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  14/9/2016בתאריך  - 3/2016פרוטוקול ישיבת ועדת איכות הסביבה מס' : הנדון
 

 משתתפים

 עדה סגן ומ"מ ראש העירויו"ר הו -צביקה צרפתי

 ועדה וחבר מועצת העירוחבר ה -ממה שיינפיין

 ועדה וחבר מועצת העיר וחבר ה -עילאי הרסגור הנדין

 נציג ציבור  -מאיר אלונים

 ועדה ומזכיר ה -איתי צחר

 מנהל הגנים הבוטנים -אורחים : פרופ' משה אגמי 

 אדריכל נוף ויועץ אקולוגי  -ליאב שלם                  



הקמת בריכת חורף בפארק העירוני-הנושא

מנהלהגניםשנים13-פותחאתדבריוברקעהיסטוריעלחיוומקצועו-פרופ' אגמי משה
הבוטנים.

החורף בריכות רוב התייבשו והשינויים השנים עם חורף, בריכות א"י את אפיינו בעבר
 מים. לצמחי מיוחד מוקד העולם כל לעומת א"י החוף. במישור מהמינים95%בעיקר

המיםהםבסכנהגדולהשלהכחדהואיפה צמחי המים. ישראלהםצמחי בארץ שנכחדו
לשמורעל גידולנדיריםשניתן יהםהואבאמצעותחולחמרהובריכותחורףהמהוויםבתי

תפוצה. רחבי קוסמופוליטים הם מים .צמחי חיים בעלי ומיני נדירים צמחים הכולל
לבריכותחורףחשיבותאקולוגיתרבההמעלהאתכפרסבאעלהמפה.

וניבכפרסבא.עלתהמציגמצגתתכנוןבריכתהחורףבפארקהעיר -ליאב שלם, אדריכל נוף
מקווימיםעונתיהמתמלאמיגשמיםבחורף,זהדונם.15הצעהלפתחבריכתחורף,הוקצו

הבריכה לקראתהקיץ היאתתמלא. החורץ ורקבאמצע רוויה בשלביםראשוניםהקרקע
 מקומי. צומח ושיקום הידרולוגית הסדרה גידול, בית ליצור הרעיון, הבריכותמתייבשת.

וצומחמהוות ביולוגימערכתאקולוגיתעשירהעםחי ייחודישהסתגלומגוון .לביתגידול
אחריחצישנהבעליהחייםמגיעיםלבד.לפנישהבריכהמתייבשתהמיניםהבוקעיםביצים

 שורדיםעדלמילויהבריכהשוב.

 נושא . אמיתי טבע של וחינוך טבע של למוקד מהווה החורף הוא בריכת הטבע שמירת
לתחזק, יש חלקואתהציבור. ללמודובכךלקרבאתהילדיםשיהיו מקוםשילדיםיבואו
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להתגאותבבריכהולהתברךבה.תהליךהקמתהבריכהמשלבעבודתתשתית.בשטחיהיו
בהתחלהעדשהמיניםמתבססים. שניבתיגידול,חמרהובריכתהחורף.יובאאוסףזרעים

ליצורמספרבריכ בריכתשיקועהתכנון לבריכתחורף.0.7ות, דונםשיקוםצומחאופייני
הבר בשטחי ישתלו שנתיים, רב בר פרחי כפלגים. יישתל בחלקו, הבריכה, לשטח מחוץ
באוקטוברע"יתלמידיביתהספרוכןישתלושתליעץשונים.יעשהפיתוחעדין,שנישבילים

חב.יוצריםשכבתחרסיתמהודקת.הפרויקטמ'רו1.5מ'והשבילהשני2.20אחדברוחבשל
 הבריכה של שיא עומק בטיחות. ביועץ 1.5מלווה ו מינימליסטי1.20-מ' הגידור גובה.

מותאםלקבוצותקטנות  בלילה. מואר יהיה המקוםלא בטיחות. יועץ בהתאםלהנחיות
ולקבלתקבוצותתלמידיםלימודיחוץ.חוויתטיולבמקום.

הוצ חמרה האדמת על חושבים בתכנון . כמצע ותפוזר מעומק קלאה שיהיה תחזוקה
.אנימלווהאתהפרויקטבשניםהראשונותעדשהשטחמשתקם.לתחזק

ציפורנית-ישתלו מינים חד שנתיים החוץ, קחוון צהוב, תורמוס פרג, הארגמן, תלתן
מגוונתועוד...

-גיאופיטים-מינים נוספים חצב בן החוץ, התבואהחבצלת סייפן מצוי, חצב יקינטוני,
ועוד...

צול,גובהמעלמטר,תותשחור,רותםהמדבר,שקד2רבשנתייםעוביהגזע-עצים ושיחים
 ....  מצוי,שיזףועוד

שת"פעםבתי,  התלמידיםזורעיםאתפרחיהברלאחרשהקרקעהוכנה.מטמיניםפקעות
הספר.

לשתייהלציפורים.מעלההצעהלשוקתמים–אלונים

ההצעהתילקחבחשבוןאוליעםשילובצמחים...-ליאב





 בברכה,
 איתי צחר

 העירייהמנכ"לית משנה ומ"מ 



 רחלירםרשמה:




