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מו"ל יובל סיגלר

מערכת
עורכת נאוה מרטון

עריכה לשונית עדי שגב בשן, קרן אלתר
מפיקה יערה כליף

yaara.kalif@timeout.co.il  

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

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

צלם מערכת דורון ניסים
רכזת מערכת עדנה נזרי

כותבים נירית אזוב, אריאלה ארז, הלל גלזמן, ד"ר עופר דנאי, 
שגית הורוביץ, פרופ' דן לבנון,  ד"ר יוסי זיידנר, אדר סטולרו– מליחי,

ד"ר אורי פרגמן–ספיר, ערן קרוזל, ד"ר בעז שחם, איל שפירא

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

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

סטודיו
מנהלת סטודיו אביגיל יעיש

ארט דירקטור עופר להר
מעצב גרפי אווס ג'אברה
ביצוע גרפי ארז בן שלמה

טראפיק רתם לב ארי
מנהל תפעול נתנאל ברששת

  
מנהלה ושיווק

מנכ"ל יהודה רינד
סמנכ"ל תפעול ולקוחות דותן שהם

סמנכ"ל שיווק טליה אושרי
סמנכ"ל פיתוח עסקי ליטל אסקטלן וינטרוב

מנהלת משאבי אנוש איילת כהן בירן
מנהלת הפקות ואירועים מיכל עציוני
מנהלות משרד ליטל מאיר, שירן כהן

מחלקת כספים
חשב רו"ח שרלי זמיר

מח' חשבונות ג'ולי סרור )לקוחות(, 
ליז גרוסמן )ספקים(, רחל סופר

מח' גבייה אילנה ידלהייד, אודט קטן

 מחלקת פרסום
roni.stoper@timeout.co.il רוני סטופר 
ronac@sigler.co.il רונה כורם-פרידמן 

03-7111000 שלוחה 123

על פטריות ואבנים
בוקר אחד, אחרי אחד מימי הגשם הרבים שבאו עלינו, התרגשנו לגלות 

בחצר ביתנו מקבץ גדול של פטריות קטנות לבנבנות, שבלטו מתוך 
הדשא הירוק עם כובעיהן המרשימים. בתוך זמן קצר היינו כולם למטה 

והסתכלנו עליהן בהתלהבות, מתפעלים ממספרן הגדול ומן העובדה שהן 
צצו להן ככה בן לילה.

לא תמיד התלהבתי ממראה פטריות. בתחילה היה זה בן זוגי, חובב 
הפטריות המושבע, שהכניס אותן למטבח שלנו בכל מיני צורות, צבעים 

וטעמים. אחר כך באו הילדים, והטיול ביער אחרי יום גשם בחיפוש אחר 
אורניות הפך לבילוי משפחתי מהנה - עם דגש על "לראותן בלבד". 

במסגרת העבודה על הגיליון הזה גיליתי פרט מאוד מעניין לגבי פטריות 
הקשור לפעולות לשמירת טבע. מלבד היותן מאכל מעורר תיאבון בקרב 

רבים, מתברר שיכולתן של הפטריות לגדול על פסולת של יער ושל חקלאות 
יכולה לשמש למניעת שרפות. על איך עושים את זה ולמה תקראו בכתבתם 

של ד"ר עופר דנאי, פרופ' דן לבנון ונירית אזוב בעמ' 26.
כתבה מעניינת נוספת היא זו המתחקה אחר הממצאים הארכיאולוגיים 
בשמורת נחל שקמה, אזור שהיה אחת התחנות הקדומות ביותר בנתיב 

ההתפשטות של האדם הקדמון מאפריקה. מרתק ללמוד איך ממצאים כמו 
כלי אבן קטנים או אפילו נתזי אבנים חדים יכולים לספר לנו סיפור שלם 

על החיים שלפני זמננו - הכול בכתבה של ד"ר יוסי זיידנר בעמ' 40.

מחכים לכם בשמורות ובגנים
ולסיום, כולם יגידו לכם שהתקופה הזו של אחרי הגשמים היא בדיוק 

הזמן לצאת לטייל, ובגיליון הזה תמצאו הרבה סיבות טובות לעשות זאת: 
במסגרת היום הבינלאומי לבתי גידול לחים יתקיימו פעילויות מיוחדות 

בשמורות טבע. במרס יצוין, כמדי שנה, שבוע שמירת הטבע והמורשת 
שיהיה הפעם בסימן פריחה ופרחים בסכנת הכחדה – ובהתאם לכך תמצאו 

שפע של מסלולים וטיולי פריחה מהנים ועוד הפתעות.
מדור הטיולים המומלצים שלנו מורחב החודש ושופע הצעות לטיולים 

משפחתיים, מאתגרים, מהנים ובעיקר מעשירים.

אז 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 פרגים
צילום דורון ניסים

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


