
 

 השתלמות בנושא ממלכת הפטריות
 מיא גינזבורג

 
 הפטריות הן יצור קסום ומסתורי. מעבר לקסם הן גם מהוות ממלכה בעלת תפקיד משמעותי במערכת

 האקולוגית.
 בסדנא נקבל הצצה מרתקת אל תוך עולמן של הפטריות- נלמד מעט על הרקע של היצור החי, הייחודיות

 שבו, קווים עיקריים לדמותו ומאפייניו.
 בנוסף גם נסקור את סוגי הפטריות הקיימות בארץ, ונציץ אל עבר מדינות שונות בעולם. על מיני הפטריות

 השונים הקיימים בהן.
 נלמד להבדיל בין פטריות, לזהות אותן ולשייך אותן למשפחות ונפתח מיומנויות מתקדמות לזיהוי וליקוט

  בשטח.
 נתנסה בהתבוננות בשטח כעל גוף וסביבת מחיה, וננסה ללמוד דרך הפטריות מה הם המאפיינים של

 השטח בו אנחנו נמצאים.
 

 הזדמנות נדירה ללמוד כלי נוסף להבנה והדרכה של השטח מזוית אחרת
 

 מטרות ההשתלמות:
 היכרות מעמיקה עם עולם הפטריות- מאפיינים, התרבות, איזורי מחיה1.
 פיתוח עצמאות בשטח- פיתוח יכולת להסתובב ולזהות נכונה פטריות2.
 למדריכים- פיתוח כלים ויכולות להדרכת נושא הפטריות מול קהל.3.
 מה לפטריות ולשמירת טבע- שמירה על ממלכת הפטריות.4.

 
 ראשי פרקים:

 בכיתה:
 היכרות עם מערכת הרבייה של הפטריות בדגש על אופן ההתרבות-
 היכרות מעמיקה עם מאפייני הפטריה. מעבר על דוגמאות מהארץ ומהעולם אמידת ההבדלים-

 ביניהם
 סקירת מיני פטריות מהארץ ומהעולם בדגש על מאפייני משפחות (קריטי לזיהוי עצמאי בשטח)-
 שימוש במגדיר-
 היכרות עם נושא הרגישות האקולוגית של ממלכת הפטריות לאור איומים סביבתיים-
 עקרונות מנחים בהדרכת פטריות- רק למדריכים בעלי נסיון בהדרכה-

 בשטח:
 זיהוי פטריות ומאפייניהן בשטח (סיור מודרך עם מנחת הסדנא)- הצלבה עם המגדיר-
 ליקוט עצמאי וזיהוי משותף-
 ליקוט עצמאי וזיהוי עצמאי עם מגדיר. לאחר מכן משוב קבוצתי.-

 
 לוח הזמנים- מפורט:

 9:00-9:30- מפגש. היכרות. קפה ועוגה
 9:30-10:00- סבב היכרות. הסבר קצר על היום.

 10:00-10:30- הרצאה- מערכת הרבייה של הפטריה- אופן ההתרבות, היכרות עיונית עם מאפייני
 הפטריה.

 10:30-11:15- סקירת מיני פטריות מהארץ ומהעולם בדגש על מאפיינים לזיהוי ומשפחות
 11:15-11:30- הפסקה קצרה

 11:30-12:30- הכנה ליציאה לשטח: שימוש במגדיר תוך למידת מיני המגדירים השונים. הצלבת נתונים
 בין מגדירים. הלבשת נושא מאפייני הפטריה ושיוך למשפחות מול המגדיר. להשתלמות מדריכים-

 עקרונות מנחים בהדרכת פטריות מול קבוצה
 12:30-13:00- סנדוויץ' ויציאה לשטח



 

 13:00-14:00- סיור משותף בדגש על זיהוי מאפיינים וסביבות מחיה. דגש על עבודת שימוש במגדיר
 14:00-14:30- סיור עצמאי 1

 14:30-15:00- הגדרה מונחית וזיהוי משותף של המינים שנמצאו עם מדריכת ההשתלמות
 15:00-15:30- סיור עצמאי 2- ליקוט והגדרה עצמאית

 15:30-16:00- הצגת המצאי. משוב המדריכה על יכולות הזיהוי.
 16:00-16:30- סיכום בשטח. קפה ותה.

 
 לוח הזמנים- מתומצת

 9:00-9:30- מפגש. היכרות. קפה ועוגה
 9:30-11:30- סבב היכרות. הסבר קצר על היום.

 הרצאה- מערכת הרבייה של הפטריה- אופן ההתרבות, היכרות עיונית עם מאפייני הפטריה. דוגמאות
 למינים מהארץ והעולם

 11:30-12:30- הכנה ליציאה לשטח הלבשת נושא מאפייני הפטריה ושיוך למשפחות מול מגדיר
 הפטריות. עקרונות מנחים בהדרכת פטריות מול קבוצה

 12:30-13:00- סנדוויץ' ויציאה לשטח
 13:00-16:00- סיור משותף בדגש על זיהוי מאפיינים וסביבות מחיה. דגש על עבודת שימוש במגדיר.

 סיור עצמאי ועבודת שטח.
 16:00-16:30- סיכום בשטח. קפה ותה.

 
 **נושאים שאנחנו מניחים היכרות איתם ועל כן לא נעסוק בהם:

 ממלכת הפטריות לעומת ממלכת החי והצומח-
 טקסונומיה של פטריות-
 סביבה אקולוגית- פטריות מסוימות ישגשגו בסביבות מסוימות (תהיה נגיעה לכך רק בשטח-

 בשלב החיפוש של הפטריות).
 במידה והקבוצה מכילה משתתפים שלא מכירים את החומר הנ"ל יינתן חומר לקריאה מקדימה.-

 **קיימת אפשרות גם להגיע לסדנא למתחילים במסגרת פעילות "להתאהב בפטריות" שם יוצג
 חומר המבוא לטקסונומיה והיכרות עם הממלכה.

 
 

 על מנחת הסדנא:
 מיא גינזבורג, מתגוררת ביישוב לוטם שבגליל.

  M.A בניהול משאבי טבע וסביבה מאוניברסיטת חיפה, בוגרת תכנית העמיתים של מרכז השל
 בעבר מנהלת יחידת הדרכה של החברה להגנת הטבע במרחב הגליל המערבי, ורכזת באיזור צפון בחוגי

 סיירות של הקק"ל. בעבר הרחוק יותר גם מדריכת צפרות באגמון החולה ומדריכת טיולים בבית ספר
 שדה עין גדי. עוסקת בתחום ההדרכה, הניהול וההנחיה מאז 14 שנים.

 בשנים האחרונות עוסקת במשרה מלאה בנושא ממלכת הפטריות - חוקרת את נושא ליקוט הפטריות
  בארץ ובעולם, מדריכה סדנאות מבוא לעולם הפטריות, סיורים לכל המשפחה, ובקרוב גם מסעות לחו"ל.

 בין היעדים בהם חקרתי את נושא הליקוט: קנדה, אלסקה, יפן, איסלנד, דנמרק, סלובקיה, הודו ועוד...
 מבטיחה להרחיב ולספר עוד הרבה יותר כשניפגש.

 
 להתראות בשטח!

 מיא


