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 צעדת הארבל ה־12 לזכרו של
רועי דרור ז"ל

כמדי שנה, גם במרס הקרוב תתקיים צעדת 
הארבל לזכר רועי דרור ז"ל, שנהרג במהלך 

שירותו הצבאי ביחידת דובדבן על פסגת 
הארבל. הצעדה תיפתח בטקס שיתקיים 

במצפור "אל מול כנרת" שהוקם לזכרו של 
דרור, ותתקיים בשלושה מסלולים בדרגות 

קושי שונות. לאורך המסלול יהיו עמדות 
הסברה של רשות הטבע והגנים ובהן יעמדו 
מדריכים שיסבירו לצועדים על המסלול ועל 
האזור. לרשות הצועדים יתקיימו הסעות מן 

המסלולים חזרה לחניון הארבל עד השעה 
13:30. פרטים נוספים בטל': 04-6732904.

היכן: שמורת טבע ארבל.
מתי: שישי 21.3, בשעות: 8:30–13:30. אם 

יהיה גשם הצעדה תידחה ליום שישי 28.3. 

דרכון לשביל ישראל 
לאורך שביל ישראל - משמורת תל דן ועד 

שמורת האלמוגים באילת - יש גנים לאומיים 
ושמורות טבע שהכניסה אליהם בתשלום. 
שיתוף פעולה של רשות הטבע והגנים עם 

מפעל הפיס הניב את מבצע "דרכון לשביל 
ישראל" שבזכותו אפשר להיכנס לאתרים 

השונים במחיר מוזל ומסובסד. 
חמשת האתרים שדרכם עובר השביל הם 

שמורת נחל שניר, שמורת נחל עמוד, גן לאומי 

צעדת הארבל צילום: מיכל שטראוס

ארבל, גן לאומי קיסריה וגן לאומי ירקון. 
הכניסה אליהם כלולה במחיר הדרכון.

באתרים הסמוכים לשביל - תל דן, ציפורי, 
אפולוניה, בית גוברין, תל ערד, מרכז 

 המבקרים רמון ושמורת האלמוגים באילת -
תקנה לכם רכישת הדרכון הנחה של 50 

אחוז בכניסה.
המבצע נכנס לתוקף מ־1 בינואר 2014 ותקף 

לשנה מיום הביקור הראשון וכנגד הצגת 
תעודת זהות. הוא אישי ואינו ניתן להעברה. 
בנוסף, הדרכון מעניק גם הנחה מיוחדת של 

25 אחוז בחניון לילה ממשית ובחניון בארות.
 עלות הדרכון: 60 שקל למבוגר, 30 שקל

לילד - לשנה.
רכישת הדרכון תתאפשר בקופות כל האתרים 

המשתתפים במבצע, שבהם ניתנת ההנחה.

זה הזמן לבקר בחניוני הלילה בדרום
אם אתם מחפשים מקום שבו תוכלו להתנתק 

מהמולת היומיום וליהנות מהרגעים 
הקטנים והקסומים בחיים, יש לנו בדיוק 
המקום בשבילכם - מקום בטבע. אצלנו 
אפשר ליהנות בוודאות מהשקיעות הכי 

יפות, מהנופים הכי מרהיבים ומחוויה שאין 
שנייה לה. ועכשיו זה זמן הדרום. הפריחה 

המרהיבה, מזג האוויר הנוח והמחירים 
השווים לכל כיס הם הזדמנות לצאת לחופשה 
משפחתית או לסופשבוע רגוע באחד מחניוני 

הלילה בדרום, בצימרים או באורחנים של 
פרויקט אורחן לילה. מי שרוצה להתבודד 
ימצא גם חוות בודדים, ומי שירצה יוכל 

ללון באוהל משפחתי עם כל החמולה. חוות 
האנטילופות, החיזיון האורקולי במצדה, 

סיורי פריחה ועוד אטרקציות מהנות שתוכלו 
לפגוש רק בדרום, יעשירו את חוויית הביקור 

שלכם ויתנו לחופשה טעם של עוד.
הנחה למנויי רשות הטבע והגנים.

 למידע נוסף היכנסו לאתר
www.campingil.org.il

"שוק על המים" בגן לאומי פארק 
הבשור )אשכול(

שוק על המים הוא שוק כפרי ססגוני, 
המתקיים על רקע הפריחה בנגב הצפוני ולצד 

מעיינות הבשור הנובעים בלב נאת מדבר 
המשתרעת על פני 3,500 דונם של דקלים, 

מדשאות ופינות חמד. השוק מציע מטעמים 
מתנובת הנגב, בית קפה בטבע, דוכנים של 

חפצי נוי ואומנות, פעילויות יצירה והפעלות 
לילדים - בהן חץ וקשת, מתקני שעשועים 

אתגריים, טרמפולינת ענק, סירות פדלים 
ומתנפחים - ומופע מרכזי משעשע ומלהיב 

המתקיים בשעות 12:30 ו־14:00.
לרגל היום הבינלאומי לבתי גידול לחים, 

תתקיים בשבת ב־1 בפברואר בשעות: 11:30 
ו־14:00 הדרכה ייחודית - "החיים במים", 
המציעה מפגש מרתק ומפעיל עם מדריכת 

רשות הטבע והגנים ליד המעיין.
הפעילות תתקיים כל שבת מ־1.2 עד 1.3, 

בשעות: 16:00-10:00. פרטים בטל': 
08-9985110/120 או במוקד המידע 3639*. 

קיום האירוע מותנה במזג האוויר.

החופשה מתחילה בתערוכה
על מה אתם חושבים כשאתם אומרים 
שאתם צריכים חופשה? על פינוק, על 

חיי לילה סוערים, על אי חלומי ואקזוטי 
או אולי על מקום להתבודד בו. תערוכת 

 International( IMTM התיירות הבינלאומית

Mediterranean Tourism Market( היא 
המקום הטוב ביותר לשמוע על יעדים חדשים 

ועל אתרים אקזוטיים ולהיחשף למלונות 
מיוחדים ולהפלגות מבטיחות, ובכך להבטיח 

לעצמכם חופשה מהנה בארץ או בעולם.
 IMTM 2014 תתקיים ב־12-11 בפברואר בגני 

התערוכה בתל אביב. זוהי תערוכה ותיקה 
וידועה, המתקיימת אחת לשנה זה 20 שנה. 

בתערוכה משתתפים כאלף מציגים מ־41 מדינות 
שונות בעולם, בהם עמותות התיירות השונות 

בישראל, חברות תעופה, בתי מלון, חברות 
להשכרת רכב, חברות ספנות ועוד. התערוכה 

פונה לקהל המקצועי בשעות הבוקר ומהשעה 
14:00 נפתחים השערים לקהל הרחב. 

למה כדאי להגיע? כיוון שזה ה־מקום לתכנן 
את החופשה הבאה שלכם ולקבל בקלות 

מידע מקיף ובלעדי על יעדים, על אטרקציות 
ועל שירותים שונים - ישירות מהנציגים של 
אותם מקומות. בתערוכה תיחשפו להצעות 

ייחודיות ואף תחוו בעזרת מוזיקה ואוכל חלק 
מההוויי של המקומות השונים. 

פרטים נוספים באתר התערוכה:  
www.imtm-telaviv.com

הנשר נחת
רשות הטבע והגנים 

משיקה את בובת 
הנשר המקראי – בובה 

חדשה בסדרת בובות 
הפרווה המייצגות בעלי 

חיים ארצישראליים 
בשם "החברים של 

ארצי" )את בובת "ארצי" 
האהובה כבר אין צורך 

להציג(. בובת הנשר 
מצטרפת לצב ולעטלף, 

וגודלה 30X15 ס"מ. 
הנשר המקראי הוא 

מלך העופות, והוא נדיר 
בישראל. בעבר רבים 

מהנשרים חיו באזורים 
שונים בארץ. היום אפשר 

לראות אותם בעיקר 
ברמת הגולן, במדבר 

יהודה ובנגב, ובאתרים 
כמו שמורת טבע גמלא, 
שמורת נחל המשושים 
ועוד. כדי שלא ייעלמו 

מנופיה של ישראל, 
פועלת הרשות עם 

שותפים נוספים לשמור 
על הנשרים. רוצים לסייע 

לנו? טיילו רק על גבי 
שבילים מסומנים, וכך לא 

תפריעו לנשרים בעונת 
הקינון. אם נתקלתם 

בנשר פצוע דווחו מיד 
למוקד הסביבה ב־6911* 

מחיר הבובה: 50 שקל. 
כל ההכנסות קודש 

לשמירת טבע. הנחה 
לרוכשים דרך החנות 

המקוונת. 

גן לאומי פארק הבשור )אשכול( צילום: לבנת גינצבורג


