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מו"ל יובל סיגלר

מערכת
עורכת נאוה מרטון

עריכה לשונית עדי שגב בשן
הגהה קרן אלתר

מפיקה יערה כליף
yaara.kalif@timeout.co.il  

רשות הטבע והגנים
 חברי המערכת ד"ר ראובן אורטל, אורי ארליך, עמנואל אשד,

 אבי דוד, נעמה טוכפלד, טלי טננבוים,
 מזי מגנאג'י–מוסקוביץ', דורון ניסים, תמי קרן–רותם,

מיכל שחיבר, רעיה שורקי, אורית שטיינפלד 
צלם מערכת דורון ניסים
רכזת מערכת עדנה נזרי

כותבים  פרץ גלעדי, ד"ר נילי גרייצר, שגית הורוביץ,
חגית טישלר, פרופ' עודד ליפשיץ, ד"ר דן מלקינסון,
חגי נתיב, אדר סטולרו-מליחי, ד"ר אורי פרגמן–ספיר,

הדס רוזן, אלון רייכמן

מוקד המידע של רשות הטבע והגנים 3639*
www.parks.org.il  אתר האינטרנט

מחלקת מנויים 02-5005473
teva@npa.org.il  דואר אלקטרוני

סטודיו
ארט דירקטור עופר להר
מעצב גרפי אווס ג'אברה

טראפיק זיו חדד
מנהלת סטודיו אושרית גרגיר

 

מנהלה ושיווק
מנכ"ל יהודה רינד

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

סמנכ"ל שיווק טליה אושרי
מנהלת משאבי אנוש איילת כהן בירן

 מחלקת פרסום
ronac@sigler.co.il רונה כורם-פרידמן 

03-7111000 שלוחה 123

למען הדורות הבאים
ממש לאחרונה יצאה בתי בת ה־16 וחצי לטיול שנתי של החטיבה העליונה 
בבית הספר שבו היא לומדת. הטיול נקרא "מסע ישראלי" - שלושה ימים 

מובנים של טיולים שהסתיימו בכל יום במעגלי שיח בשלוש רמות – אני 
ועצמי, אני והקהילה ואני והמדינה. הם יצאו ביום ראשון בשעה שתיים 

לפנות בוקר )לא לפני שהיא וכל חבריה קיטרו על כך( והגיעו עם שחר לרכס 
חצרה שבנגב, כדי לצפות בזריחה ולקיים את טקס פתיחת המסע. משם 
המשיכו במסלול הליכה במעלה עלי, המוביל למכתש הקטן, וסיימו את 
היום בלינה בחניון לילה בחצבה. את היום השני הם בילו בדימונה, שם 
התוודעו אל תושבי המקום ובילו כמה שעות בהתנדבות במעון לאנשים 

מוגבלים, ומשם המשיכו לקיבוץ כפר עציון ושם לנו את הלילה השני. את 
היום השלישי בילו בירושלים – בארמון הנציב, במוזיאון יד ושם וברובע 

היהודי, ואת טיולם סיימו כמתבקש בכותל המערבי.
ולמה אני משתפת אתכם בכל זה, אתם ודאי תוהים. אם אתם הורים 

לילדים מתבגרים אתם ודאי שמים לב שתחומי העניין העיקריים שלהם 
אינם ממש נושקים לכל מה שקשור לידיעת הארץ והמורשת - אלא אם כן 

זה כרוך בהעלאת תמונות מהטיול באינסטגרם. אולי התמזל מזלכם וילדיכם 
יוצאי דופן מהבחינה הזאת, ואולי גם אתם, כמוני, צריכים לצאת במסע 
שכנועים כדי שהמתבגרת תואיל להצטרף לטיולים המשפחתיים )כן, את 

יכולה להביא חברה. לא, זו לא הליכה מאוד קשה(. את בני ה־12 והשבע קל 
יותר לסחוב. הם בעיקר שמחים לצאת מהבית, ומתוקף גילם הצעיר גם אין 

להם זכות סירוב )בינתיים(. וכאן אני חוזרת לטיול השנתי של בתי – כי בשני 
המקרים – הן בטיול מבית הספר והן בטיול המשפחתי – זה מתחיל תמיד 

בקיטורים ובמריבות, אבל מסתיים בהנאה מרובה של כל הצדדים.
וכך יצא שבתי חזרה מהמסע הזה נפעמת מיפי הטבע בנגב, מלאת סיפוק 
מתרומתה לקהילה בדימונה, נסערת מהביקור במוזיאון יד ושם ונרגשת 

מהטיול בירושלים. ומה איתי? אני מספרת את זה כי זה מרגש אותי. אני 
מתרגשת כי המסע של בתי נגע בכל התחומים שבהם עוסקת רשות הטבע 

והגנים – טבע, נוף ומורשת וגם חינוך וחיבור לקהילה. אני מתרגשת כי 
המסע הזה עשה לה כל מה ששיעורי הגיאוגרפיה וההיסטוריה )מעניינים 

ככל שיהיו( אינם עושים לה. הוא גרם לה להתרגש, להתחבר, לחשוב ולהבין 
את החשיבות שבשמירה על המורשת שלנו.

בחנוכה יתקיים שבוע המורשת הלאומי. השנה שותפים לו רשות הטבע 
והגנים, המועצה לשימור אתרים ורשות העתיקות. לרגל שבוע זה יתקיימו 
פעילויות שונות באתרי המועצה לשימור אתרים ורשות העתיקות וכמובן, 

בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע, שבהם מגוון אתרי מורשת מרתקים. אני 
)כמעט( בטוחה שעכשיו יהיה לי יותר קל לשכנע את המתבגרת להצטרף 

אלינו לטיול הבא ואולי אף לאחת הפעילויות )טוב נו, אל תגזימי(.

להתראות בשבילי הארץ,
נאוה מרטון
עורכת

רח' קויפמן 6 תל אביב 61500
טלפון ראשי 03-7111000

יוצא לאור ע"י טיים אאוט מגזין ]ישראל[ בע"מ

מגזין טבע, נוף ומורשת למנויי רשות הטבע והגנים

בשער תמירון מצוי, שמורת עין אפק 
צילום אלון מאיר

המו"ל ורשות הטבע והגנים אינם אחראים למודעות הפרסום, תוכנן, 
עיצובן ו/או התמונות 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


