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 האלונים שבפרדס

 משקמים את שרידיו של יער האלונים הגדול ביותר בארץ

מועצת פרדס חנה כרכור הרשות הראשונה 
עצי אלון בני  6 -לאשר שימור ושיקום כ

מאות שנים המהווים חלק מיער האלונים 
 ההיסטורי באזור 

תלווה בפעילות חינוכית הכוללת ₪  011,111-התוכנית בהשקעה של כ
 אימוץ העצים על ידי תלמידי הישוב

נית נרחבת לשיקום ושימור עצי האלון הוותיקים מועצת פרדס חנה כרכור אישרה בשבוע האחרון תוכ
לגדול שנחשב בזמנו בישוב. עצי האלון מצויים בכל רחבי הישוב ומהווים חלק מיער אלונים היסטורי 

-עצי אלון בני מאות שנים בהשקעה של כ 8ל  6ביותר בישראל. בשלב ראשון של התוכנית ישוקמו בין 
שיקום העצים ילווה . ומשרד החקלאותהמועצה המקומית משותפת של מדובר על השקעה ₪.  011,111

תלמידים מבתי הספר השונים יאמצו את העצים וילמדו על חשיבות העצים במרקם  הבפעילות חינוכית ב
 האקולוגי ועל אופן הטיפול בעצים בוגרים וותיקים. 

השרון הקדום שהיה יער אלוני מועצת פרדס חנה כרכור הינה הרשות הראשונה לפעול למען שיקום יער 

אלון  אזור מכוסות ביער שלההיו רוב קרקעות  01 -עד ראשית המאה ההנרחב והוותיק באזור. התבור 

נכרתו כמעט כל העצים על ידי השלטון העות'מאני כדי לשמש חומר  מלחמת העולם הראשונהאך ב ,התבור
  . רכבותדלק ל

בכל רחבי הישוב ואף החלה צמיחתם של עצים חדשים בסביבת הוותיקים  עתיקים רבים  נותרועצי אלון 
דוגמא לכך אפשר למצוא בסמוך לבית הכנסת הראשי  עדות להיותו של האזור במקורו יער אלונים עבות.

 רץ עץ חדש.צומח ופו ובסמוך אליושל הישוב על דרך הבנים בו מצוי עץ אלון תבור שנשבר 

מטרים, קוטר  6-עץ אלון תבור בלב בית ספר "אלונים", גובהו כ -בין העצים הבוגרים הנדרשים לשיקום
מטרים וקוטר  01-מטרים. עץ בוגר נוסף ממוקם במרכז גן אלון ברחוב שביל התלמיד גובהו כ 7-הנוף כ

 מטרים.  00-בו קוטר הנוף הינו כ מטרים. עץ מרשים בממדיו הינו עץ האלון ברחוב חרובים 08-הנוף הינו כ

הוועדה לאיכות הסביבה בראשות חבר שימור העצים הינו אחד התוצרים של סקר הטבע העירוני של 
על ידי יו"ר הועדה הקודמת ד"ר נורית  וחצי כשנתיים החל לפניאשר , איציק בוחבוט לוין המועצה 

מטרת הסקר הייתה מיפוי מיני החי והצומח הייחודיים למושבה והוא בשיתוף התושבים. השמשוני יפה , ו
זכה להיענות עצומה של תושבים אשר דיווחו וסיפרו על פרחים, צמחים וחיות שונות אשר אותרו 

 במקומות שונים בישוב. 

שטחים ברחבי  01הוגדרו  סקר הטבע העירוניבמסגרת " : לדברי ראש מועצת פרדס חנה כרכור, חיים געש
כי אחד מערכי הטבע הנפוצים והראויים  מהנתונים עלהאתרים.  11-חקרו לעומק כנהמועצה  מתוכם 

אלוני תבור ותיקים וגדולים במקביל  לצמיחה חדשה של אלונים  ,להתייחסות הם שרידי יער אלונים
לבו בתוכנית המתאר  היישובית כך שפיתוח הישוב ממצאיו של הסקר החשוב אף שו בשטחים פתוחים.

 .מציין געש " פינות החמד במרחבי הטבע במושבה.משתלב עם שמירה על הצביון הכפרי ועל 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94
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פרדס חנה כרכור היא הרשות הראשונה לפעול לשימור שרידיו של יער האלונים הוותיק  " געש מציין כי

ים והם מלווים את הישוב לאורך עשרות שנים, אני מקווה שזורים עצי האלון הוותיקבנוף ילדותנו  באזור.
 כי גם בזיכרונות הילדות של ילדינו ונכדינו ייחקק נופם  המרשים של העצים הללו ואחרים." 

מדגיש כי המועצה  יו"ר הועדה לאיכות הסביבה וסגן יו"ר ועדת החינוך חבר המועצה, איציק בוחבוט לוין
ומח והחי השונים בישוב. הודות למידע הרב שהגיע מהתושבים במסגרת מבצעת מעקב וטיפוח של מיני הצ

ניתן המועצה סקר הטבע העירוני ולעבודתם השוטפת והיסודית של המחלקה לאיכות הסביבה ואגרונום 
עצי האלון הללו יזכו  לגבש תוכניות פעולה שמטרתן שמירה על הצביון הירוק והכפרי של המושבה שלנו.

 . "ת להאריך ככל הניתן את חייהם ולשמר את אופיים ויופיים לטיפול מקיף על מנ

זהו צעד נוסף בדרך לשימור הטבע העירוני אשר  "לדברי מנהל המחלקה לאיכות הסביבה אייל שני: 
פרדס חנה כרכור בגלל מיקומה הגאוגרפי היא בעלת עושר בלתי רגיל של מיני ייחודי לפרדס חנה כרכור. 

פועלים  בהמשך לכך, אנו  כדי לשמר ולחשוף עושר זה לקהל הרחב.בואנחנו פועלים  ,צמחים ובעלי חיים
חלק משמעותי  שני מדגיש כי ". "הוותיק וההיסטוריפרויקטים נוספים שישמרו את יער האלונים  לקידום

תוכנית  , העצים מהווים חלק בלתי נפרד מהנוף המקומי ואנו גיבשנומהפרויקט נעוץ בחיבור לקהילה
ותעלה את מודעות התלמידים לחיבור בין קהילה, היסטוריה, אקולוגיה  על בחלק מבתי הספרשתפ

 וסביבה."
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