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 2018 בראוקטו – נחל הדס
ק"מ וראשיתו  10בחצר האחורית שלנו, זורם לו נחל הדס. אורכו של הנחל כ 

במבואותיה הדרומיים של העיר קלקיליה. הוא עובר דרומית לכפר סבא 
וצפונית לשדי חמד, ממשיך לשכונת גיל עמל דרך החצר האחורית של גני עם, 

. הנחל מתחבר לנחל קנה מדרום ירקונה, חוצה את עדנים ושכונת נווה נאמן
לאזור התעשיה נווה נאמן. הנחל מנקז את אגן הניקוז של כפר סבא אבל היום 
מוזרמים אליו מי ביוב בטיהור שלישוני ממכון טיפול השפכים )מט"ש הוד 

 השרון וכפר סבא(. 

אפרת  –ילדי גני עם, לאורך כל השנים קראו לנחל הדס "הוואדי", תמר אגמון 
בימי חורף יפים וחמים הייתי נוהגת ללכת תי בזיכרונות ילדות: "שיתפה או

לוואדי הזה ולשבת שם בין הצמחייה הירוקה והפורחת שמסביב, היו שם 
בתקופות הקיץ הוא , צבים ודגיגים קטנים לפעמים ראשנים היה מרגש מאד

 ".היה וואדי אכזב, יבש

ת לציפורים, דגים מאחר והנחל זורם כל השנה, הוא מהווה אבן שואבהיום, 
שלל ואפילו צבים. עוד בסביבות הנחל, תנים, שועלים, דורבנים, קיפודים ו

קנה, סוף, הרדוף נחלים, פטל ועוד. במי הנחל ישנם גם  –על גדותיו ניתן למצוא צמחיית נחלים קלאסית  .זוחלים וחרקים
 צמחי מים.

 למי שמגיע לצעוד לצד הנחל מזומנת פנינת טבע קסומה, שקט, שלווה והרבה יופי.

שנתקעת בגדות  אשפה זרםהבעיה שהנחל מלוכלך, הוא מנקז אשפה מאזור התעשיה של גיל עמל, וכל גשם מביא איתו 
ניות שספק אם נשתלו צמחיית הנחלים הטבעית, כמו גם, שיחי עגב השתלטו צמחי קיקיון שדוחקים את . על גדותיוהנחל

 או הצליחו להשתרש בגדות ודלועים שמכסים אזורים נרחבים.

 –"קהילה מאמצת נחל". הזמנו תושבים מהמושבים  אנחנו מארגנים קבוצה שתפעל לשיקום הנחל אז מה עושים?
 ירקונה, עדנים ואלישמע כמו גם את תושבי הוד השרון להצטרף אלינו.

נחלים, ניקוי הנחל וסביבתו, יצירת שביל איכותי השיקום יכלול, החזרת צמחיית 
שיאפשר צעידה, ריצה או רכיבה גם בימי החורף, הקמת מסתורים לצפייה 
בציפורים, שילוט ואולי ספסלים. המטרה היא לשקם אבל גם להשאיר את הנחל 

 ללא הפרעה, לא להתערב ולעצב אלא פשוט לתת לנחל לזרום.

לגייס את הרשויות המוניציפליות, את מט"ש הוד לצורך המפעל הזה אנחנו מקווים 
השרון ואת רשות ניקוז ירקון. אבל אנחנו זקוקים לכם שתצטרפו ותיקחו חלק 

 בפעילויות סביב הנחל. פרטים נוספים בהמשך.
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