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מו"ל יובל סיגלר

מערכת
עורכת נאוה מרטון

עריכה לשונית עדי שגב בשן
הגהה קרן אלתר, יובל הלפרין

מפיקה יערה כליף
yaara.kalif@timeout.co.il  

רשות הטבע והגנים
 חברי המערכת ד"ר ראובן אורטל, אורי ארליך, עמנואל אשד,

 אבי דוד, נעמה טוכפלד, טלי טננבוים,
 מזי מגנאג'י–מוסקוביץ', דורון ניסים, תמי קרן–רותם,

מיכל שחיבר, רעיה שורקי, אורית שטיינפלד 
צלם מערכת דורון ניסים
רכזת מערכת עדנה נזרי

כותבים  ד"ר דרור בן–יוסף, ערן היימס, שגית הורוביץ, אדר סטולרו-
מליחי, סאס פיאלקו, ד"ר אורי פרגמן–ספיר, ד"ר אודי קולומבוס,

דותן רותם, איל שפירא, יעקב שקולניק, ערן תירוש

מוקד המידע של רשות הטבע והגנים 3639*
www.parks.org.il  אתר האינטרנט

מחלקת מנויים 02-5005473
teva@npa.org.il  דואר אלקטרוני

סטודיו
מנהלת סטודיו אביגיל יעיש

ארט דירקטור עופר להר
מעצב גרפי אווס ג'אברה
טראפיק אושרית גרגיר

מנהל תפעול נתנאל ברששת
  

מנהלה ושיווק
מנכ"ל יהודה רינד

סמנכ"ל תפעול ולקוחות דותן שהם
סמנכ"ל שיווק טליה אושרי

סמנכ"ל פיתוח עסקי ליטל אסקטלן וינטרוב
מנהלת משאבי אנוש איילת כהן בירן

 מחלקת פרסום
ronac@sigler.co.il רונה כורם-פרידמן 

03-7111000 שלוחה 123

הפסקת טבע
רוחות סתיו מנשבות. חגי תשרי בפתח ואני מייחלת לברכות שתביא איתה 
השנה החדשה. ואולם, ככל שהיינו רוצים לפעמים להדחיק אירועים קשים 

בחיינו, להשאיר אותם מאחור ופשוט לשכוח מהכל – אי אפשר לא להתייחס 
כאן לאירועי הקיץ האחרון שהשפיעו על כולנו. בכותבי את דבר העורכת 

לגיליון הקודם ייחלתי שבעת קריאתו נהיה כבר אחרי המלחמה, והיום אנו 
נמצאים במעין הפסקת אש ארוכה. נכון, יש שקט, אבל אין עדיין שלווה. 

מבלי להיות יותר מדי פסימית, יעבור עוד הרבה זמן עד שתהיה כאן שלווה, 
אבל עד אז אפשר בהחלט לעשות משהו בשביל להשיג מעט שלווה פנימית, 

ואני מתכוונת לכך שזה בדיוק הזמן לקחת פסק זמן ולצאת אל הטבע, 
המתחדש עם בוא הסתיו, ולחדש גם אצלנו את האנרגיות. 

תחילה נחזור אל הדרום, המשתקם מנזקי המלחמה ומציע לבד מנופיו 
היפים גם הזדמנות לחבק חזרה את תושביו ולחזק אותם. בעניין זה תקראו 

כאן גם על הפעילות ההתנדבותית הברוכה של אנשי רשות הטבע והגנים 
למען ילדי הדרום במהלך מבצע צוק איתן. השנה מציינים מאה שנה 

למלחמת העולם הראשונה, ואולי תופתעו לגלות שארץ ישראל הייתה אחת 
מזירות הלחימה שלה. כתבתו המרתקת של ערן תירוש )עמ' 22( חושפת 

את שרידי המלחמה הגדולה ההיא באזור פארק אשכול ונחל הבשור ובעוד 
אתרים בנגב )ומציעה גם סיור מודרך בעקבותיה(.

לאחרונה הוכרזה שמורת טבע חדשה בנגב בנחל סכר. ערן היימס וד"ר 
אודי קולומבוס יובילו אתכם בין נופיה החוליים המרהיבים, המהווים בית 
למגוון בעלי חיים וצמחים ייחודיים )עמ' 16(. טיול בדרום אינו מושלם ללא 
לינת לילה תחת שמים זרועי כוכבים - בעמ' 20 תקבלו תזכורת על כל חניוני 

הלילה בדרום, המציעים חוויה משפחתית מיוחדת במינה.
מהדרום נצפין לטובת אוהבי הנוף הצפוני עם כתבתו של יעקב שקולניק, 

העוסקת בממלכת הטבע ובמסלולי הטיול בשמורת נחל תבור )עמ' 36(, ועם 
מסלול טיול למיטיבי לכת בנחל יצפור )כתבתו של ד"ר בן יוסף בעמ' 42(.

וכמו תמיד בחג הסוכות – אנשי רשות הטבע והגנים מחכים לכם בגנים 
הלאומיים ובשמורות הטבע בכל הארץ, עם שפע של אירועים ופעילויות לכל 

המשפחה, בהם השוק הנבטי בממשית )כתבה מצולמת בעמ' 12(, פסטיבל 
כדורים פורחים בפארק אשכול, פסטיבל אמנים ובעלי מלאכה בגן לאומי 

ציפורי ועוד ועוד.

אז קחו פסק זמן מהמירוץ היומיומי לטובת הפסקה בטבע – דרך נפלאה 
להתחיל את השנה החדשה.

חג שמח ולהתראות בשבילי הארץ,
נאוה מרטון
עורכת

רח' קויפמן 6 תל אביב 61500
טלפון ראשי 03-7111000

יוצא לאור ע"י טיים אאוט מגזין ]ישראל[ בע"מ

מגזין טבע, נוף ומורשת למנויי רשות הטבע והגנים

צילום השער ארכיון רשות הטבע והגנים

המו"ל ורשות הטבע והגנים אינם אחראים למודעות הפרסום, תוכנן, 
עיצובן ו/או התמונות הכלולות בהן. כל המודעות מפורסמות באחריותו 

הבלעדית והמלאה של המפרסם, על פי הזמנתו ובהתאם לאישורו, כי הוא 
רשאי כדין לפרסם המודעה. כל הזכויות שמורות. אין להעתיק ולפרסם 

מידע זה ללא אישור בכתב מהמו"ל

בשביל הארץ


