אגף שירות וקהילה
מחלקת קיימות
סיכום פעילות השבת מיני צומח שרוניים
ופרויקט מגוון המינים בבית-הספר הירוק כפר סבא
התוכנית לשימור מגוון המינים פועלת באזור השרון מזה כ 8-שנים .בשנת הלימודים תשע"ד שמנו את
הדגש על שימור אתרי טבע בתוך העיר ,על שימור מגוון המינים המתקיימים בשטחים אלה ועל עידוד
התלמידים לפעול באופן אקטיבי לשמירה על הטבע.
עיריית כפר-סבא ,היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון בשיתוף עם החווה החקלאית ללימודי סביבה
בכפר סבא ,יצרו בפרויקט להשבת מיני צומח שרוניים לנופי כפר-סבא .מטרתנו -יצירת מאגר זרעי בר
בחווה החקלאית שישמש לגינון ברחבי העיר .בתי-הספר שנבחרו להוביל את הפרויקט הם בית-הספר
"רמז" ובית-הספר "הירוק".
בתחילת השנה תלמידי בתי-הספר יצאו אל שטחי הבור הסמוכים אליהם ,נקשו אותם מעשבים וזרעו
בהם זרעים של צמחי בר שחלקם נמצאים בסכנת הכחדה .מיני הצומח שנזרעו הם :תורמוס ארצישראלי,
תורמוס צר עלה ,קחוון החוף ,ציפורנית ארצישראלית וחומעת האווירון אשר הינו צמח שרוני מקומי
הנמצא בסכנת הכחדה .במהלך השנה יצאו תלמידי בתי-הספר אל השטח לחקירה ולתיעוד של מגוון
המינים המתקיים בסביבת השטח הזרוע ובסביבת בתי-הספר .ביום שישי ה 48.3.82 -נערכו בבית-הספר
הירוק סיורי פריחה אשר במהלכם הדריכו תלמידי שכבת ד' את התלמידים וההורים בשטח הפורח .מטרת
פעילות זו הייתה להעלות את המודעות בדבר קיומם של מיני צומח מקומיים שנעלמו מנופנו ולעודד את
השימוש בצמחי בר אלה בגינון במרחב העירוני.
בשלהי חודש מאי התקיים שלבו האחרון של פרויקט זה שהיה איסוף זרעים ואכסונם לטובת זריעה בשנה
הבאה .בתום תקופת הפריחה של הצמחים יצאו תלמידי בית-הספר אל השטח וביצעו איסוף זרעים על מנת
להפקידם ב"מרכז הצלה ורביה של צמחי בר שרוניים בסכנת הכחדה" שהוקם בחווה החקלאית .בעזרת
איסוף הזרעים שבוצע על ידי התלמידים יועשר המאגר וישמש בעתיד מוקד להפצת זרעי בר שישמשו
בגינון הציבורי ובשטחים נוספים ברחבי העיר.
מטרתנו לשנה הבאה להעלות את המודעות בקרב התושבים לשימוש בצמחיית בר מקומית ברחבי
השטחים הציבוריים הנמצאים בעיר ,וגם לעודד את השימוש באלה בגינות הפרטיות .בנוסף ,נשאף לאמץ
שטחי בור נוספים בקרבת בתי-הספר בעיר (כדוגמת בתי-הספר הירוק ורמז) בהם נקיים השבה של מיני
צומח בר וכך שטחים אלה יהפכו גם הם להיות שטחי טבע עירוניים מוגנים.
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