סיגלית ,יאיר וגון מאיו בגן לאומי ושמורת
טבע ארבל צילום מהאלבום המשפחתי

המדריך לטיול משפחתי

משפחת מאיו מהרצליה ממליצה על טיול אביב מושלם וגם חושפת
את הסוד לטיולים מוצלחים .רמז :זה יותר פשוט ממה שאתם חושבים
כתב :אייל שפירא

סיור מומחז בגן לאומי מצדה צילום מהאלבום המשפחתי
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שמורת טבע נחל עיון צילום גלית רוזן

מיוחד
"האם ידעת שכיום ,ילדים מעל כיתה ו' כבר
אינם לומדים גיאוגרפיה?" ,ספק שואלת־ספק
מכריזה סיגלית מאיו מהרצליה" .לכן אנו
יוצאים כמעט מדי סוף שבוע לטיול בארץ,
עם גון ,הבן שלנו .כי אם אנחנו לא נעשה את
זה – אף אחד לא יעשה זאת עבורנו" .נראה כי
למשפחת מאיו (סיגלית ויאיר בני ה־ 49וגון בן
ה־ ,)13טיולים הם דרך חיים המשלבת חוויות,
ידע וכן  -גם תחושת שליחות .ממש כך .לא
כקלישאה ,אלא כאמת המחוברת היטב לשטח.

הדרכה מנצחת

בני משפחת מאיו הם חברי מועדון המנויים
של רשות הטבע והגנים מאז שנת  2009וצרכני
סיורים מודרכים מושבעים" .אם עליי לבחור,
אעדיף תמיד סיור מודרך ,מכיוון שזוהי דרך
נהדרת להיכנס מיד לאווירת המקום" ,אומר
יאיר" .לא כולם מכירים את הסיורים המודרכים
על ידי מדריכי רשות הטבע והגנים על בסיס
שבועי" ,מוסיפה סיגלית" .ההבדל בין סיור
מודרך לטיול בלי הדרכה הוא גדול .זהו ההבדל
בין טיול נחמד לטיול מעניין ומעשיר באמת ,כזה
שנחקק בזיכרון" .לרוב ,מדריך מטעם הרשות
הוא מקומי שמכיר את האזור היטב ומעודכן
בכל מה שקורה בו ,והוא חושף את המטיילים
למידע ולחוויות שבהרבה מקרים הם לא היו
נחשפים אליהם לבד.
סיגלית נזכרת בסיור מודרך שנערך בחנוכה
האחרון בגן לאומי עבדת" .המדריך לקח אותנו
למקומות שבוודאי לא היינו מגיעים אליהם
בעצמנו ,הכניס עניין באבנים דוממות ,קישר
את הדברים למאורעות ולמקומות אחרים בארץ
והפך עבורנו את המושג 'דרך הבשמים' לממשי".
בזכות אהבת הטבע של הוריו ,טייל גון בשפע
מסלולים ברחבי הארץ" .אני מאוד אוהב לטייל
עם משקפת ולחפש ציפורים" ,הוא מספר" .יש
לנו כמה משקפות ,כך שכולנו יכולים לצפות
בשמים .אני גם אוהב מאוד לראות פריחות".
לדברי סיגלית ,הצטרפות לסיורים המודרכים
יעילה ומהנה במיוחד בעת טיול עם ילדים" .לא

המלצה לטיול אביבי:
שמורת טבע נחל עיון
"נחל עיון הוא מסלול שיש בו הכול :מפלים מרשימים ,פריחה נפלאה ,תצפיות
נוף ,היסטוריה מרתקת וגם בריכת שכשוך" ,אומרת סיגלית מאיו" .לא ידענו
למה לצפות – חשבנו שרק מפל התנור המפורסם נמצא כאן .לא ידענו על
שאר המפלים – וזו הייתה הפתעה נהדרת!" ,מוסיף יאיר .סיגלית מציעה
לפתוח את הטיול בפיקניק של בוקר בחורשה המטופחת ,מול הנוף של לבנון,
ואז להתחיל בהליכה.
לפני הכול :המסלול המלא דורש הקפצת רכב איסוף לנקודת הסיום או הליכה
הלוך ושוב של נהג תורן .בשבתות ובחגים ,בחורף ובאביב ,מפעילה רשות הטבע
והגנים שאטל (שירות הסעות) בתשלום הנוסע בחזרה לחניון העליון .בכניסה
לשמורה מקבלים דפדפת מידע ומפה מפורטת.
משך ההליכה בכל כיוון 90-60 :דקות.
תיאור המסלול :מתחילים מהחניון העליון של השמורה ,בפינה הצפון־מזרחית
של מטולה (יש שילוט) .הדרך מובילה לגשר עיון שפוצץ ב"ליל הגשרים" (יוני
 ,)1946עם גשרים נוספים שחיברו את הארץ לשכנותיה .השביל יורד לצד האפיק
הקניוני המרשים של נחל עיון ומפגיש אתכם עם ארבעה מפלים ,כל אחד גבוה
ומרשים מקודמו :מפל עיון; מפל הטחנה ,הנופל לבריכת מים יפהפייה; מפלי
האשד המרשימים ,שתצפית עליהם נערכת ממרומי מצוק גבוה; וכמובן  -מפל
התנור ,אחד המרשימים בגליל ,הנוחת לבריכת מים מגובה של כ־ 30מטר במעין
ארובת סלע תלולה .מכיוון שרוב מימי הנחל נשאבים בלבנון ,יזמה רשות הטבע
והגנים הזרמת מים מלאכותית בחודשי הקיץ מנחל דן הסמוך .כך החיים חוזרים
לגדות הנחל והמטיילים מרוויחים תצפיות על מפלים שזורמים כל השנה.
המסלול מסתיים בבריכת שכשוך שהוכשרה לפי כמה שנים בכניסה הדרומית
לשמורה .את המסלול המלא ואת שעות הפתיחה של השמורה אפשר למצוא
באתר רשות הטבע והגנים .www.parks.org.il

משנה עד כמה אני מכירה את החומר – הילדים
בטיולי המשפחות שלנו תמיד יקשיבו יותר
למדריך מאשר לי .הוא גם מפעיל אותם ,גורם
להם להסתקרן ומכניס פלפל לתוך החוויה".
סיגלית ויאיר מסכימים כי מבין ההדרכות
הרבות הנערכות באתרים השונים ,האהובות
עליהם ביותר הן הסיורים המומחזים" .השתתפנו
בסיור מומחז בגנים הלאומיים ציפורי ,בית
שערים ,מגידו ,איפה לא .זו נוסחה מנצחת ,כי
הילדים מרותקים – וגם המבוגרים .הכל הופך
להיות מעניין יותר כאשר המדריך משחק,
מסביר ,מדגים וגם לבוש כמו חלוץ או אביר".

טיפים לטיול משפחתי מוצלח

כששואלים את משפחת מאיו אם יש להם כמה טיפים שיבטיחו טיול משפחתי מהנה במיוחד הם מיד שולפים:
בחרו מסלול שבו משולבים כמה שיותר תחומי עניין כגון היסטוריה ,טבע ,תצפיות נוף ,מים ,ארכיאולוגיה ועוד .כך ,כל אחד ימצא את מבוקשו.
הצטיידו במפת דרכים ולא רק במערכת ניווט .כך תמצאו מקומות נוספים על הדרך.
עשו שיעורי בית :קראו על המקום לפני ההגעה ,כדי לעניין את הילדים .יש לכך חשיבות עצומה .הידע חשוב לא פחות מהחוויה.
הצטיידו במגדירי צמחים או במגדירי בעלי חיים מסוגים שונים .מומלץ גם להביא משקפת.
בררו אם נערכים סיורים מודרכים באתר .לעתים הם כלולים בדמי הכניסה ומאפשרים לחשוף רבדים רבים נוספים של המקום וגם לגלות
דברים שלא חשבתם שקיימים בו .וחשוב לא פחות :סיורים מודרכים מרתקים את הילדים.
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