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מו"ל יובל סיגלר

מערכת
עורכת נאוה מרטון

עריכה לשונית עדי שגב בשן, קרן אלתר
מפיקה יערה כליף

yaara.kalif@timeout.co.il  

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

 עוזי ברזילאי, אבי דוד, נעמה טוכפלד, טלי טננבוים, טל כהן–עקאב,
 מזי מגנאג'י–מוסקוביץ', דורון ניסים, תמי קרן–רותם,

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

כותבים ד"ר דוד אילן, אריאלה ארז, ד"ר עוז בן יהודה, שגית הורוביץ, 
טל ליוגנקי, זאב מרגלית, אדר סטולרו–מליחי, ד"ר אורי פרגמן–ספיר, 

ליאור שוימר, 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
מנהלת סטודיו אביגיל יעיש

ארט דירקטור עופר להר
מעצב גרפי אווס ג'אברה

טראפיק רתם לב ארי
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

איזה כיף שבא אביב
זה לא סוד שהתקופה הזאת של סוף החורף־תחילת האביב, כשפסח 

בפתח, נחשבת תמיד לתקופה של התחדשות והתעוררות. גם בטבע וגם 
בבית. מדי שנה אנחנו מחכים לזמן הזה – לסימן הזה – שהנה בא אביב 

ואפשר לפתוח חלונות ולאוורר את הבית, לחדש, לשפץ, לקנות וגם, 
כמובן, לצאת ולטייל. 

השנה החורף תעתע בנו אך עדיין אפשר למצוא אתרים מלאים מים. 
עם זאת, אם אתם רוצים לנצל את הזמן הנעים הזה לטיולים ערכיים, 

השנה יזמו ברשות הטבע והגנים שבוע מיוחד – שבוע המורשת הלאומי - 
שיתקיים בתאריכים 25-16 במאי ושבמסגרתו ייערכו פעילויות מרתקות 

בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע. בכתבתו של זאב מרגלית בעמ' 38 
תוכלו ללמוד קצת על משמעות השימור באתרי מורשת, כיצד הוא 

מתבצע ולמה הוא חשוב כל כך, ואחר כך תוכלו גם לחוות את הנושא 
מקרוב בביקור באחד מאתרי המורשת הרבים הנמצאים בארץ, שחלקם 
הוכרו כאתרי מורשת עולמית על ידי אונסק"ו )רשימת האתרים שבהם 

תתקיים פעילות מיוחדת במסגרת שבוע המורשת הלאומי בעמ' 49(.
ואם כבר אמרנו יציאה לטבע, זהו גם הזמן הטוב ביותר ללינה חווייתית 

בחיק הטבע. בכתבה מיוחדת בעמ' 16 תוכלו לבחור בין מגוון חניוני 
הלילה שנמצאים בשמורות הטבע ובגנים הלאומיים ושיבטיחו לכם 

לילה קסום תחת כיפת השמים לצד פעילות משפחתית, מסלולי טיול, 
אטרקציות, נוף מרהיב, סיפורים מרתקים ועוד הפתעות.

ואם כל זה לא מספיק – תוכלו לבחור לטייל בעקבות פריחת אדמונית 
החורש היפהפייה בשמורת הר מירון, לגלות את ציורי הסלע המסקרנים 

שנחשפו במרכז הר הנגב, לבקר בשמורת טבע תל דן, ליהנות מטבע 
מרהיב ומארכיאולוגיה מרתקת ועוד.

גם ברשות הטבע והגנים מוכנים לקבל את פני המטיילים הרבים 
 בתקופה זו, וכמו שתוכלו לקרוא בגיליון זה הם ערוכים ונערכים

לכו-לם. שמורת הטבע תל דן היא שמורת הטבע הראשונה שהוכשרה 
כבר בשנת 2000 לצד גן לאומי מצדה לביקור של נכים ובעלי מוגבלויות. 

בימים אלה מתבצעות בגן לאומי אפולוניה, הסמוך להרצליה, עבודות 
ליצירת שביל נגיש לכל סוגי האוכלוסייה ולעגלות ילדים שיוביל 

ממבואת הכניסה למבצר העתיק. תוואי השביל יעבור על ראש המצוק 
ויאפשר תצפיות נפלאות לעבר הים. אתרים אלה מצטרפים לאתרים 

רבים נוספים שהוכשרו לביקור בעלי מוגבלויות ונכים ומאפשרים גם 
למשפחות המטיילות עם עגלות ילדים ליהנות מטיול בטבע.

אז 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

בשער כחליל הגרניון
צילום ד"ר עוז בן יהודה

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


