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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  ד"ר תמי קרן–רותם

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

רכזת מערכת אפרת גולד

כותבים ד"ר דרור בן–יוסף, אורלי גנוסר, אחיה כהן–תבור 
 מרב לבל, נעמה מנספלד, אדר סטולרו–מליחי,

ישראל פאר, ד"ר גיא פאר, אריאל קרס, מוטי שפי,
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, אווס ג׳באר 

טראפיק אורנה זריהן
מנהלת סטודיו רתם לב ארי

 

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

איך יודעים שבא אביב
החורף השנה היה מתעתע - ימים קרים במיוחד, שיטפונות, סערות, אובך 

ובין לבין גם כמה ימי חום ושרב. 
ואולם, עכשיו אפשר להגיד סוף סוף שלום לאביב. רשמית הוא הגיע ב־20 

במרס וכמו תמיד נתן את האות לפתיחת עונת הטיולים. מזג האוויר מתחמם, 
מיני צמחים שונים פורחים ויש פרפרים באוויר ורון בלב )לפחות אצלי(.

הגיליון הזה כולו בסימן אביב וככזה הוא קודם כול מציע לכם לצאת אל 
הטבע ולטייל. בדיוק בשל כך ריכזנו מאמצים רבים כדי להביא בפניכם את 

כל הפעילויות והאירועים המיוחדים המתקיימים בגנים הלאומיים ובשמורות 
הטבע לכבוד חג הפסח. תוכלו לקרוא עליהם במדור האירועים המורחב 

והחגיגי )בעמ׳ 30 ו־48( ולתכנן את חופשת החג שלכם.
נוסף לכך, תוכלו למצוא כאן כמה רעיונות למסלולי טיול יפים, 

מעניינים וגם - בחלקם - לא מוכרים במיוחד. חשבתם, למשל, על טיול 
פריחה בגני מקלט? גני מקלט נוצרו כדי לשמור על מיני פרחים הנמצאים 

בסכנת הכחדה. את הפרחים האלה, סביר להניח, לא תראו בטבע, אבל בגני 
ית וסם הכלב  המקלט הם מוגנים ופורחים במלוא הדרם - כמו לשון־שור ֶנְגבִּ

המזרחי )כן, גם אני תהיתי מי אחראי על השמות(. בעמ' 40 תמצאו הצעות 
לביקור בכמה גני מקלט שבהם פורחים פרחים אלה ועל הדרך גם תזכו 

ללמוד עוד משהו על שמירת טבע.
אם אתם לא אוהבים ללכת "כי כולם הולכים" - בעמ' 20 תמצאו רעיונות 
לשלושה מסלולים מוכרים פחות בשפלת יהודה, בנגב ובשומרון, שכל אחד 

מהם מציע חוויה שונה ומרתקת. 
רבים מטיילים בגולן במהלך חול המועד פסח. אני מבקרת כמעט בכל שנה 

בגולן בתקופה הזאת )משפחה( ובדרך כלל אנחנו חוזרים תמיד לאותם 
מקומות אהובים. השנה אני מקווה ליישם את ההצעה לטייל בשביל 

הגולן, בחלקו לפחות, שביל המבטיח מטעי דובדבנים, תלים געשיים ועוד 
הפתעות )ראו עמ' 16(. ואין כמו לבלות לילה מתחת לשמים בעונה זו - חניוני 
הלילה של רשות הטבע והגנים פתוחים לפניכם ומציעים בילוי מהנה במיוחד 

לכל המשפחה. שלוש הצעות לחניונים כאלה באזור הדרום תוכלו למצוא 
בעמ' 44.

וכמו תמיד, לצד ההצעות לטיולים, אנחנו עוסקים גם בנושאי שמירת 
טבע וחינוך )מישהו אמר ערך מוסף?(. חשבתם פעם איך כלבים יכולים 

לסייע בשמירת טבע או למה כדאי לקחת ילדים לחפירות ארכיאולוגיות? 
התשובות בגיליון. 

מקווה שתיהנו מהקריאה, בטוחה שתיהנו לצאת ולטייל ומאחלת לכם חג 
פסח שמח.

להתראות בשבילי הארץ,
עורכת
נאוה מרטון

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

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

בשער הפרפר סטירית משויישת
צילום עמיר ויינשטיין

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


