
ממחזרים שקיות חטיפים של שטראוס כדי 
להציל את צבי הים

חברת טרהסייקל ישראל וחטיבת המלוחים של שטראוס 
בשיתוף רשות הטבע והגנים משיקים קמפיין אינטרנטי 

שקורא לציבור הרחב להירתם למען צמצום כמות 
הפסולת הנשלחת להטמנה ומזעור הפגיעה בבעלי חיים, 
על ידי איסוף ומחזור שקיות חטיפים. נקודות האיסוף 
מפוזרות באתרי הרשות ברחבי הארץ, והכסף שמצטבר 

מהפרויקט ייתרם למרכז הארצי להצלת צבי הים, 
הנפגעים אף הם מפסולת זו. בביקורכם הבא באחד הגנים 

הלאומיים או בשמורות הטבע, הביאו איתכם שקיות 
חטיפים ועזרו לנו להציל את הצבים. אפשר להירשם 

עצמאית באתר www.terracycle.co.il ואת הנקודות 
שתצברו בזכות האיסוף לייעד למטרה המשותפת.

שבינגל בבית גוברין
אם תהיתם מה זה "שבינגל", זהו שילוב בין המילים שביל 

וסינגל. בגן לאומי בית גוברין הכשירו שביל־סינגל חדש 
לרכיבת אופניים בשטח שנחנך ממש בימים אלה, ואתם 
מוזמנים לרכיבה משפחתית. אורך השבינגל הוא כשישה 

קילומטרים והוא עוטף את העיר הקדומה תל מראשה 
שבגן הלאומי בית גוברין. לאורך המסלול יעמדו נקודות 

הדרכה והמשתתפים בפעילות החודש יקבלו תעודת "חונך 
השביל". לאחר הרכיבה אפשר לבקר במתחמים המרתקים 

בגן הלאומי, בהם: הקולומבריום, מערות הפעמון, 
האמפיתאטרון הרומי ועוד. יש להגיע עם אופני שטח, 

קסדות וכל הנדרש לטיול אופניים בטבע. תהיה אפשרות 
להשכרת אופניים במקום - כל הקודם זוכה.

היכן: גן לאומי בית גוברין, 08-6811020
מתי: שלישי 3.12, שבת 7.12 - אירוע מרכזי, בכל שבת 

בדצמבר בשעות 10:30–15:00 
ללא תשלום נוסף לדמי הכניסה לאתר, חינם למנויים.

על הדרך
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מחפשים את איריס הסרגל
כשאומרים "מינים אדומים" בבוטניקה אין הכוונה 

לצמחים בצבע אדום כמו כלנית, פרג וכו'. מינים אדומים 
הם צמחים בסכנת הכחדה, שרשות הטבע והגנים עמלה 
רבות כדי לאתר אותם ולאושש את אוכלוסיותיהם, כדי 

שלא ייעלמו מנופי ארצנו.
כזה הוא "איריס הסרגל" )ראו כתבה בעמ' 22(. זהו מין 

ייחודי של איריס, הצומח בישראל בלבד ואיתור מקומות 
המחיה הטבעיים של הצמח יסייעו בהגנה ובשמירה עליו.
איריס הסרגל פורח מאמצע דצמבר עד תחילת פברואר. 

הוא צמח בעל בצל, שממנו מתפתח פרח תכול בהיר, עדין 
ויפהפה, בקוטר חמישה־שישה סנטימטרים. שלושת עלי 

העטיף החיצוניים של הפרח פרושים מטה והם בעלי דגם 
תכול מטושטש ופס צהוב בולט ואף כרבולתי במרכז. פס 

זה הוא סימן זיהוי חשוב למין זה.
רשות הטבע והגנים מזמינה את הציבור הרחב לצאת לטיול 

רגלי בטבע בעקבות הפריחה ולסייע באיתור הצמח. בין 
המשתתפים יוגרלו ספרים על המינים המוגנים בישראל.

לפרטים נוספים היכנסו לאתר רשות הטבע והגנים   
www.parks.org.il או לעמוד הפייסבוק שלנו 

חדש: שביל החצבים בגן לאומי ירקון
גן לאומי ירקון־תל אפק הוא אחת הריאות הירוקות 

הגדולות בגוש דן המציע למבקרים מגוון רב של 
אפשרויות לבילוי בטבע. אחת מהן היא יוזמה צעירה 

וחדשה בשם שביל החצבים. זהו מסלול מעגלי, בדרגת 
קושי קלה, שעובר בכל תחנות הטבע וההיסטוריה של תל 
אפק־אנטיפטריס. אורכו של המסלול, המשולט לכל אורכו 
באופן ידידותי ומזמין, הוא שני קילומטרים והסיור נמשך 

כשעה בהליכה נינוחה. אתם מוזמנים להתנסות מקרוב.
גן לאומי תל אפק־אנטיפטריס, בכל יום בשעות 

16:00-8:00, בימי שישי עד 15:00

איריס הסרגל צילום: ניסים פרימו

צב ים ירוק צילום: יניב לוי 


