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מו"ל יובל סיגלר

מערכת
עורכת נאוה מרטון

עריכה לשונית והגהה עדי שגב–בשן (בחופשה), ניצה הלל
מפיקה יערה כליף

yaara.kalif@timeout.co.il  

רשות הטבע והגנים
עורכת מדעית  תמי קרן–רותם

חברי המערכת מזי מגנאג'י–מוסקוביץ', אבי דוד, 
טל ניר, נעמה טוכפלד 

רכזת מערכת אפרת גולד

כותבים רויטל בן–יהודה, עדי ויינברגר, מירי לשם–פלאי,
עמית מנדלסון, אדר סטולרו–מליחי, יבגני קמינסקי,

אריאל קרס, 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, אורנה זריהן

טראפיק דיקלה בנימין
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

שעתו היפה של המדבר
תמיד ראיתי את עצמי כחובבת של הצפון. נופים ירוקים ומים תמיד היו 

עדיפים עליי ומרבית הטיולים המשפחתיים שלנו היו לצפון הארץ. לקח לי 
זמן להתאהב במדבר. לגלות שמה שנראה ממבט ראשון כחד גוני, שומם ויבש, 

טומן בחובו בעצם אוצרות אמיתיים - נופים מרתקים, חי וצומח ייחודיים, 
אתרי מורשת, בהם  גם אתרי מורשת עולמית, ארכיאולוגיה מרתקת ועוד.
גיליון זה עוסק במדבר מכמה טעמים - האחד, בתקופה זו המדבר פורח 
ומזמין יותר מתמיד לטייל בנופיו היפים. תוכלו למצוא כאן כמה הצעות 

למסלולי טיול בנופיו הבראשיתיים, תקבלו הצצה על בעלי החיים המרתקים 
החיים בו, ותכירו גם כמה עצים מעניינים שיעניקו לכם מצלם. 

בנוסף, הנושא המרכזי של הגיליון הוא שיתוף ציבור וקהילות. מה המשמעות 
של זה? ובכן, כחלק מהחזון של רשות הטבע והגנים לשמור על הטבע, על הנוף 

ועל המורשת של ישראל, הרשות רואה באדם חלק מהטבע ומאמינה בקשר 
שלו לערכי הטבע, ומתוך כך פועלת כבר שנים לקדם את שותפות הציבור 
בפעילויות השונות לשמירה על הטבע, על הנוף ועל המורשת בארץ. ולמה 
מדבר? כי אפשר למצוא בו דוגמאות רבות ויפות להתגייסות של קהילות 

לשמירה על הסביבה – מתושבי היישובים באזור הנגב שמסייעים בשמירה 
על היעלים המגיעים ליישוביהם או אלה המסייעים בשיקום שדה צין למשל, 
ועד לחיילי בסיס שבטה ש"אימצו" את אוכלוסיית הקטות הסמוכה לבסיסן 

במסגרת מיזם שיתוף ייחודי "צבא ההגנה לטבע".
בכתבה "סדר יום שיתופי" הפותחת את הגיליון (עמ' 14) תוכלו לקרוא 

על כמה משיתופי הפעולה היצירתיים והחשובים שעושה הרשות יחד עם 
קהילות שונות ברחבי הארץ. רוצים גם אתם להיות שותפים? במדור הסוגר 

את הגיליון (עמ' 58) תמצאו הזמנה לסייע בשמירה על צמחים הנמצאים 
בסכנת הכחדה בארץ – כך תוסיפו ערך מוסף לטיול הבא שלכם. 

עוד בגיליון, שפע הפעילויות המחכות לכם בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע 
לרגל שבוע שמירת הטבע שיתקיים ב�19-12 במרס, ולציון היום הבינלאומי 

לבתי גידול לחים (ב�6 בפברואר), וכן לכבוד חג הפורים.  

אז להתראות 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 פריחת חורף בצפון מדבר יהודה
צילום עמוס סבח

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

צילום דורון ניסים


