על הדרך
המלצות קטנות לטיולים גדולים
תצלומים :באדיבות יח״צ
וארכיון רשות הטבע והגנים

צילום :ד

"ר בני

צילום :שי קבסה

של
מון

מחפשים חופשה
משפחתית בחו"ל?
מה אוכל נמר?

הפוך על הפוך
לרגל שנת העטלף הבינלאומי ,רשות
הטבע והגנים מזמינה אתכם להציץ אל
עולמם הנסתר של העטלפים ,אותם
יונקים מעופפים ומסתוריים המפחידים
את רובנו (ללא סיבה ממשית) ,בפעילות
ייחודית לכבוד עשרות סוגי עטלפי
החרקים בישראל ,ומאות בעולם כולו,
שנמצאים בסכנת הכחדה.
בלילה שבין  27ל– 29באוגוסט תיערך
פעילות חווייתית ,משעשעת ומלמדת
למשפחות ,ברחבי הגנים הלאומיים
ובשמורות הטבע ,שנועדה להציג את
קבוצת היונקים הגדולה בישראל באור
חיובי ,מפתיע ומעניין.
במסגרת האירועים יערכו הרצאות
מרתקות ,תצפיות ,האזנה במכשירי
סונאר ועוד פעילויות מגניבות! אז בואו
לפגוש את העטלפים בגנים הלאומיים
ובשמורות הטבע ברחבי הארץ.
למידע נוסף על הפעילויות באתרים
השונים חייגו “כוכבית בטבע“ *3639 -
או היכנסו לאתר הרשות
www.parks.org.il
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שמורת הטבע חי בר יטבתה הוקמה
כדי להשיב אל הטבע את חיות
הבר שהוכחדו .בשמורה הייחודית
הזו נערכים סיורי שקיעה והאכלת
טורפים .הסיורים נערכים בליווי פקח
ומונחים באמצעות דיסק בשפות
שונות .בסיור אפשר יהיה לראות
את הראם הלבן ,את הדישון ,את
הפרא ,את הערוד ואת להקת היענים
הסקרנית עם אפרוחיהן.
לאחר הסיור יתקיים ביקור בחדר
החושך המדמה ליל ירח מלא.
בחדר מאזינים לנשימות התנשמת,
מבחינים במעופם של עטלפי
הפירות ולומדים להכיר את עקרבי
המדבר בצבעיהם הזוהרים.
הסיור מסתיים בצפייה בהאכלת
טורפים  -הולכים במבוך פתלתל בין
כלובי חיות הטרף המדבריות ,לומדים
על אורח חייהן בטבע ,וכמובן זוכים
לראות אותן בשעת ההאכלה .בין
הטורפים אפשר לפגוש את הזאב,
השועל ,הפינק ,הצבוע ,הקרקל והנמר.
מתי? כל ימי חמישי בין השעות
19.00-17.00
משך הסיור :כשעתיים
דמי כניסה :למבוגר  43 -שקל ,לילד
(מגיל  5עד  22 - )18שקל ,בהרשמה
מראש ,מספר המשתתפים מוגבל
להזמנות08-6373057 :
גיליון  44אוגוסט-ספטמבר 2011

חברת ב.ד גרייבר ,המשווקת הבלעדית
של כפרי הנופש Center Parcs
באירופה ,מציעה מבצע מיוחד למנויי
רשות הטבע והגנים.
כפרי הנופש נמצאים באתרים נבחרים
על שפת אגמים ,בלב יערות ,בקרבת
ערים ואטרקציות תיירותיות ,ומיועדים
לאירוח משפחות בווילות מיוחדות .בלב
כל פארק נמצא פארק מים טרופי ובכל
פארק מוצעות שלל פעילויות נופש
וספורט לכל הגילים ,פעילויות מודרכות,
שמרטפייה לפעוטות ,מתחמי קניות,
מסעדות ,אטרקציות לילדים
ולכל המשפחה  -כל מה שצריך
בחופשה משפחתית.
במסגרת מבצע מיוחד למנויי "בשביל
הארץ"  -כל משפחה המזמינה חבילת
חופשה משפחתית לכפרי הנופש סנטר
פארק ,או חבילה משפחתית אחרת
או טיול מאורגן למשפחות בחודשים
יולי ואוגוסט תקבל מתנה  -חידוש של
כרטיס מטמון.
חברת ב.ד גרייבר היא מהחברות
המובילות את תחום התיירות והנסיעות
בישראל ומציעה מגוון שירותי ומוצרי
תיירות לקהל הישראלי ,תוך שימת דגש
על יחס מקצועי ואישי .החברה הוותיקה
(יותר מחמישה עשורים של פעילות)
חרתה על דגלה את ערך המצוינות
בשירות ללקוחותיה ,קבוצות ויחידים,
עם פתרונות יצירתיים וחווייתיים בתחומי
הטיולים ,הנסיעות והתיירות.
04-8138000 ,www.graiver.co.il

צילום:
לבנת
גינ
צ
בו
רג

כיופי דרך
כיופי דרך הוא ספר המאגד
אפשרויות משחק רבות במהלך
נסיעה משפחתית .הספר מחולק
לנושאים ,ובהם משחקי כיף וגיבוש,
משחקי ניחוש ,זיכרון ,מעשיות,
משחקי מילים (מילים נרדפות ,הפכים
ומשחקי מילים מורכבים יותר),
משחקים שמאפשרים להורים ולילדים
לשוחח על רגשותיהם" ,משחקים
שנותנים מנוחה להורים" ודפי צביעה.
במקום לריב ולשאול כל הזמן "מתי
מגיעים?" ,הילדים יכולים לנצל את
הנסיעה למשחקים משעשעים .גם
ההורים לא יצטרכו להתאמץ יותר
מדי ולהמציא משחקים לדרך ,ואפילו
לזכות בדקות ארוכות של שקט
ולהתרכז בנהיגה.
בספר תוכלו למצוא כמה רעיונות
שתשמחו לאמץ כמו שקיות
ההפתעה ,וגם כמה מהחוכמות של
שורי הנשר ,שמעלה בכל פרק שאלה
הומוריסטית לדיון משפחתי.
כיופי דרך הוא ספר שללא ספק
מבוסס על ניסיון של הורים ועם הרבה
הומור ,עשיר ברעיונות ,וכל משפחה
תוכל למצוא בו משהו שיהפוך כל
נסיעה לקצת יותר חווייתית מכרגיל.
הספר אף זכה בתו–תוכן של מכון
אדלר המעיד על כך שתכניו מומלצים
ואושרו על ידי המכון.
כתיבה :צוות רעיון ,איורים :יעל
אמיר ,הוצאת "הכלב לטיול",
 69שקל

 - GLOWאירוע
זוהר בליל קיץ
בגן לאומי הבשור (פארק אשכול) יתקיימו
פעילויות ומופעים מרהיבים לכל המשפחה,
מופעי אור ואש עשירים בפירוטכניקה
וצבעים לתוך הלילה ,מוזיקה ,פינות יצירה
חדשניות ,פינות איפור זוהר  -והשיא -
מופע  Glowמרתק של כדורי ענק פורחים
לשמי הלילה .במהלך הערב אף יזכה אחד
המשתתפים בפרס של טיסה בכדור פורח.
פארק אשכול הוא פנינת טבע מדברית
בגדתו הצפונית של נחל בשור .אלפי
הדקלים והמדשאות יוצרים במקום פינות
חמד לרוב .בלב הפארק נובע מעיין הבשור,
שמימיו החמימים זורמים אל בריכות
רדודות וציוריות ,להנאת המבקרים ,ומשם
ממשיכים לערוץ נחל בשור.
המשתתפים באירוע מוזמנים להישאר
ללינת לילה חווייתית ולהתעורר לצפייה
במטס כדורים פורחים בשעה .06:00
במקום מזנונים ,שירותים ,מקלחות
ומתקני פיקניק.
מתי?  ,18.8יום ה' ,מ– 19:00עד
עלות השחר
כמה? מחיר כרטיס 45 :ש״ח למבוגר,
 35ש״ח לילד
מידע נוסף ב״כוכבית בטבע״ *3639 -
ובאתר רשות הטבע והגנים
www.parks.org.il
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מתכוננים למסע
חנות מסעות היא מוקד מקצועי
למטיילים ,ליוצאים לקמפינגים,
לחיילים ולאוהבי האקסטרים.
במסעות אפשר למצוא מגוון
גדול במיוחד של מותגים מובילים
וחידושים בציוד מטייילים ,מחנאות
וסקי באיכויות ובמחירים המתאימים
לכל כיס.
צוות העובדים המקצועי של מסעות
מורכב מאנשים בעלי ניסיון של
שנים בטיולים ,בסקי ובאופניים,
שישמחו להעניק לכם הדרכה גם
בצעדים הראשונים בתנועות הנוער
ובגיוס הצבאי ,ימליצו לכם על דרכים
להגשמת החלום שלכם ויעזרו לכם
בתכנון הטיול המשפחתי.
מיוחד למנויי רשות הטבע והגנים:
הנחה של  10%על מגוון המוצרים
הנמכרים בחנות.
מסעות  -מרכז יכין סנטר,
פתח תקווה,03-9316042 ,
www.masaot.co.il
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