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 להנות מהיופי המקומי

 בעקבות גשמי הברכה בריכת החורף בקצה המושבה התמלאה לחלוטין

המשותף למועצה המקומית ולחברה סיור ראשון בשבוע הבא יתקיים 
 לבריכת החורף בנווה רותם הטבע להגנת 

 הציבור מוזמן ! וללא תיאום מראש לתושבים, עלותהסיורים ללא 

שוכנת אחת מבריכות החורף הייחודיות באזור. בריכות החורף בישוב בסמוך לנווה רותם בקצה המושבה 
מהוות שריד למערכות אקולוגיות ייחודיות שהתקיימו לאורך מישור החוף ואפיינו בעבר את הנוף 

בעקבות גשמי הבריכה באזור בשבועות בתי גידול לחים לחי ולצומח.  בריכות אלו  מהוות .הארצישראלי
 האחרונים התמלאה הבריכה לחלוטין והיא מוצגת במלוא תפארתה לכל אוהבי הטבע המבקרים באזור.

מועצת פרדס חנה כרכור באמצעות היחידה לאיכות הסביבה וועדת איכות הסביבה בשיתוף עם החברה 
נה האחרונה לשיקום ושימור בריכות החורף בישוב בהן גם הבריכה בנווה פעלו במהלך הש ,להגנת הטבע

 רותם.

במסגרת העבודות גודרה הבריכה בסלעים טבעיים בסמוך לבריכה, והוצבה מתחת לעץ האקליפטוס, פינת 
 ישיבה אף היא מסלעים לנוחות המטיילים והמבקרים.

ב לבריכת החורף1 הסיור יתקיים בהדרכת , יתקיים סיור ראשון פתוח לציבור הרח41.1.3ביום שישי, 
דניאל מאייר מהחברה להגנת הטבע שהינה מומחית בתחום בריכות החורף החי והצומח בהם ויימשך 

אל עבר השדות הסמוכים עד לבריכת  4:41.מרחוב שלדג בשעה לסיור הרגלי כשעתיים וחצי1 היציאה 
למערך האקולוגי,  ריכת החורף וחשיבותהייחודיים של בהחורף עצמה, שם תתמקד ההדרכה בהיבטים ה

 וכן תתקיים פעילות ייעודית לילדים1 הסיור ללא עלות כספית וללא תיאום מראש1

לאחרונה השלמנו את סקר הטבע העירוני אשר אחת "ראש מועצת פרדס חנה כרכור, חיים געש, לדברי 
פינות הטבע הייחודיות לנו באזור, בהן  הכולל את ממטרותיו המרכזיות הינה שימור ושיקום טבע עירוני

ממצאי הסקר מוטמעים בתוכנית המתאר היישובית החדשה המבקשת " לדברי געש: בריכות החורף.
השאיפה לפתחה ולהרחיבה" "בריכות החורף המקומיות לבסס את צביונה הכפרי של המושבה לצד 

ם אקולוגיים רבים חוקרים היבטי השתלבו אף בתוכנית הלימודים של מערכת החינוך בישוב ותלמידים
סיור זה הינו ראשון מבין סדרת סיורים המתוכננת לבריכות החורף באזור,  ".וביולוגיים במרחב זה

ף "סיורים המוצעים ללא עלות וללא תיאום מראש והם מתקיימים בשעות בהן גם ילדים יכולים להצטר
 לחוויה המעשירה והערכית."

לפעולות השיקום של בריכות "ומחלקת פיקוח ואכיפה, אייל שני, ציין כי מנהל היחידה לאיכות הסביבה 
החורף )בנווה רותם ובריכה נוספת הסמוכה לגינה הקהילתית( היו שותפים עובדי מחלקת שפ"ע ומתנדבים 

רבים מן הישוב. השיקום החל באיתור הבריכה ובהמשך בפעילות ניקיון סביב הבריכה על ידי עובדי 
לגידורה ולהפיכתה לנגישה  ,ים בני הישוב. המועצה והחברה להגנת הטבע פעלו כאמורהמועצה ומתנדב

הסברים על בריכת החורף וחשיבותה האקולוגית ומוגנת עבור ציבור המבקרים. במקום יוצב שילוט ובו 
 מן החי והצומח המאכלסים אותה". כך לדברי שני. פירוט המיניםוכן 

:"בריכת חורף הינה  מספרת כי בריכות החורף של החברה להגנת הטבעשרה אוחיון, רכזת פרויקט שימור  
מקווה מים עונתי טבעי המהווה בית גידול ייחודי לעשרות מיני צמחים ובעלי חיים. בריכת חורף נוצרת 

מהיקוות נגר עילי לאחר רדת הגשמים ומתייבשת לקראת הקיץ. פרויקט שימור בריכות החורף של החברה 
מיזם ייחודי שמטרתו לקדם את שמירת הטבע של בריכות החורף בישראל, בתי גידול  להגנת הטבע הינו

הנמצאים בסכנת הכחדה. במיזם זה, לקהילה יש מקום נכבד בשמירת הטבע המקומי, הן בלקיחת חלק 
ממשי בפעולות שימור הנערכות בשטח והן בהעלאת המודעות למצבן הרגיש של הבריכות והצורך בהגנה 

יקט פועל לשימור הבריכות במישור החינוכי, הממשקי והתיכנוני. בהזדמנות זו אנו רוצים עליהן. הפרו



 12.31.32 
להודות למשפחת סווימר מארצות הברית על תרומתם הנדיבה לחברה להגנת הטבע שאפשרה את פעולות 

 השימור בבריכת נווה רותם".
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