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מתחת לפני הים
מח�י  )48 פנחס  �ובל  שמע  כשנה,  (לפנ� 

פה, על �וזמת נ�קו� תתי�מ� שצפו�ה לה�ערך 
בשמורת הטבע חוף דוריהבונ�ם. "מזה שנ�ם 

ירבות אנ� צולל ומדר�ך צל�לה, וכל מה שק
ישור לטבע ה�מ� מאוד מענ��ן אות�. אז הצט

רפת�, בע�קר בשל הרצון של� להענ�ק בחזרה 
ילטבע. בנוסף, �ש ל� 'קופת שרצ�ם' מ�מ� נעו

ר��, ה�מ�ם שבהם עסקת� בד�ג תתי�מ�. מאז 
עברת� לצ�לום תתי�מ� וק�בלת� פרספקט�בה 

ישונה לחלוט�ן על הח��ם ב�ם, על הצורך לש
מור על הח�".

�ובל הצטרף למש�מה, ולאחר�ה אף ערך 
לה במטרה  הפרו�קט,  את  שת�עד  יסרטון 

לנושא  המודעות  את  להגב�ר  ובכך  פ�צו 
שמ�רת ה�ם. 

במקב�ל, הוא הצטרף לקה�לה �מ�ת ראש 
כרמל בח�פה, שמוב�לות החברה להגנת הטבע 
ורשות הטבע והגנ�ם �חד, כחלק מרשת ארצ�ת 
של קה�לות הנקראות "אנש� ה�ם הת�כון" - 
שמטרתן להב�א אל קדמת הבמה את החש�בות 
של הקמת שמורות טבע �מ�ות ב�ם הת�כון של 
על  הגנה  ומגוונות:  רבות  הס�בות  �שראל. 
בעל� ח��ם �מ��ם, שמ�רה על מרחב� נוף ופנא� 
פתוח�ם, שמ�רה על הנ�ק�ון ב�ם ועוד. מסתבר, 
כ� לעומת המצב ב�בשה ב�שראל, שבה כי25% 
מדובר  ב�ם  טבע,  שמורות  מוגדר�ם  מהשטח 

על פחות מחצ� אחוז.
הקבוצה שבה חבר �ובל תומכת במהלך של 

יהרחבת שמורת הטבע ה�מ�ת ראש כרמל, וכ
חלק מהפע�לות שלו הוא �צר מצגת מרה�בה, 
שע�מה הוא עובר בבת� ספר וארגונ�ם שונ�ם, 
המסר�ם  "דרך  המסר.  את  להעב�ר  במטרה 
הכולל�ם תצלומ�ם  מצ�ג,  הוו�זואל��ם שאנ� 
וסרטונ�ם, אנ� רואה כ�צד ה�לד�ם מרותק�ם. 

המפגש�ם האלו מקרב�ם אותם ל�ם ומשפ�ע�ם 
יעל המודעות לשמ�רה על�ו. הם בהחלט נרת

מ�ם לענ��ן. וזוה� תרומת�".

† באתר רשות הטבע והגנים ניתן למצוא 

שפע של רעיונות לטיולים ובילויים 
בגנים לאומיים ובשמורות טבע ברחבי 
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צמחים 
מוגנים.

מרי אשקר

שומרות הזעתר 
והמרווה

א�נם  והעכוב�ת  המרווה  הזעתר, 
רק צמח� מאכל ותבל�ן, אלא מהוו�ם 

המ מהמורשת  נפרד  בלת�  יחלק 
מ�  �ש  מודעות  חוסר  בשל  קומ�ת. 
שקוטפ�ם אותם ללא הפוגה. מס�בה 
זו, הם הוכרזו צמח�ם מוגנ�ם והחוק 
אוסר על קט�פתם - מעשה העלול 
הארץ  מנופ�  לה�עלמותם  להב�א 
חשוב  אקולוג�ת(.  לפג�עה  גם  )כמו 

ילזכור כ� צמח�ם אלו מוצע�ם למכ�
רה במשתלות, ונ�תן כמובן לשתול 

אותם בג�נת הב�ת. 
)37(, מורה למדע�ם  מר� אשקר 
מזה  מתנדבת  שבגל�ל,  מפסוטה 
כשנת��ם עם נש�ם נוספות מהכפר. 
הן עוברות אחת לשבוע בבת� ספר 

יובגנ� �לד�ם ומעב�רות מערכ� ש�
יעור ל�לד� הכפר, על חש�בות שמ�

צמח�  של  קט�ף  וא�סור  הטבע  רת 
הפתוח�ם.  בשטח�ם  ותבל�ן  מאכל 
כחלק מההכשרה שהן השתתפו בה, 
ג�נת  להק�ם  המתנדבות  החל�טו 
ב��שוב, שתשמש את  צמח� תבל�ן 

בא בעצמם.  ללקט  שמבקש�ם  ימ� 
מצעות ג�נה זו )המכונה "חקורה"(, 
המסורת  חש�בות  את  מצ�גות  הן 
בצמח�  ש�מוש  העושה  המקומ�ת, 
הטבע.  שמ�רת  ערכ�  לצד  תבל�ן, 
"ה�לד�ם מתלהב�ם כשהם שומע�ם 
ה�א  הטבע",  שמ�רת  חש�בות  על 
לצאת  רוצ�ם  מהם  "רב�ם  מספרת. 

בעצ הדבר�ם  את  ולראות  ילשטח 
מאוד  ל�  חשוב  טבע,  כחובבת  מם. 
להעב�ר את המסר�ם האלו לדורות 

הצע�ר�ם".
בכפר  פע�לות  הנש�ם  בנוסף, 
בא�רוע�ם השונ�ם ומעמ�דות תחנת 
הסברה בכל א�רוע. הן מסב�רות על 
ומכבדות  התבל�ן  צמח�  חש�בות 
צמח�ם  ותה  במאפה  השומע�ם  את 
התבל�ן  �ד�הן שהכ�נו מצמח�  פר� 

שאותם ת�ארו. 

יגן לאומ� נב� סמואל משלב עת�קות, נופ� טרסות חק
לא�ות, מע��ן חבו� הנובע מתוך מערה, בוסתנ�ם - וגם "גן 

ימקלט" לצמח�ם בסכנת הכחדה. כל אלו מק�פ�ם מבנה מר
ש�ם מהתקופה הצלבנ�ת, שבו מצו�, על פ� האמונה, קברו 

של שמואל הנב�א. 
לעלות  מומלץ  הזה,  הה�סטור�  השפע  כל  ואחר� 
במדרגות אל גג המבנה ולזכות באחת מתצפ�ות הנוף 

יהפנורמ�ות ה�פות בארץ - הע�ר �רושל�ם וההר�ם העו
טפ�ם אותה נרא�ם מכאן במלוא הדרם. ואם תמת�נו ל�מ� 
השלג שאול� �ג�עו החורף, כדא� לדעת כ� בשל מ�קומו 
885 מטי  של האתר, המצו� על רכס המתנשא לגובה של

ר�ם מעל פנ� ה�ם, השלג כאן לעולם א�נו מאכזב.
הגעה:  מכב�ש 436, לפ� הש�לוט )סמוך לשכונת רמות 

אלון ב�רושל�ם(. 

לטייל בעקבות המתנדבים
גן לאומי נבי סמואל

גן לאומי
 נבי סמואל

יהרחצה ברצועת חוף �פהפ��ה זו אסו
מצו�ן  זמן  הוא  החורף  דווקא  ולכן  רה, 

ילחקור לעומק את האזור ולגלות בו הפ
תעות, כמו גם נופ�ם לא מוכר�ם. המפרץ 
הס�נ� הוא כ�נו� לחוף מפורץ, שה�ה אהוב 
במ�וחד על עול�ם חדש�ם שהג�עו ארצה 
לאחר מלחמת העולם השנ��ה משנגחא� 

שבס�ן. 
עד שהשב�ל של שומר� המפרץ �ה�ה 
כאן בשב�ל  תוכלו לצעוד  ומוזמן,  מוכן 
מסומן ות�ק, ה�וצר מסלול קוו� קל וקצר 
�חס�ת )כשנ� ק"מ לכל כ�וון(. מחנ�ם בחוף 

אולגה, צועד�ם דרומה ועול�ם על שב�ל 
הכורכר  רכס  גב�  על  הנע  כחול  מסומן 
ומספק תצפ�ות נהדרות. מג�ע�ם למפרץ 
מרתק�ם  כורכר  "פסל�"  ומגל�ם  הס�נ� 
ש�צר הטבע, חקוק�ם במצוק. את הדרך 
חזרה עורכ�ם באותה הדרך, או מקפ�צ�ם 
מצוק�  לב:  ש�מו  הס�ום.  לנקודת  רכב 
הכורכר א�נם �צ�ב�ם, וא�ן להתקרב אל 
שפת המצוק�ם או לשהות למרגלות�הם. 
:הגעה אל החנ�ון של חוף הרחצה בגי
בעת אולגה מג�ע�ם מרחוב רחבעם זאב�. 

זוה� נקודת ההתחלה והס�ום.

לטייל בעקבות המתנדבים
 שמורת טבע חוף גדור 




