
 פרוייקט אימוץ ושימור אתרי כורכר וחמרה

 החברה להגנת הטבע



 .בשנים האחרונות אנו עדים לניתוק של תושבים ובני נוער מהטבע

   

המתמקד  ייחודי פרויקט חינוכי החברה להגנת הטבע מציעה 

במטרה לחזק את הקשר , וחמרהאתרי כורכר ושימור באימוץ 

ותחושת השייכות של קהילה מקומית לאתרי הטבע הייחודיים  

 .בקרבתם היא חיה ולחיזוק ההגנה עליהם

 



גבעות הכורכר והחמרה במישור החוף מהווים בית גידול  

 .והצומחהתשתית , ייחודי מבחינת הנוף

מהוות נקודות תצפית אל המרחב הפתוח וקיימים בהן הן 

ריכוזי פריחה צבעוניים ואטרקטיביים המגיעים לשיאם  

 .ומהווים מוקד לפעילות פנאי ונופש בחיק הטבע, באביב



גדלים  , בגלל אופיו הייחודי של בית הגידול

בגבעות הכורכר והחמרה  צמחים ובעלי חיים  

אשר נמצאים  , נדירים ויחודיים לבית גידול זה

 .הכחדהבסכנת 

והחמרה הם מהמערכות האקולוגיות  הכורכר 

ונחשבות    -הנדירות והמאוימות ביותר בישראל

כאחד משלושת בתי הגידול החשובים ביותר  

 .לשמירת צומח בישראל

 



והחמרה חשופים לאיומים  שטחי הכורכר , אוכלוסיהלריכוזי בשל קרבתם 

 :רבים

 .מוטוריספורט פעילות •

 .ג בעומר"משמשים כאתרים למדורות ל•

 .ביתיתכאתרים להשלכת פסולת בניין ופסולת משמשים •

למינים פולשים רבים שמשנים את אופי בית הגידול ופוגעים חשופים •

 .במגוון הביולוגי

 

 נזק כתוצאה מפעילות רכבי שטח

 נזקי שריפות
השתלטות של שיטה  

 (מין פולש)כחלחלה 



ושימור אתרי כורכר וחמרה במטרה לחזק את הקשר ותחושת השייכות  אימוץ 

של קהילה מקומית לאתרי הטבע הייחודיים בקרבתם היא חיה ובכך לחזק  

 .ההגנה עליהם



 (ערכיים ומאויימים)מיפוי אתרי הכורכר והחמרה בהם חשוב לפעול 1.

ממשק המותאמת  תכנית והכנת  אתרהאיומים העיקריים עבור כל מיפוי 2.

פעילויות הסברה למטיילים  , שילוט וסימון שבילים)לאופי האתר 

 (.  'שזרוע מיני בר וכו, עקירת מינים פולשים, פינוי פסולת, ולרוכבים

 (.תנועות נוער/בתי ספר/קהילות" )הגורם המאמץ"יצירת קשר עם 3.

 חיבור בין אתר לקהילה4.



עם בית הגידול ומגוון המינים  היכרות . 1

 האופייני לו ואיומים פוטנציאלים

לקיחת אחריות על  , איתור מפגעים בשטח. 2

 טיפול במפגעים בשטח

הגברת מעורבות  -יום שיא עם הקהילה .  3

הקהילה ופרסום חשיבות הפרויקט במעגלים  

 מתרחבים בישוב



הזדמנות  הפרוייקט מאפשר למידה ועשייה סביבתית מקומית המהווה 

אקטיביים ובעלי יכולת  התושבים בה  אזרחות פעילהשל יישום ל

 .השפעה

 

הפעילה תורמת הן לשיפור ושימור פני האתר והן לתחושת  העשייה 

האתר נוצר קשר של  באימוץ . של הפעילים אל האתרהגאווה והשייכות 

 .מחוייבות ואחריות של הקהילה אל הסביבה















הרחבת הפעילות לאתרי כורכר וחמרה דרומיים  1.

 (.שדרות/רוחמה)

הקמת צוותי נאמנים לקיום פעולות ממשק מרוכזות לשיפור  2.

 .פני האתרים

 קידום תקשורתי של הפעילות3.



 

, צחי גרינברג, דניאל מאייר, ליטל דעבול, אודליה זיו: למדריכים

 גיל ירדני', איגור ארמיאץ

 

למורה סימי ולצוות בית הספר , בית ספר שדה מעגן מיכאל

לעידן גולדווסר ולתנועת הנוער  , (ראשון לציון)מיכה רייסר 

למורה  , (קדימה" )בלוטים"לצחי ייגר וצוות הפעילים של , בצורן

להדס ולקיבוץ  , (רחובות" )השיטה"החצר אוהד ולבית ספר 

 רמת הכובש  


