
את סיפורי הדייגים בכנרת בכלל
ובמג'רסה בפרט; נצטרף לפעילות
מדעית המגלה את סודות המים; ניצור
יצירות מגוונות בנושא המים; ונזכה
לעוד המון הפתעות.
פרטים נוספים במוקד המידע ,*3639
ובשמורת טבע מג'רסה ,טלפון
04-6793410
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סיורי לילה
בעיר דוד
הגן הלאומי עיר דוד מציע חוויה
שונה ,אסתטית ונעימה בימי חמישי
בערב .עם רדת הערב עוטפת את
עיר דוד הקדומה אווירה רוגעת
ושקטה .בגן המלך ,בין עצי הזית
העתיקים ,אפשר ליהנות לצלילי
נבל מקפה טעים ,או סתם להתרווח
ולהקשיב למוזיקה.
עיר דוד היא גבעה קטנה וקסומה
השוכנת סמוך לכותל המערבי .היא
מציעה לבאים בשעריה
ביקור ייחודי בעירם של מלכים
ונביאים ,מקום כתיבתם של רוב
פרקי התנ"ך.
סיורי הערב נפתחים בתצפית לילה
מראש בית הצופה ,הממחישה
את מיקומה הייחודי והנמוך של
עיר דוד המקראית ביחס לחומות
המקיפות את ירושלים העתיקה.
מיצג תלת ממדי מציג את עברה
המפואר של העיר ,ובסיור לילי
מודרך נחשפים ממצאים חדשים
ומעניינים מתקופת המקרא בגבעת
עיר דוד .הסיור נמשך אל קריית
השלטון הקדומה ,ושם מוקרן על
העתיקות מיצג אמנותי המספר את
סיפורה של עיר דוד בתנועה וצליל.
הסיורים יתקיימו בימי ה'.
- 19:00סיור מודרך בעברית,
 - 21:00סיור מודרך באנגלית.
משך הסיור כשעה וחצי
מחיר הסיור 35 :שקל למבוגר,
 25שקל לילד
מידע נוסף באתר
 www.cityofdavid.org.ilאו בטלפון
*6033 ,02-6268700

הופעות בגן
הבוטני בירושלים
הגן הבוטני האוניברסיטאי בגבעת
רם בירושלים מזמין את הציבור
לקבל את השבת בהופעות רוק
בגן .ההופעות יתקיימו במהלך
יוני ,בכל יום שישי בשעה 16:30
(פתיחת שערים בשעה .)16:00
ההופעות הן של יוצרים מרכזיים
במוזיקה הישראלית ,באווירה
ייחודית ואינטימית על הדשא בין
נופי הגן הבוטני ,מעל האגם ומול
נוף הרי ירושלים.
הגן הבוטני האוניברסיטאי נוסד
בשנת  1953והוא פנינה של טבע
בלב ירושלים ,מוקד לתיירות ובילוי
ומרכז לחינוך והדרכה .בגן גדלים
כ– 10,000מיני צמחים שונים ממגוון
רחב של אזורים גיאוגרפיים בעולם.
צורתו המיוחדת של הגן מאפשרת
לחזות בכל פעם בפריחה ייחודית
בכל יבשת בהתאם לעונות השנה
המתחלפות.
המופעים הבאים 3 :ביוני  -קורין
אלאל" ,המיטב";  17ביוני  -אלון
אולארצ'יק ואפרים שמיר" ,נפגשנו".
מחיר 110-105 :שקל למבוגר,
 50שקל לילדים מגיל חמש עד 12
לפרטים ולהזמנת כרטיסים:
טלפון 02-6480050

אפליקציית
טיולים לטלפון
הנייד
יוצאים לטיול עם הילדים ומתלבטים
לאן? אפליקציית טיפטיול לטלפון
הנייד תציג את האתרים הקרובים
ביותר ותאפשר לכם להתרשם מהם
ולהחליט .טיפטיול מכילה מידע על
אודות  60טיולים בשמורות הטבע
והגנים הלאומיים בישראל.
אפשר לחפש טיול במפה בעזרת
 GPSאו לפי אזור ,ואז לבחור
בדרגת הקושי של המסלול .לכל
טיול מצורפים מידע עשיר ,תמונה
וסרטון מלהיב בהדרכת מדריך
טיולים אישי .המידע כולל את תיאור
האזור ,דרגת הקושי ,קהל היעד,
המשך ,העונה המומלצת ,הנחיות
ההגעה ,האטרקציות באתר והמידע
הגיאוגרפי וההיסטורי.
השירות ניתן בתשלום וזמין להורדה
מהפורטל הסלולרי של חברת
אורנג' .בהפעלת האפליקציה בפעם
הראשונה אפשר להירשם לשירות.
מתאים גם למכשירים ללא .GPS
הצפייה בסרטונים היא ללא
עלות נוספת.
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