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על הדרך

משחקי שכונה של פעם 
זה הזמן לכבות את הטלוויזיה, לזנוח את 
המחשב, לצאת לטבע ולשחק עם הילדים 

במשחקים של פעם. הפעילות תכלול משחקי 
ילדות שונים ומגוונים, בהם משחקי ריקוד 

ושיר, משחקי גומי, חבל וקלאס, שלושה 
מקלות, כ־100 משחקי שולחן ומשחקי 

קופסה, משחקי ענק ומשחקי אתגר ייחודיים 
מעץ שנאספו ממקומות שונים בעולם, פינת 

שוק קח־תן למשחקי ילדים, סיורים מודרכים 
ודוכני יצירה במחיר סמלי. 

היכן: גן לאומי ירקון )מתחם מקורות הירקון(
מתי: 26.4 בשעות 15:00-11:00
לפרטים נוספים: 03-9348462 

פסטיבל ים של גליל מערבי 
פסטיבל ים של גליל מערבי 2014, פרי יוזמה 

של המועצה האזורית מטה אשר, יתקיים 

זו השנה הרביעית. הפסטיבל משלב שלושה 
נושאים עיקריים: תרבות, טבע וספורט, 

ומתקיים מדי שנה במאי - לאורך שלושה סופי 
שבוע. מאי הוא חודש אידיאלי לביקור ולטיול 

בגליל המערבי, כאשר מזג האוויר נוח, הכול 
מסביב ירוק והפריחות בשיאן - ועדיין אין 

עומס של מטיילים.
הפסטיבל כולל, בין היתר, מופעי לילות של 
מיטב האמנים כגון יהודית רביץ, דני רובס, 

אורן וחן ועילי בוטנר וילדי החוץ, טיולים 
וסיורים בימי שישי, משחק ניווטים, משחה 

אכזיב, טריאתלון ומסלול אופניים. נוסף 
לכך, יתקיימו במהלכו פעילויות נוספות כגון 

קונצרט בקשת איילון, מופע של להקת המחול 
הקיבוצית, מופעי זמר ושירה בציבור, אירועי 

יוגה, פעילויות באתרי רשות הטבע והגנים ועוד.
 לפרטים נוספים: 04-9521175,

www.bgalil.co.il ובפייסבוק גליל מערבי

לראות את גן לאומי נבי סמואל 
באור חדש

גן לאומי נבי סמואל מזוהה עם ״רמה״ 
המקראית וכולל בתחומו את נקודת ציון 
קברו של שמואל הנביא - במערה מתחת 

למבנה הצלבני הנישא על ראש ההר, בגובה 
885 מטר מעל לפני הים.

בחפירות האתר, סביב מבנה הכנסייה 
הצלבנית שהוסבה למסגד בשנת 1187 על 

ידי צלאח א־דין, נמצאה עדות לרצף יישובי 
מהתקופה הישראלית )תקופת הברזל( ועד 
לימי המנדט הבריטי והקרבות הקשים של 
הפלמ״ח במלחמת השחרור. המקום קדוש 

לשלוש הדתות המונותאיסטיות )יהדות, 
נצרות ואסלאם(.

בימים אלה מתבצעות עבודות הצלה 
ושימור במבנה הצלבני שבאתר, ובמסגרתן 

הולך ומושלם מסלול מבקרים עם שלטי 
הסבר והמחשה באזורי החפירות והמחצבה 

הסובבים את המבנה המרכזי. פרויקט 
תאורת המבנה כבר הסתיים וכעת המבנה 

המרהיב נראה למרחוק גם בלילה.

תערוכת תצלומי טבע  
בחודש מאי הקרוב תיפתח במוזיאון ארץ ישראל 

בתל אביב תערוכת תצלומים בשם "תמונות 
טבע", שתאפשר הצצה לעולם המרהיב של 

הטבע הפראי ושל חיות הבר. התערוכה מורכבת 
 "Wildlife Photographer מהתערוכה העולמית
"of The Year מבית מוזיאון הטבע של לונדון 

וה־BBC, הנחשבת לאחת התחרויות היוקרתיות 
ביותר בעולם בתחום תצלומי טבע וחיות בר, 
 ותערוכה מקומית, שבה יוצג הטבע הישראלי

על היבטיו השונים.
העמדת שתי התערוכות זו לצד זו תציג תמונת 

מצב של הטבע העולמי ושל הטבע המקומי כפי 
שהם נתפסים בעדשה של טובי צלמי הטבע 

בארץ ובעולם. 
השנה, לרגל פתיחת חגיגות היובל של רשות 

הטבע והגנים, לוקחת הרשות חלק פעיל 
בתערוכה, המקדמת ערכים חינוכיים להגנת 

הטבע, החי והסביבה.
תערוכת "תמונות מהטבע" תוצג מ־9 במאי עד 

25 באוגוסט. 
הטבה מיוחדת למנויי רשות הטבע והגנים: 

כרטיס שני במתנה בהצגת כרטיס מנוי בתוקף 

תאורה חדשה בגן לאומי נבי סמואל  צילום: עמוס טל משחקי שכונה בגן לאומי ירקון צילום: תום עמית

פסטיבל ים של גליל מערבי צילום:  גלי רז


