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ממשיכה בפעילותה מועצה מקומית פרדס חנה כרכור 
  לשימור הטבע העירוני

שיקום השבוע מתקיימת פעילות קהילתית ל
 בריכת החורף בכרכור ליד המטווח הישן

ושימור בריכות החורף במושבה. המועצה מקיימת מועצת פרדס חנה כרכור ממשיכה בפעילותה לשיקום 
שעות תקיים במהאירוע  השבוע אירוע קהילתי לשיקום בריכת החורף הסמוכה למטווח הישן בכרכור.

שיקום הבריכה ותלמידי עילים בתושבים הפ משתתפיםו (,..:0-.44:1) 41.44.1.41יום שישי, הבוקר של 
 ה' מבית הספר "מעיינות" אשר מאמצים את בריכת החורף זו השנה השלישית.  ת כיתותשכב

ואפיינו בעבר את שריד למערכות אקולוגיות ייחודיות שהתקיימו לאורך מישור החוף  בריכות החורף הינן
ממוקמת בצמוד לגינה הקהילתית, ומהווה פנינת טבע קסומה בתוך  הנוף הארצישראלי. הבריכה בכרכור

 ישן.המטווח ה

בריכת החורף נוצרת מהיקוות נגר עילי לאחר רדת הגשמים ומתייבשת לקראת הקיץ, ומהווה מקווה מים 
בישוב כיום שתי בריכות חורף עונתי טבעי המהווה בית גידול ייחודי לעשרות מיני צמחים ובעלי חיים.  

מודרכים לאתרי טבע  בחורף תשע"ד קיימה המועצה סיוריםכאשר המטופלות ומטופחות על ידי המועצה. 
 אלו. יפים

מועצת פרדס חנה כרכור פועלת רבות לשימור : "ראש מועצת פרדס חנה כרכור, חיים געש מציין כי 
לאחרונה השלימה המועצה את סקר הטבע העירוני אשר  וחשיפת הטבע העירוני המצוי בשטחי המושבה.

ל את פינות הטבע הייחודיות לנו באזור, אחת ממטרותיו המרכזיות הינה שימור ושיקום טבע עירוני הכול
בהן בריכות החורף. פרויקט שימור בריכת החורף לצד המטווח בכרכור משמר בעזרת הקהילה את בתי 

בפעילויות השונות למען שימור גידול הנמצאים בסכנת הכחדה. אנו קוראים לתושבי היישוב לקחת חלק 
  "פניני הטבע הייחודיות במושבה שלנו

אנו נמצאים בשלבים האחרונים של :"  ת איכות הסביבה פיקוח ואכיפה אייל שני מסביר כימנהל מחלק
שיקום בריכת החורף בכרכור! במהלך הקיץ עיצבנו והעמקנו את  הבריכה בכדי שתחזיק מספיק מים 

 לבעלי החיים להשלים את מחזור חייהם. 

ת החורף בנווה רותם, ומתנדבים פיזרו באירוע הקהילתי הקודם, נאספו זרעים מצמחי בריכלדברי שני: "
נפזר את שכבת האדמה העליונה שנאספה לפני המתקיים השבוע אותם על מדרון הבריכה בכרכור.  באירוע 

קיימא זעירות של בעלי חיים, המטילים ביצים עמידות -תחילת העמקת הבריכה. באדמה זו מצויות ביצי
מקומות מחייה לבעלי החיים שיבואו לשכון בבריכה. לחום וליובש הקיץ הישראלי. בנוסף, נבנה יחד 

 "החברה להגנת הטבע. ה מקצועית של מלווה בהדרכאף האירוע 
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