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מו"ל יובל סיגלר

מערכת
עורכת נאוה מרטון

עריכה לשונית והגהה עדי שגב–בשן, רותם בירון
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, נעמה טוכפלד 

רכזת מערכת אפרת גולד

כותבים ד"ר אליק אדלר, ד"ר אסף אריאל, רויטל בן יהודה, 
ד"ר אורית ברנע, עדי ברש, אורלי גנוסר, נועם ואן דר האל, 

ד"ר אסף זבולוני, יורם חמו, ד"ר רותי יהל, גליה פסטרנק,
טל קציר, דותן רותם, ד"ר אבי ששון

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 

מנהלת סטודיו רתם לב ארי
 

מנהלה ושיווק
מנכ"ל יהודה רינד

סמנכ"ל תפעול ולקוחות דותן שהם
סמנכ"ל פיתוח עסקי ליטל אסקטלן וינטרוב

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

האדם והים
הוא מרתק ומאיים, רגוע וסוער, נראה שומם, אך מכיל בתוכו עולם שלם, 

מגוון ומרתק של חי וצומח. הים התיכון.
רצועת החוף של הים התיכון נמתחת על פני 46,000 קילומטר, ובהם 
מתגוררים כ־150 מיליון תושבים. כיום מתקיימת בו 30 אחוז מכלל 

התחבורה וההובלה הימית בעולם, וכ־150 מיליון תיירים פוקדים את חופיו 
בעונת הקיץ. הים התיכון שימש עורק תחבורה ראשי עוד בעולם העתיק 

המוכר לנו, וקישר בין התרבויות הרבות שהתהוו לחופיו. האימפריות 
הגדולות בהיסטוריה כמו מצרים, יוון, רומא, האימפריה העות'מאנית 

והתרבויות הפיניקיות קמו ונפלו סביבו, והתרבות הארץ ישראלית צמחה 
על חופיו. על אף ההבדלים התרבותיים שנצפו לאורך ההיסטוריה, ובערים 

המעטרות את חופיו כיום באירופה, אפריקה ואסיה, נדמה שיש אופי ים 
תיכוני המאחד את כולם. אופי חם מזג המשלב באופן ייחודי בין נופש 

ומסחר, חיי יום יום וחיי רוח. ובכל זאת כל מקום טיפח ניואנסים מעודנים 
המבדילים אותו מהערים השכנות.

הים הוא משאב חשוב מאוד לכל המדינות היושבות לחופיו, ולכן יש חשיבות 
רבה לשמירה עליו. ב־1976 נחתמה "אמנת ברצלונה" - אמנה בינלאומית 
משותפת לכל מדינות הים התיכון, שמטרתה שמירה על הסביבה הימית 

ועל אזורי החוף של הים התיכון. האמנה מחייבת את המדינות החברות בה 
לנקוט כל צעד שיידרש כדי לצמצם את זיהום הים ולהגן על הסביבה הימית. 

22 מדינות חברות באמנה, בהן גם ישראל. גיליון זה מוקדש לים ועוסק 
בהיבטים שונים ומעניינים הקשורים בשמירה עליו, לצד הצעות לטיולים 

בסביבה החופית.
נוסף על כך, ב־11-3 ביוני יתקיים ״שבוע אדם ים״ בדגש של "2 דקות לים 

נקי" - מיזם ייחודי בשיתוף הציבור - ראו פרטים בעמוד 58. 

יש לכם כרטיס מינוי?
הקיץ בפתח והמוני מטיילים יצאו לגנים 

הלאומיים ולשמורות הטבע. שימו לב: 
כניסה לאתרים מחייבת הצגת תעודה 
מזהה של בעל המינוי וכרטיס המינוי 

עצמו, במיוחד בימי עומס. מנויים שיגיעו ללא הכרטיס יאלצו לשלם ולפנות 
להחזר למשרדי הרשות. השתדלו להימנע מכך, גם כדי לא לפגוע בחוויית 

הטיול של מבקרים אחרים.
 

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

צילום שער: דורון ניסים

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


