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 האלון הבודד
בקצה המזרחי של כרכור בשטח חקלאי מישורי למדי, 

בולטת גבעה קטנטנה תודות לאלון תבור גדול ובודד 
 הנמצא בפסגתה. 

שביל כורכר נוח ורחב מקיף את השדה החקלאי ומוביל 
מהרחוב אל הגבעה בנוחות. 

בגבעה נמצא מחילות רבות של גיריות מצויות ועקבות של 
תנים, שועלים וכלבים.

הגבעה של האלון הבודד מיוחדת גם הודות לצמחייה 
 העשבונית בהרכב יחיד מסוגו באזור! 

הגעדה הקיפחת היא צמח עשבוני רב- שנתי, ממשפחת 
השפתניים שגדל בסביבה של קרקעות קלות. תפוצתה של 
הגעדה מהגולן ועד השרון, היא פורחת בין אפריל ליולי. כל 
פרח מורכב מחמישה עלי כותרת בצבע כחול סגול, ועליה 

הדקים נראים כגזורים. הגעדה הקיפחת מצויה בסכנת 
הכחדה חמורה מאוד בארץ, תפוצתה העיקרית במרכז 

הארץ היא בפרדס חנה- כרכור ורמות מנשה. 
האלון הבודד מתאים ונוח לפיקניק, הליכה עם הכלב, ליקוט, 

 ספורט וכל בילוי משפחתי אחר. 
מומלץ להגיע בחורף והאביב. 

יש לשמור על הניקיון ולהתחשב בשכנים הגרים מסביב.  
איך מגיעים?

השביל אל הגבעה מתחיל 
מקצה מפגש הרחובות 

אחוזה וערבה.
ב-WAZE: האלון הבודד. 

אפיק נחל משמרות
על הגבול בין כרכור לכפר פינס, נמצאת רצועת נחל אכזב 

צרה על גבול שטחים חקלאיים, בימי חורף שטופי שמש 
מתגלה נחל קסום וזורם- נחל משמרות המזרחי.

טיול קצר יזמן לנו צפייה במגוון גדול של פרפרים, ציפורים 
 ונברני שדות.

בגדה המערבית של הנחל שטח התחדשות אלוני תבור 
 וניתן למצוא בה גם צמחייה חד שנתית וצמחיית גדות. 

בין הצמחים המרהיבים שיש בנחל, אחד הצמחים המיוחדים 
שניתן למצוא הוא ארכובית מחודדת. הארכובית פורחת בין 

החודשים מאי עד ספטמבר ופריחתה מאופיינת בצבעי וורוד 
לבן. מין זה הוא מין נדיר באזור השרון והוא גדל בבתי גידול 

לחים לא מופרעים כמוהו.
לבתי גידול לחים ישנה חשיבות אקולוגית רבה וחיונית 

לאדם, למרות זאת, הם ממשיכים להיפגע אנושות בשל 
 הפיתוח האנושי. 

כיום מפעל “נחלי מנשה” של חברת “מקורות” אוסף את מי 
הנגר של נחל תנינים, נחל עדה, נחל ברקן ונחל משמרות 

ומזרימם באמצעות תעלות למאגר שיקוע בחולות קיסריה.    
המסלול קצר ומישורי, מתאים גם לעגלות, מוצל על ידי עצי 

אלון מרשימים וברושים.
יש לשמור על הניקיון ולהתחשב בשכנים הגרים מסביב.  

איך מגיעים?
ממשיכים ברחוב המייסדים לכיוון השטחים החקלאיים, חונים 

בסופו, ושם מתחילה דרך עפר,  בפיצול פונים ימינה לאורך הנחל.  
אפשר גם להמשיך ישר עד לאקליפטוס עוג.

חורשת האקליפטוס 
בלב המושבה, סמוך למתנ”ס ישנה חורשת אקליפטוסים 

קדומה שקיבלה את השם חורשת הפרפרים. 
בשולי החורשה נמצאים שרידים של אלונים ואלות. השטח 

מהווה בית גידול למיני צומח וחי נוספים כמו התורמוס ארץ 
 ישראלי, וכשבעה מינים שונים של פרפרים!

ביניהם- פרפר בשם נימפיאת הסרפד אשר נקרא כך משום 
שזחליו ניזונים מצמחי הסרפד. החורשה היא מקום טוב 

לחקר קרוב לבית החי  מתחת לאבן. 
מין הדגל של החורשה הוא אקליפטוס המקור, עץ ירוק 

עד שמוצאו באוסטרליה והובא לארץ על ידי האדם. בקרב 
רבים, נקשר האקליפטוס למאמץ הציוני בהתיישבות 

בארץ ובייבוש הביצות. זוהי טעות נפוצה! האקליפטוס לא 
ייבש את הביצות, אלא תרם בכך ששתילתו בקרב הביצות 

דחתה יתושים ממקומות אלו בשל הריח המופק מהשמנים 
 האתרים המצויים בו.

עץ זה גדל ומתפתח בקצב מהיר ויכול להתנשא לגובה רב-
35 מ’ יותר.

בזכות צל האקליפטוסים הביקור בחורשת הפרפרים 
מתאים בכל עונות השנה.  

יש לשמור על הניקיון ולהתחשב בשכנים הגרים מסביב.  

מטווח כרכור
בכרכור יש בריכת חורף עונתית המתמלאת מי גשם 

והיא בית גידול לח בסכנת הכחדה, בה חיים מגוון עשיר 
של יצורים. גם כשהבריכה יבשה נמצאות באדמה ביצי 

קיימא זעירות של בעלי חיים המטילים ביצים עמידות 
לחום וליובש הקיץ הישראלי שמחכות עד שירדו הגשמים 

והבריכה תתמלא שוב במים ותתעורר לחיים. כל טיפה 
של מים מכילה מגוון רב של יצורים מיקרוסקופיים.

בבריכה נמצא סרטנים ירודים- שטרגל גדול וזימרגל, 
 מינים ייחודיים המתקיימים בבריכות חורף בלבד! 

צדפונית- הנראית כמעין זרע קטן אך פנים מסתתר סרטן 
 אמיתי. 

קרפדה ירוקה- מין ייחודי למקווי מים זמניים )בסכנת 
הכחדה( ואילנית מצויה-שאת רוב זמנה מבלה על העצים 

בסביבה ואל בריכת החורף יורדת לצרכי רבייה.
ביבשה נמצאים קיפודים ואפילו מין נדיר של עטלף 

בסכנת הכחדה- אפלול מצוי.
במרחב 3 מינים של סחלבים- סחלב קדוש, שפתן מצוי 

ודבורנית דינסמור.
מומלץ להגיע בחודשי החורף והאביב, דצמבר-מרץ, אז 

הבריכה גם משמשת תחנת תדלוק לציפורים נודדות.  
מתחת לאקליפטוס הגדול ואלוני התבור צל נוח לפיקניק, 

ספורט, חקר או ליקוט. 
שימו לב! אסור לסנן בעלי חיים החוצה מהמים, אבל 

בהחלט אפשר לעמוד על גדת הבריכה, לחפש ולצפות 
בהם.

יש לשמור על הניקיון ולהתחשב בשכנים הגרים מסביב.  
איך מגיעים?

יש גישה נוחה מרחוב החץ, צמוד לגינה הקהילתית 
בפרדס חנה. 

שמורת החורש
בלב המושבה, ליד הוואדי של השיקשוק, נמצאת שמורת 

החורש.
מדרון של חמרה משתפל מזרחה לתוך וואדי אורנים, 
על מדרון זה השתמר מגוון עשיר של חורש ים תיכוני: 

אלון תבור, אלה אטלנטית, אלון מצוי, בר זית בינוני ואלת 
המסטיק. מתחת לעצים ישנו מגוון רחב של צמחייה 

עשבונית רב שנתית.
המקום נמצא תחת איום משמעותי של צמחייה פולשת: 

לנטנה ססגונית וחמציץ נטוי.
 השמורה מהווה בית לבעלי חיים רבים: 

ציפורי שיר כמו ירקונים, נקרים סוריים, אדומי-חזה, 
בולבולים וירגזים וגם יונקים למיניהם למשל קיפודים, 

שועלים, דורבנים ומכרסמים קטנים.
במרכז השמורה נמצא עץ אלון תבור עתיק בעל 15 גזעים 

המהווה זכר ליער האלונים הקדום שהתקיים באזור, סביבו 
תוכלו לראות צמחים ושיחים ירוקי עד בכל עונות השנה 

ולמצוא פינות צל נעימות.
באביב הפרחים פורחים בשלל צבעים: לוטם מרווני ושעיר, 

נורית אסיה ומגוון עשיר של גיאופיטים- עירית גדולה 
ורקפות.

השמורה מתאימה לטיול משפחתי, בכל שעות היום 
תמצאו נקודות של צל, השבילים לא מסומנים. כדאי 

להקשיב לציוץ הציפורים, לחפש עקבות ולגלות דברים 
חדשים ומעניינים...

יש לשמור על הניקיון ולהתחשב בשכנים הגרים מסביב.  
איך מגיעים?

 יש כמה דרכים, מרחוב רבי עקיבא או מרחוב המעלה. 
אפשר לחנות בוואדי ופשוט לעלות ברגל.

גן הציפורים
גינה ביופילית להעצמת והרחבת מפגש הילדים עם 

אלמנטים מהטבע.
גן הציפורים החדש, מהווה מוקד משיכה לילדים מכל 

רחבי המושבה ואף מחוצה לה. הגן תוכנן והוקם כמרחב 
טבעי קסום המעורר דמיון והתפתחות פיזית בריאה לילדי 
המושבה. הגן תוכנן על ידי אדריכלית הנוף ג’ולי פלד ברוח 

התפיסה הביופילית הרואה חשיבות התפתחותית בהעצמת 
החיבור של ילדים עם הטבע ואלמנטים מן הטבע. 

בהגדרתה של פלד “ביופיליה היא הנטייה האנושית 
הטבועה בנו להיות חלק מהטבע, נטייה שאפילו בעולם 

המודרני ממשיכה להיות קריטית לבריאות הפיזית והנפשית 
ולתחושת הרווחה הגופנית הנפשית והחברתית של האדם.”
על פי תפיסה זו המחסור במפגש עם הטבע מביא להגברת 

תופעות התפתחותיות בהן- הפרעות קשב וריכוז, גידול 
בתופעת הדיכאון, הישגים נמוכים, השמנה, מחסור בפעילות 

פיזית, מחסור בידע ובחוויה  המוביל לקשר לקוי לעולם 
הטבע ולחוסר כבוד לטבע ולמשאבי הטבע סביבנו. מאידך, 

הגברת החיבור לטבע מביא להגברת היצירתיות, שיפור 
הקשר עם מבוגרים, מקטין אלימות ואגרסיות, מפחית 

תופעות של הפרעות קשב וריכוז ועוד.
גן המשחקים הטבעי הינו מרחב פעילות חוויתי העושה 

שימוש בעיצוב תוואי השטח תוך שימוש בגבהים ומפלסים 
רבים, ושימוש במרכיבים טבעיים, כגון גבעות, זרימת נחל 

ועוד. מתקני המשחקים עשויים מחומרים טבעיים ומעניקים 
חוויה של משחק בטבע, כגון שימוש בבולי עץ לדילוג, קורות 
עץ לשיווי משקל, משחק בחול ומים, מחנה לילדים, נדנדות 

מחומרים טבעיים ועוד. השילוט בגן מסביר את עקרונות 
התכנון והחוויה, ופותח צוהר לעולם הטבע והאתגר.

בחלקו הדרומי של הגן ניתן לבקר בגינה הקהילתית וביער 
המאכל. ניתן להיכנס ולסייר בין הערוגות, לשבת להתרווח 

במעגל הקהילה ולהצטרף לפעילות הגינון במקום. יער 
המאכל מכיל מגוון רב של עצי פרי, והבשלים לכל אורך 

השנה.
איך מגיעים?

שכונת רמז, גן הציפורים.

שדרות קק”ל
חורשת אורנים נטועה ובה צמחייה עשבונית מיוחדת בין 

העצים: חצב מצוי, עירית גדולה, חבצלת החוף, סירה 
קוצנית ואלה אטלנטית.

בשדרות נמצא פרט אחד של חוחן קרדני, צמח בסכנת 
הכחדה חמורה... בשנים האחרונות בוחנים את האפשרות 

לאקלם את החוחן בתחומי השטח המוגן של השדרה.
בשנת 2013 הועתקו לאתר נרקיסים סתווים משטחי 

הפריחה בכרכור.
האורן הנטוע בחורשה הוא אורן ירושלים, נבחר כעץ הייעור 

העיקרי בגלל עמידותו הגבוהה לתנאי יובש. אורן ירושלים 
פורח באביב, באצטרובלים חד-מיניים זעירים, המרוכזים 

בקבוצות צפופות בראשי הענפים. הפרחים מואבקים ברוח. 
אצטרובלים של פרחי זכר ושל פרחי נקבה גדלים על אותו 
פרט. בנוסף לאורנים נמצא עץ אלון גבוה הצומח לגובה 6 

מטרים! 
השדרות נוחות להליכת ערב, ספורט, טיול עם הכלב או כל 

בילוי משפחתי אחר. העונה המומלצת ביותר היא הסתיו, 
כאשר פורחים החצבים.

יש לשמור על הניקיון ולהתחשב בשכנים הגרים מסביב.  
איך מגיעים?

השדרות נמצאות בסמוך לרחוב חבצלת בפרדס חנה. 

ואדי הנשיא
בלב רחוב הנשיא, בין הבתים חוצה ואדי קטן, פסטורלי 

ורגוע. בקצהו חרובים ואקליפטוסים סבוכים ובמרכזו אלוני 
תבור ירוקים וגבוהים- זכר ליערות העתיקים שהיו באזור עד 

 הגעת העות’מאניים לארץ ישראל. 
הוואדי קצר אבל היצע מיני הצמחים הזולגים אליו מהגינות 

השכנות רחב, ועל הגדה אבנים מסודרות כטריבונה נוחה 
לישיבה מוצלת. 

תודות לתנאיו בולט בו העושר של ציפורי השיר הנפוצות 
בסביבת האדם, מהציפורים הקטנות ביותר- צופיות 

ופשושים, ירגזי ודרורים ועד ציפורים גדולות יותר כמו- 
עורבני שחור כיפה, יונה, שחרורים ואנפות בקר.

הוואדי קסום ומוצל בזכות האלונים בכל עונות השנה, 
הפריחה מתחילה עם תחילת הגשמים בפריחתו של חצב בן 

 סתווני ותורמוס ארץ ישראלי. 
באביב הפריחה מתעוררת- שפע של חרציות, סביונים, 

ציפורני חתול, שום תל אביב, כלניות, פרגים והעכנאי 
השרוע שנשאר לפרוח גם בקיץ.

וואדי הנשיא מתאים לפיקניק, טיול עם הכלב, משחקי כדור, 
הליכה, חקר ציפורים ופרחים וכל בילוי משפחתי אחר. 

איך מגיעים?
חונים ליד מרכז אומנויות הבמה ע”ש משה מאיר ברחוב 

הבוטנים 54 בפרדס חנה, ממש מאחוריו נמצא את החורשה.  

שביל סובב פרכו”ר
“שביל סובב פרכו”ר” שאורכו 24 קילומטרים, מקיף את 

המושבה פרדס חנה כרכור ויוצר חיבור של המושבה עם 
השטחים הפתוחים המקיפים אותה. השביל מחבר בין אתרי 

מורשת וטבע מקומיים וכולל נקודות חן ונוף רבות המשמשות 
מוקד משיכה לטיולים ובילוי בחיק הטבע, ופעילויות ספורט. 

השביל חושף את התושבים והציבור הרחב לטבע ולנופים 
החקלאיים שסביבו, וכן לאתרי המורשת והתרבות היישוביים 

ומזמן חוויות פנאי עבור תושבים ומבקרים כאחד.
השביל מתאים להליכה ופעילויות ספורטיביות כגון ריצה 

ורכיבת אופניים. מאחר והשביל טבעתי, ניתן להתחיל ולסיים 
אותו בכל נקודה וללכת אותו עם כיוון השעון או נגדו. למבקרים 

מבחוץ ניתן אף להתחיל ולסיים בתחנת הרכבת של קיסריה- 
פרדס חנה. לאורך השביל תיחשפו לאתרים מעניינים ומגוונים 

כגון האלון הבודד מכרכור, אתר צפרות עופות מים בבריכת 
חורף טבעית בנווה רותם, נופי חקלאות מורשת, האקליפטוס 

המפורסם של מאיר אריאל, אגם טבעי קסום, מבנה חאן 
הסטורי ועוד.

יזם ומיפה את השביל: עמיקם הרפז.

יש לשמור על הניקיון ולהתחשב בשכנים הגרים מסביב.  
איך מגיעים?

האתר בכרכור, הכניסה לוואדי מול רחוב הנשיא מספר 10.
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