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 שיקום המועצה פועלת ל

 בישוב עתיקיםעצי האלון ה
 

עצי אלון עתיקים במרכז המושבה. יציאתו  4בוצעו עבודות שיקום והצלה של   האחרוןבשבוע 
מצויים  חודשים בעת אישורו במליאת המועצה. עצי האלון 3-לדרך של הפרויקט הייתה לפני כ

בכל רחבי הישוב ומהווים חלק מיער אלונים היסטורי שנחשב בזמנו לגדול ביותר בישראל. בשלב 
₪.  100,000-לשקם את העצים בני מאות השנים בהשקעה של כ ראשון של התוכנית  הוחלט

כיתות מבתי מדובר על השקעה משותפת של המועצה המקומית ומשרד החקלאות, פקיד היערות. 
מפגשים להכרת האלון וחשיבות העצים במרחב  2הספר השונים אף יעברו תוכנית חינוכית בת 

 הודות למימון זה. ובמרקם האקולוגי העירוני 

כרכור יש חשיבות מיוחדת היות והם שריד של יער אלונים עתיק שכיסה את -לונים בפרדס חנהלא
ונכרת כמעט לחלוטין ע"י הטורקים במלחמת העולם הראשונה  20-עד ראשית המאה ה כל השרון

 לשם הפעלת קיטור הרכבות. 

והינה כרכור מתגאה במספר אלונים שהצליחו לשרוד את הכריתה או להתאושש ממנה -פרדס חנה
הרשות הראשונה באזור לפעול  למען שיקום יער השרון הקדום שהיה יער אלוני התבור הנרחב 
והוותיק באזור. עצי אלון עתיקים רבים  נותרו בכל רחבי הישוב ואף החלה צמיחתם של עצים 

 הוותיקים עדות להיותו של האזור במקורו יער אלונים עבות. חדשים בסביבת 

קבונות בגזע, אדמה שכיסתה את צוואר יהיו מגוון בעיות, החל מרשנדרשו לשיקום בעצים 
 הים את הענפים הכבדים של העץ הנמנקמוטות תמיכה מחז 2דים מידי. כעת השורש וענפים כב

מוטות התמיכה סמטת התלמיד. חרובים לשבין רחוב ה המרשימו הבין  קבוצת אלונים עתיק
מוודאים שהעץ ימשיך להנות משנים רבות של יציבות. בנוסף, העץ זכה לפינוי של האדמה 

 . בכדי למנוע ריקבון של הגזע מהאדמה המכסה אותושכיסתה את צוואר השורש שלו. 

מים באלונים, השורשים העמוקים משמשים לעיגון והשורשים הרדודים משמשים לקליטת ה
הצוות אשר טופלו על ידי רקבונות  נתגלווהמזון שהעץ זקוק לו. בתוך הגזע החלול של העץ 

על מנת להרוג את הפטריות ולהרחיק את החיפושיות וזאת   באמצעות הורדה ועישוןהמיומן 
 החיות על העצה המתה. 

אלונים  שלושת העצים הנוספים שזכו לטיפול הינם עץ האלון העתיק שנמצא במרכז בית ספר
)אדמה כיסתה את צוואר השורש(, עץ האלון שבגן אלון )אדמה סביב צוואר השורש וניקוז מי 

המועצה בניין מול ן הקרוב ביותר לרחוב הבנים בשטח גשמים שהצטברו בתוך גזעו!( והאלו
 כל האלונים קיבלו גיזום מבוקר של ענפיהם המתים.כמו כן, קבונות בגזע החלול(. י)רהמקומית 

ור העצים הינו אחד התוצרים של סקר הטבע העירוני של הוועדה לאיכות הסביבה אשר החל שימ
לפני כשנתיים וחצי בשיתוף התושבים. מטרת הסקר הייתה מיפוי מיני החי והצומח הייחודיים 

למושבה והוא זכה להיענות עצומה של תושבים אשר דיווחו וסיפרו על פרחים, צמחים וחיות 
 במקומות שונים בישוב. שונות אשר אותרו 
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