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מים שקטים  
אי ע הטכניים,  הפרטים  לפני  וד 

מהמראה  להתעלם  אפשר 
בריכות  של  והאקזוטי  המרהיב 
הגוון  האקולוגיות.  השחיה 
באופן  מחליפים  המים,  וצמחי  הירקרק 
באחד  הרועש  התדר  את  אוטומטי  כמעט 
האקולוגיות  השחיה  בריכות  ושקט.  רגוע 
לבריכות  אלטרנטיבה  המהוות  בריכות  הן 
המוכלרות, ללא כימיקלים, על טהרת הטוב 

שלטבע יש להציע. 
אזור  אזורים,  שני  האקולוגית,  לבריכה 
בריכת  לכל  זהה  באופן  המעוצב  השחיה, 
אבן  או  דק  משטחי  מדרגות,  עם  שחיה, 
וכל אבזור  המקיפים אותה, תאורה, מעקה 
או גחמה עיצובית שתעלה על הדעת. חלקה 
הביולוגי,  הפילטר  הוא  הבריכה,  של  השני 
המורכב מצמחיה, שהיא לכשעצמה מהווה 
לסינון  הדואג  חיים,  ושוקקת  מרהיבה  גינה 
המים.  וטיהור  אקולוגי  איזון  על  ולשמירה 
לכל  גינה  הוא  הביולוגי,  החלק של הפילטר 
דבר, כך שאין צורך בקבלת היתר לבנייתו. 
טבעיים  חומרים  מגוון  מכיל  הפילטר  מצע 
סינון  ומצעי  בזלת  חצץ  נחל,  חלוקי  כגון 
נוספים. לבריכה האקולוגית מראה  ייעודיים 

קסום, המזכיר גן נעלם, מעוצב למשעי ועם 
מבחינת  הן  ועולה,  הולך  רק  ערכה  השנים 
הקו האסתטי והן ברמת התחזוקה שהולכת 

ופוחתת עם הזמן. 
'מים שקטים' היא אחת החברות המובילות 
את התחום בישראל, בעלת ידע נרחב והבנה 
המיוחדות  לבריכות  הקשור  בכל  עמוקה 
שקטים'  'מים  מבעלי  יחיאלי  סמדר  הללו. 
מסבירה, שהבריכות האקולוגיות מושתתות 
שיטה   ,Wetland Construction ה-  על 
המדמה את פעולת טיהור האגמים, בטבע. 
השתולים  ספציפיים,  צמחים  של  מערכת 
ייעודיים, מהווים פילטר, המסנן  על מצעים 
את המים ואף מבצע ניקוי בקטריאלי, על- 
ידי הבקטריות הנמצאות בשורשי הצמחים 

בין המצעים. 
המזכירים  אלמנטים  בבריכה,  לשלב  ניתן 
לתוך  בעדינות  ונשפך  הזורם  מפכפך,  נחל 
עליונה  בריכה  מעוצבים,  מפלים  הבריכה, 
הנשפכת לתוך הבריכה התחתונה ואף לתכנן 
השוברים  מעוגלים,  קווים  עם  הבריכה  את 
את הסגנון הגיאומטרי המאפיין את הבריכות 
הקלאסיות. הפילטר הביולוגי, אחראי על ניקיון 
הבריכה. כמו בבריכות מוכלרות גם בבריכות 

המגמה האקולוגית 
עוטפת עוד ועוד 
תחומים וגורמת לנו 
להתאהב בה בכל פעם 
עוד קצת. היא נכנסה 
לנו כבר מזמן לחללי 
המגורים, למקרר, 
למלתחות האופנתיות 
וגם לבריכות השחיה 
הפרטיות

האקולוגיות ניתן לבצע תחזוקה שוטפת על ידי רובוט 
או באופן עצמאי על- ידי שואב רפש. 

המאפשר  תקן  כבר  קיים  שבאירופה  אף  על 
במתחמים  גם  אקולוגיות  בריכות  הקמת 
ציבוריים, אצלנו הגלגלים פועלים מעט יותר לאט 
ובינתיים משרתות הבריכות הירקרקות את בעלי 
הבתים הפרטיים, אם כי אין ספק שזה רק עניין 
של זמן עד שגם אנחנו נזכה לקאנטרי עם בריכה 

100% טבעית.
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