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 מטרת הפעילות
 

 חשיבות המים והבוץ לעולם החי והצומח חשיפת 
,  ניקוז, ייבוש –התקופות האדם מנסה לנהל את משטר המים והבוץ לאורך )

 (ביום זה נראה שהמערכת האקולוגית זקוקה להצפות ולמים  –ניתוב ועוד 

 חורפיתחווית טיול. 

 עקבות –חשיפה לעולם הבוץ , 

 ..אוכל מתוך הבוץ ועוד, בתים מבוץ     

70  לאורך הירקוןשנה 

 



הפעילותתכניית   



 פרסום הפעילות

צעדת הבוץ פורסמה בערוצי  

ידיעות  : המדיה השונים

ת  "מקומון פ, YNET, אחרונות

ירקון  פייסבוק, וראש העין

 .והרשות



 עלה ברשת לאחר הפעילות

ברשת עדכן " הארץ"עיתון 

על כמות המטיילים בגנים 

עם  , לאומיים ושמורות טבע

תמונה מצעדת הבוץ ופרגון  

באחת הקבוצות הגדולות 
לפעילויות  – בפייסבוקביותר 

 .ועוד" טיולון"ילדים 



 וזינוק תחנת מידע

המבקרים החלו את הצעדה מעמדת  

 .  הזינוק ביציאה לשביל הרומנטי

אייל , אורי קייזרבעמדה המתינו להם 

שהמתין  , חדש בגןודני מתנדב  מיטרני

למבקרים החוזרים מהמסלול להכוונה  

להמשך המסלול הארוך או לעמדת 

 .הסיום



 תחנות לאורך הצעדה

 מה בנחל  
.  המשקיפים על נפתול הירקוןטלסקופים  4בתחנה הוצבו 

אקליפטוס  , קנה, ערבה: צפה על נושא אחרטלסקופ כל 

 .  והנפתול

הצומח שבנחל ובגדותיו  התחנה הייתה דגש  על מטרת 

 .והסבר על נפתול הירקון והירקון הנקי

שרונה המדריכה וסטיב מתנדב  התחנה הפעילה את 

 .חדש



 תחנות לאורך הצעדה

 בית הבטון
חלוץ בתחפושת נועם המדריך תחנה חיכה למבקרים ב

 מתנדב חדשומשה 

י "המבקרים קיבלו הסבר על בית הבטון הראשון שנבנה בא

 .ועל תכנית השימור המתוכננת במקום

אליה הכניסו  , עוד נהנו המבקרים מתמונה גדולה הפרדסנים

 .את ראשם להצטלם



 תחנות לאורך הצעדה

 עקבות בבוץ
,  שועל, עקבות של אופניםזיהוי ? ומתימי מגיע אל הירקון 

שני ויערה  בתחנה חיכו למבקרים . אדם ועוד, דורבן

ביותו  שהסבירו איך מזהים עקבות ומי בונה את  המדריכות

 .תוך המחשה במשחק עקבות, מהבוץ



 ולאלו שהמשיכו למסלול הארוך  
 תחנות נוספות 3המתינו 

 הירקון לאורך השנים

הירקון ואגן  ביצות בתחנה מרתקת על , אבי אוזן

המבקרים שהמשיכו  . בעברהניקוז של הירקון 

 .זכו לעצור בתחנה –למסלול הארוך 
 

 פילבוקס

שם  , בפילסוקספגש את המבקרים מוני המדריך 

קיבלו הסבר על שימושו של הפילבוקס בימי  

עוד נהנו המבקרים מתצוגת תמונות  . הבריטים

 .להמחשה על הנעשה
 

 בריכת הנופרים

חיכה למבקרים בתחנה האחרונה  גלעד המדריך 

על הנופרים וחשיבות  של המסלול הארוך והסביר 

 .הבריכה האקולוגית



 החוויות שבדרך

, הגן חדשים וותיקיםלאורך המסלול חיכו למבקרים מתנדבי 
 .עפרה ועינת, יעקב, סיליה, אילן

 .  בוץהשטח וחלוקת סמלי גשים על דשנתנו וירין ומנחם 

 .שביל מפני נהגים ודאגו לבטיחות הצועדיםסגרו כן כמו 



 הפתעות שבדרך

לאורך הצעדה נהנו המבקרים משלטי  

סיפור המטריה  ", הידעת על הבוץ

שירי חורף והשאירו  , "הגדולה של אבא

מתנדבים  חן וסוזי בוץ אצל חתימת 

 .חדשים בגן



 הפנינג -נקודת סיום 

.  אל הפנינג הסיום הגיעו המבקרים בסוף המסלול
  לאורך כל הצעדה אספו המבקרים סמלי בוץ

 -הראו את הסמלים לארצי , ובהגיעם לנקודת הסיום

בצבצתי  "וקיבלו סיכת , תמר ויעקב המתנדב החדש

 ".בירקון

עוד  בהפנינג הסיום נהנו המבקרים מפעילות בניה  

משם תה חם ועוגיות , דורי וצוות השימורי "בבוץ ע

 .פינת משחקים ודוכן אוכל, טוב ומלכה המתנדבים



 נתונים לסיכום הפעילות 

מתוכם   מבקרים

 מנויים

הכנסות  
ח  "ש10כולל )

 (למנוי

כ  "סה חנות

 הכנסות

 הוצאות

 

 רווח

 26,549 913 25,636 502 1,073 אפק

 12,246 17,257 723 16,534 765 1,530 מקורות

צופים  
 (מקורות)

640 __ __ __ 8,970 

 40,530 12,246 52,776 1,636 42,170 1,267 3,243 כ"סה

 

 עובדי מטה 8מדובר על צוות עובדי רשות של   -א נוסף לצוות הקבוע של הגן "כ: אינן כוללות ההוצאות. 

 דפוס ומדריכים, עיצוב: ההוצאות כוללות 
 



 מסקנות לשנה הבאה

 מ ויש לעשות חשיבה למסלול אחד "ק 2מקסימום  –יש לשמור על אורך המסלול כפי שהיה

 .בלבד

ולהוסיף חיצים , יש ליצור שילוט עמיד יותר, חשוב לשלט מהחניה לעמדת הזינוק: שילוט

 .לאורך המסלול

כולל תמונות מאתרי  , יש חשיבות להוסיף לשלט הסבר על הבנייה בבוץ, בתחנת בנייה בבוץ

 (.לכיש, תל דן, אשקלון) הרשות בהם בניה מבוץ 

 מגורים ומזון –יש לעבות את נושא בעלי החיים והקשר לבוץ  –תוכן. 

דוכני המזון היו חשובים אבל ניתן להסתפק במזון של הקיוסק כגון בייגלה ונקניקיות. 

עד חצי שעה לפחות לאחר סיום הפעילות, מומלץ להשאיר את הפנינג הסיום פעיל. 

בתחנות מרכזיות לאורך המסלול, יש להוסיף פחים. 

 



  תודות

 .רוב תודות לכולכם שבחרתם להשתתף בפעילות

 .אבי אוזן, אנדי ואלה, דורי טובים, מנחם פריד, מיטרניאייל , אורי קייזר, מנו אשד, נעמה דרור, אילנית איגל

 ותיקים וחדשים, ומתנדבי הגן

חן  , ועקניןסוזי , סטיב זילברמן, גוטמסןדני , חנניאביעקב , אלנקווה סיליה, משה בכר, יוסטרעינת , שם טוב בן ארויה, עפרה כנפו

 .ואילן גל, אלפסי

 המקצועי והנפלאהמדריכים מעורבת ותורמת רבות בשטח ולצוות , שבכל פעילות נוכחת מתחילתו ועד סופו, למירית

  –צוות גן לאומי ירקון  –ולחשובים מכל 

  –תוך כדי ואחרי , על העבודה הרבה לפני

 .צוות אלוף

מצפים לכם בפעילויות  

 הבאות שלנו


