
חִדרה חופי מוֹל טורפי-העֹל את ֹלפגוש הכרישים: בשביֹל

מיִדה בֱקנה ייחוִדית תופעה שנחשב מפתיע, ֹל"סוִד" חִדרה נחֹל בשפך מטייֹלים נחשפים חורף מִדי
ֹלים נפֹלטים שבו במֱקום רבין", "אורות הכוח תחנת שֹל הימי ֹלמוצא בסמוך מתֱקבצים כרישים עוֹלמי:

התחנה. שֹל החמים המים עוִדפי

הכרישים,
כ- משֱקֹלו מ', כ-4 העפרורי הכריש שֹל אורכו

כ- אורכו – יותר ֱקטן הסנפירתן

בגוִדֹל רב מִדֹלִדוֹל סובֹלים התיכון בים כרישים הכחִדה. בסכנת אֹלו מינים שני
נזרֱקים בכוונה ֹלֹא שִנִדֹגים כרישים ֹלעיתים מִדיג: מכוונת ֹלא ופגיעה יתר ִדיג בגֹלֹל אוכֹלוסיותיהם

מתים או גוססים ֹלים חזרה

בהיותם ימיות. אֱקוֹלוגיות מערכות עֹל בשמירה רבה וחשיבותם מוגן טבע ערך הם כרישים בישראֹל
אחרים מינים מחזֱקים ובכך במערכת, והאיטיים החֹלשים החיים בעֹלי מספר את מִדֹלֹלים הם טורפים

כוֹלה. הימית הסביבה ואת

התצפית אתר את בבטיחות ֹלהפעיֹל חִדרה, חופי אֹל חורף מִדי המגיעים הכרישים עֹל ֹלהגן הצורך
עם "עיר תוכנית את הוֹליִד בעתיִד גם ֹלכאן יחזרו שהכרישים ֹלהבטיח וכן המבֱקרים עבור הייחוִדי

חִדרה, עיריית והגנים, הטבע רשות רבים: גופים בחסות סנפיר"
הרשות

ֹלצֹליֹלה. הישראֹלית וההתאחִדות ספורטיבית ֹלצֹליֹלה

נחֹל בשפך הייחוִדית הכרישים תופעת את וֹלשמר בכֹלֹל הכרישים עֹל ֹלשמור אתם גם תוכֹלו כיצִד
בפרט? חִדרה

ֹלהטריִדם. או בכרישים ֹלפגוע אין

ֱקשר אצֹלם ֹליצור ועשויה הטבעי חייהם אורח את משבשת הזנה ֹלכרישים. מזון ֹלהשֹליך אין
ֹלמזון. אִדם בני בין

עשויה הכרישים התנהגות גם בר חיית כֹל כמו במים. אחריהם ֹלרִדוף או בכרישים ֹלגעת אין
מהם בטוח מרחֱק עֹל ֹלשמור יש וֹלכן צפויה בֹלתי ֹלהיות

חוטי (ֱקרסים, מסוכנת ִדיג פסוֹלת חזֱקים, זרמים עֱקב מומֹלצת אינה הכרישים באתר הצֹליֹלה
גרועה. וראות ִדיג)

עימכם. שֹלכם הפסוֹלת את ֱקחו הבר וחיות הסביבה ֹלמען

בטֹלפון והגנים הטבע רשות ֹלמוֱקִד ִדווחו בכרישים? בפגיעה נתֱקֹלתם
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שֹלהם. הגב בסנפירי בנֱקֹל ֹלהבחין וניתן וסנפירתן, עפרורי ממין הם במספר,
במֱקצת. מעוגֹלים שֹלו הגב וסנפירי ֱק"ג

כ- ומשֱקֹלו מ'
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הכרישים עֹל וֹלהגן התופעה את ֹלשמר

כרישים עֹל ֹלִדעת שרציתם מה כֹל ֹלֹלמוִד: וגם ֹלראות

הכרישים עֹל שומרים בֹלבִד: ֹלראותם

חִדרה, תיירות ֹלפיתוח נחֹלים חברת
בישראֹל, כרישים הים, ֹלחֱקר ֱקאהן מוריס תחנת אֱקואושן, עמותת הטבע, ֹלהגנת החברה

ֹלראות תוכֹלו נתון רגע בכֹל וֹלא כבֱקשתך" "תוכנית אינו הטבע כיִדוע, כרישים? שתראו הסיכוי מה
עימם. ֹלמפגש הסיכוי מתרבה כך יותר רגוע שהים ככֹל זאת, עם הכרישים. את

הכרישים שֹל עוֹלמם עֹל ֹלכם ֹלספר ישמחו חִדרה נחֹל בפארֱק כרישים עֹל ההסברה תחנת מִדריכי
ֹלהצטייִד מומֹלץ האוויר. ומזג המֱקום תנאי ֹלפי ביותר הנוחה התצפית נֱקוִדת אֹל אתכם וֹלכוון

במשֱקפת.
בשעות שבת מִדי אפריֹל עִד ִדצמבר בחוִדשים פועֹלת כרישים עֹל ההסברה תחנת

נחֹל פארֱק חניון עִד ונוסעים אוֹלגה במחֹלף מערבה פונים החוף מכביש ? מגיעים איך גשם). בימי
הכוח. ֹלתחנת מִדרום חִדרה,

(ֹלא15:00-10:00

היִדעתם?

בישראֹל "כרישים בֱקבוצת כרישים שֹל תצפיות עֹל בפייסבוֱק ִדווחו אמת: בזמן שתפו ".אנא

עפרורי נתיבכריש חגי היםציֹלום: ֹלחֱקר ֱקאהן מוריס תחנת , |

נתיב חגי ציֹלום: עפרורי כריש
הים ֹלחֱקר ֱקאהן מוריס תחנת

|

אבוטבוֹל מיכֹל ציֹלום: הסברה |תחנת

נתיב חגי ציֹלום: סנפירתן כריש
הים ֹלחֱקר ֱקאהן מוריס תחנת

|


