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מו"ל יובל סיגלר

מערכת
עורכת נאוה מרטון

עריכה לשונית עדי שגב בשן
גהה יקרן אלתר

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

רשות הטבע והגנים
עורכת מדעית  תמי קרן–רותם

חברי המערכת מזי מגנאג'י–מוסקוביץ', אבי דוד, נעמה טוכפלד 
רכזת מערכת אפרת גולד

כותבים אורלי גינוסֿר, יורם חמו, מורי חן,
איל מילר, אדר סטולרו-מליחי, אריאל קרס,

איל שפירא, יעקב שקולניק 

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

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

סטודיו
ארט דירקטור עופר להר

עיצוב גרפי אווס ג'אברה, ליאת שמסיאן
טראפיק סרגיי סולדטוב

מנהלת סטודיו אושרית גרגיר
 

מנהלה ושיווק
מנכ"ל יהודה רינד

סמנכ"ל תפעול ולקוחות דותן שהם
סמנכ"ל פיתוח עסקי ליטל אסקטלן וינטרוב

סמנכ"ל שיווק טליה אושרי
מנהלת משאבי אנוש איילת כהן בירן

מחלקת פרסום
shayg@sigler.co.il מנהל מסחרי שי גורצקי 

ronac@sigler.co.il רונה כורם-פרידמן 

שירות לקוחות 1-700-50-90-91

הים הוא גדול
בעת כתיבת שורות אלה אני יושבת לחופו של הים התיכון... ביוון )אם 

לדייק לחופו של הים ָהֶאֶגִאי - שלוחה צפונית-מזרחית של הים התיכון(. 
החיים מזמנים לנו לעתים הפתעות; דווקא החודש, במהלך העבודה על 
הגיליון הזה, העוסק כולו בים התיכון לחופיו של ישראל, נפלה בחלקי 

הזדמנות לצאת לנסיעת עבודה ליוון )אם לדייק - לקלאב מד גרגולימנו 
שבאי אובויה(. הנסיעה מאתונה לאי )מרחק של כשלוש שעות( לוותה 

בנופים ים תיכוניים המוכרים מהכרמל שלנו וגם מראה הים הכחול 
הגדול לא היה זר, אז החלטתי לתת ערך מוסף לנסיעה שלי )מלבד 

רביצה מול הים, אוכל ושתייה בבר ושיעורי זומבה – ואלה רק חלק 
מההנאות בקלאב( ולבדוק מה היחס באתר לים ולשמירת טבע בכלל.

 ,)Green Globe( "מתברר שהאתר מתהדר בתואר "גלובוס ירוק
המאשר כי זהו אתר נופש לתיירות בת-קיימא. מה זה אומר? שלצד 

חיסכון במים, שימור אנרגיה, טיפול יעיל באשפה וִמחזור, אחד מערכי 
המועדון הוא גם לחיות בהרמוניה עם הטבע, ובין היתר לא להפריע 

לחיות הבר באזור. וכאן שוב ציפתה לי הפתעה. 
כתבתה של אורלי גינוסר על יונקים ימיים בישראל )עמ' 32( עוסקת 

בדולפינים החיים באזורנו וקופצים לבקר אותנו וגם בכלבת ים נזירית 
ים תיכונית בודדת שנצפתה באזור שמורת טבע ראש הנקרה, אז אתם 

יכולים לתאר כבר איזו התרגשות עטפה אותי כשבסיור לאי קטן סמוך 
הצלחנו לראות ממרחק כלב ים נזירי שהגיח מדי פעם מהמים.

המדריכה סיפרה שבאזור חיה משפחה של חמישה פרטים, בהם נקבה 
שעתידה להמליט בקרוב, ואנשי שמירת הטבע המקומיים עוקבים 

אחריהם באמצעות שבב אלקטרוני. לא הצלחנו לצלם כי נהג הסירה 
הקפיד לשמור על מרחק גדול מהאזור שבו חיים כלבי הים כדי לא 

להפריע להם, אבל זו הייתה בהחלט חוויה מרגשת.
נחזור אל הים שלנו. הקיץ בפתח ורבים מאיתנו יבלו במהלכו בים. 

קחו את הזמן לקרוא את הכתבות בגיליון הזה, כדי להיכנס קצת יותר 
לעומק הים וללמוד איזה עולם חי עשיר הוא טומן בחובו, אילו גורמים 

מסכנים אותו, למה כל כך חשוב לשמור עליו ואילו פעולות מקדמת 
הרשות כדי להגן עליו ועל החיים שבו ושסביבו.

בגיליון זה הבאנו לכם גם כמה הצעות למסלולי טיול בחופים היפים של 
גן לאומי אכזיב ושמורת טבע חוף דור־הבונים וכן מסלול צלילה מיוחד 

ומרתק באתר הארכיאולוגי התת ימי בקיסריה.
וכמו תמיד, שפע פעילויות מחכות לכם בגנים הלאומיים ובשמורות 

הטבע במהלך הקיץ.

 קיץ נעים ובטוח
 ולהתראות בים
נאוה מרטון
עורכת

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

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

צילום שער אורי פרו

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
מגזין טבע, נוף ומורשת למנויי רשות הטבע והגנים


