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מו"ל יובל סיגלר

מערכת
עורכת נאוה מרטון

עריכה לשונית והגהה עדי שגב־בשן
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 גנוסֿר, מירי לשם–פלאי,
 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
עיצוב גרפי אווס ג׳באר, דיקלה בנימין 

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
מנהל מסחרי שי גורצקי

shayg@sigler.co.il  ,052-3112566  
ronac@sigler.co.il רונה כורם–פרידמן 

שירות לקוחות 1-700-50-90-91

פותחים דלת אל העבר
העבודה על הגיליון הזה, שנושאו הוא שבוע המורשת בישראל שיתקיים 

בחנוכה, הזכירה לי את הביקור שלי עם ילדיי בגן לאומי בית שערים לפני 
חמש שנים. ילדיי היו אז בני 12, 8 ו־3 והמסלול כלל גם ביקור בגשר התלוי 
בבניאס שנחנך אז. מים תמיד ריתקו ילדים, ותהיתי עד כמה ירתקו אותם 

אבנים וכתובות בקיר.
לא הייתי צריכה לתהות זמן רב. האתר הקסים אותם כבר בכניסה אליו, 
מרחבי הדשא הירוקים והעצים הרחבים משכו אותם להתרוצץ ולשחק 

בתחומם והנוף שנפרש לפנינו היה מרהיב, אבל כל אלה היו רק התפאורה 
למה שהתגלה לנו כשירדנו פנימה לתוך המערות. 

בית שערים הייתה מקום מושבו של רבי יהודה הנשיא, נשיא הסנהדרין עורך 
המשנה, וגן לאומי בית שערים הוא אתר מורשת עולמית עם מוקדי עניין 

רבים ומרתקים, בהם בית כנסת, בזיליקה ובית בד. ואולם, את סוד קסמו 
הוא חייב למערות הרבות והמרתקות שבתחומו, שפותחות דלת אל העבר 

העשיר של העם היהודי. בין המערות שביקרנו בהן: מערת הארונות - מערכת 
גדולה ומרשימה של קברים הכוללת תבליט גדול של מנורה, ומערת המנורה - 

שנפתחה לקהל רק שנה לפני הביקור שלנו ושבמתחמה שש מערות קבורה 
עשירות בעיטורים, בחריתות, בכתובות ובתבליטים, בהם עשרות תבליטים 

של מנורת שבעת הקנים שהייתה לסמל המדינה. עוד זכינו לראות מערה 
שטרם נחפרה, רק דלתה הוזזה מעט, כנראה בידי שודדי קברים )בתמונה(, 

ובה נמצא ארון קבורה גדול. 

שבוע המורשת בישראל השנה יהיה בסימן מנורת שבעת הקנים ובכתבתו של 
יעקב שקולניק בעמ' 20 תוכלו לטייל בעקבותיה בכמה אתרים בארץ, בהם גם 
בגן לאומי בית שערים - מומלץ. עוד מחכים לכם שפע של פעילויות ואירועים 
מעשירים בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע לרגל שבוע המורשת וגם לכבוד 

חג החנוכה - כל הפרטים בעמ' 44.

חג חנוכה שמח ולהתראות בשבילי הארץ,

נאוה מרטון
עורכת

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

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

בשער פסיפס מנורת שבעת הקנים ותחתיו הכתובת ״שלום על 
ישראל״, שהתגלה ברצפת בית הכנסת הקדום ביריחו.

העתק שלו מוצג באתר השומרוני הטוב
צילום ארכיון רשות הטבע והגנים

המו"ל ורשות הטבע והגנים אינם אחראים למודעות הפרסום, לתוכנן, 
לעיצובן ו/או לתמונות 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


