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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,
עמית מנדלסון, אדר סטולרו–מליחי,

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
עיצוב גרפי אורנה זריהן
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

אחרי החגים יתחדש הכול
אי אפשר לא לנשום לרווחה אחרי חום יולי־אוגוסט האחרון. נראה שגם 
הטבע יכול להתחיל לנשום עכשיו. הסתיו כבר כאן וכך גם החגים, וכמו 

בכל שנה אין זמן טוב יותר לצאת מהבית ולהחליף את אוויר המזגנים 
הדחוס ואת מראה הקירות והמסכים המשמים באוויר הטבע הצלול 

ובנופים יפהפיים.
נכון, האדמה עוד קצת יבשה, ובכל זאת אפשר ליהנות מפריחה סתווית 

יפה ומפתיעה, ממסלולי טבע מוצלים וירוקים ואפילו מאתרי מורשת 
מרתקים שמציעים לכם מסלולים קרירים מתחת לאדמה. הגיליון 

הזה, כמו העונה הנוכחית, בסימן מעבר - מהקיץ לחורף, מהבית לחוץ, 
מהחגים לימי החול - ומציע לכם שלל מסלולים סתוויים, קלים, 

חלקם ממש קרובים לבית, ובעיקר שפע של פעילויות בגנים הלאומיים 
ובשמורות הטבע. ואחרי החגים, כמו שאומר השיר, יתחדש הכול. 

במהלך אוקטובר ונובמבר יתקיימו בגנים ובשמורות כמה פעילויות 
מיוחדות, מעניינות ומהנות במיוחד - תוכלו למצוא אותן בעמ' 46.

ועוד חידוש משמח: רשות הטבע והגנים השיקה לאחרונה חשבון 
אינסטגרם חדש - #רשותהטבעוהגנים - ואתם מוזמנים לשתף אותנו 

בתמונות מהטיולים שלכם בארץ, לעקוב אחרי תצלומים של אחרים וגם 
להשתתף בתחרות צילום )ראו עמ' 58(.

הטבע קורא לנו לבוא
בגיליונות האחרונים הבאנו את סיפורן של כמה משפחות מנויות של 

רשות הטבע והגנים, שמטיילות הרבה בגנים הלאומיים ובשמורות 
הטבע בארץ. כולן מספרות על כך שהטיולים הם חוויה מהנה, מעשירה 
ומגבשת. בגיליון זה אנחנו מביאים את סיפורה יוצא הדופן של משפחת 

הסנר המתגוררת בקליפורניה. פרופ' רון הסנר הגיע עם רעייתו ושני 
ילדיו לישראל לשנת שבתון, וקיבל מהסבא מתנה מקורית - כרטיס 

מינוי משפחתי לרשות הטבע והגנים. כאשר הבינו בני המשפחה כי הם 
יכולים לטייל במשך כל השנה ללא הגבלה בכל 67 הגנים הלאומיים 
בארץ, החליטו להציב לעצמם משימה מאתגרת ובמשך השנה לבקר 

בכולם! על האופן שבו הם עשו זאת - תוכלו לקרוא בעמ' 42.

וכשהטבע נגיש לנו כל הזמן - לטייל בו זו לא משימה 
מאתגרת. זו חוויה.

חג 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

צילום שער 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


