
 
 

 הכמהין והאלון- סיפור אהבה
 

 דף לקראת סיור
 
 בין ממלכת הפטריות וממלכת הצומח יש קשרים הדוקים וגורליים. ההשערה כיום היא כי ללא הימצאות האחד
 גם השני לא יכול להתקיים. מה הוא הקשר הזה? כיצד הוא מתקיים? מה מרוויח כל צד בעסקה הזו? חלק מן

 התשובות ידועות לנו, וחלקן עוד נסתרות מבינתנו, מה שבטוח הוא שמערכת היחסים הקסומה הזו שבין
 הפטריה לעץ היא נושא מרתק שגם העסיק לא מעט מספרי סיפורים וכותבי אגדות לאורך השנים.

 הקשר הזה הופך מעניין עוד יותר כאשר אנו מנסים לחקור באמצעותו את הפטריה היקרה והנחשקת ביותר
 הידועה לאדם המערבי- פטריית הכמהין.

 
 ב 9.3.20 נצא לטיול הליכה רגלי ביער ברעם שבגליל העליון. בטיול נעסוק בקסם של היער- מה היא מהותו

 של יער אלונים גבוה- ומה הייחודיות שבו? נתבונן במיני פטריות שונים שצצים בסביבת העצים בעונה זו של
 השנה, ונספר גם את סיפורה של גולת הכותרת היוקרתית של ממלכת הפטריות- הכמהה.

 במהלך הסיור גם נשוטט ביער ויחד ננסה לראות אם יתמזל מזלנו למצוא פטריות כמהין בעצמנו
 

 לוח זמנים מתוכנן:
 10:00- מפגש בחניון קבר אסתר ומרדכי

  הליכה משותפת בנחל צבעון.-
 ארוחת צהריים משותפת שנביא איתנו מהבית-
 שוטטות בערוץ נחל חשוך- חיפוש כמהין-
 המשך הליכה החוצה מהנחל-

 17:00- שעת סיום משוערת
 
 

 כמה נקודות שחשוב לדעת:
  הפטריות הן יצור חמקמק, על כן אנחנו לא יכולים להבטיח שנמצא פטריות באותו היום, בדגש כל כמהין.

 למצוא פטריית כמהין זה נדיר, אבל זה לא אומר שזה לא קורה! באם נמצא פרטים בודדים נהיה שמחים עד
 הגג, ועל כן אנחנו יוצאים לחפש!

  אנחנו יוצאים לאיזור בו ידוע כי פטריות הכמהין נמצאות בקרבת אלונים, ושם נתור אחריהן.
 במהלך כל היום נעסוק בנושא הפטריות ונראה לא מעט דוגמאות לפטריות מרשימות ולמופעים מרהיבים של
 אלונים, נלמד הרבה מאוד על האורגניזם עצמו, ועל מערכת היחסית ההדוקה בין הכמהה לאלון- ועל כן שם

 הטיול.
 

 מסלול ההליכה אינו מסלול למיטיבי לכת, אבל בהחלט כלולה הליכה ביום הזה. ישנה ירידה משמעותית, ואולי
 גם חציה של ערוץ רטוב קטן. נבקש ממי שלא בטוח לגבי יכולתו הפיזית ליצור איתנו קשר טרם ההרשמה.

 
 
 
 

 



 

 מעט על המדריכות:

 נעמה לינדמן, מתגוררת ביישוב הילה שבגליל המערבי. מורת דרך, MA ניהול משאבי טבע וסביבה, בעבר
 רכזת הדרכה של החברה להגנת הטבע במרחב הגליל המערבי. מנחת סדנאות שטח ומדריכה להרפתקה

 ומסע בטבע, מזמינה אתכם להנאה מחוויות שהטבע מציע.

 מיא גינזבורג, מתגוררת ביישוב לוטם שבגליל. MA ניהול משאבי טבע וסביבה, בעבר מנהלת יחידת הדרכה
 של החברה להגנת הטבע במרחב הגליל המערבי, ורכזת באיזור צפון בחוגי סיירות של הקק"ל. בעבר הרחוק

 קצת יותר גם מדריכת צפרות באגמון החולה ומדריכת טיולים בבית ספר שדה עין גדי. עוסקת בתחום
 ההדרכה, הניהול וההנחיה כבר שנים רבות. בשנים האחרונות התאהבתי בנושא הפטריות ומאז הכל

 השתנה... בשלוש השנים האחרונות חוקרת את נושא ליקוט הפטריות בארץ ובעולם. בין היעדים בהם ביקרתי
 סביב נושא הליקוט: קנדה, אלסקה, איסלנד, הודו, סלובקיה ועוד ועוד... בסתיו 2017 עברתי קורס בנושא
 עולמן של הפטריות עם פול סטאמטס (paul stemets), כנראה המומחה מספר אחת בעולם כיום לתחום

 הפטריות. מבטיחה להרחיב ולספר עוד הרבה יותר כשניפגש.

 
 
 

 להתראות בקרוב!!
 נעמה ומיא


