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מו"ל יובל סיגלר

מערכת
עורכת נאוה מרטון

עריכה לשונית עדי שגב בשן
הגהה יובל האן, טל גנני

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 שגית הורוביץ, אוהד הצופה, חגי יוחנן,
מזי מגנאג'י–מוסקוביץ', דרור סגל, אדר סטולרו-מליחי,

ד"ר אורי פרגמן–ספיר, אריאל קרס, ליאור שווימר, שחר שילה,
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
מעצב גרפי אווס ג'אברה

טראפיק זיו חדד
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

אילו ציפורים
האביב בפתח ואיתו עונת הנדידה. תופעת הנדידה אינה שמורה לעופות 

בלבד - מינים רבים של בעלי חיים יוצאים למסעות נדידה במהלך 
חייהם ובכמה מקומות בעולם חיות עדיין חברות נוודים. ואולם, מטבע 

הדברים, העופות הם בעלי החיים הניידים ביותר בעולם. הם עוברים 
מרחקים עצומים בחיפושם אחר מזון ואקלים נוח לרבייה, אותנו ואנו 

זוכים למראות מרהיבים של עשרות אלפי ציפורים החולפות בשמי הארץ 
בסתיו ובאביב. 

הנדידה היא תופעה מופלאה ומרתקת, אך רוב הזמן די לנו בלהרים את 
ראשנו לשמים וליהנות מהמראות היפים. מתי שאלתם את עצמכם איך 

בעצם הציפורים נודדות? כיצד הן עוברות את המרחקים העצומים האלה 
)יש כאלה שאינן שורדות אותו(, איך הן מנווטות? למה הן נודדות בלילה? 

במדריך נדידה מיוחד בפתח הגיליון ננסה לענות על כמה מהשאלות 
האלה ואחרות. 

בגיליון אביבי וחגיגי זה בחרנו לעסוק בנושא הנדידה מעוד כמה היבטים: 
שחר שילה מתחקה אחר יציאת בני ישראל ממצרים ונדודיהם במדבר 

ומספר על זיהויו של הר סיני עם הר כרכום שבנגב המערבי; אוהד הצופה 
חושף את הסכנות האורבות לעופות הנודדים בשמי הארץ; וכתבה מיוחדת 

סוקרת את תופעת הנדידה בקרב צמחים )הגירה( ומסבירה מהם מינים 
פולשים וכיצד מתמודדים איתם.

האביב, כמו תמיד, הוא גם זמן נפלא להתחדש. רשות הטבע והגנים 
מתחדשת במסלול אופניים חדש – "שבינגל" – בתחום גן לאומי בית 

גוברין, שהצטרף לאחרונה לרשימה המכובדת של אתרי מורשת עולמית. 
לצדו תוכלו להתרשם גם ממסלול שיוביל אתכם בעיר הצפונית – החלק 

הפחות מוכר בגן. בפסח נפתחים בפניכם גם מסלולי הטיול הרגליים בהר 
כרכום )שהוא שטח אש ברוב ימות השנה(, אך שימו לב שההגעה אל ההר 

נעשית רק ברכבי שטח.
וכמו בכל פסח, גם השנה מחכה לכם בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע 

שפע של פעילויות חווייתיות וסיורים מודרכים לכל המשפחה.

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

צילום שער איל ברטוב

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

הבהרה
בגיליון 65 התפרסמה מפת המסלולים החדשים של רשות הטבע והגנים.

הקרדיט על הזכויות לשכבת הכבישים במפת המסלולים הוא של חברת מפה

בשביל הארץ
מגזין טבע, נוף ומורשת למנויי רשות הטבע והגנים


