מטייֹלים בשביֹל הסביבה

'משפחה פורצת ִדרך' :הִדרך הפעיֹלה ֹלשמור עֹל הטבע

תוכנית 'משפחה פורצת ִדרך' תחבר אתכם ֹלטבע באופן בֹלתי נשכח ותסייע ֹלשמור
עֹל הטבע ועֹל שֹלומן שֹל חיות הבר!
איך זה עובִד? נכנסים ֹלאתר האינטרנט ,בוחרים מסֹלוֹל טיוֹל,
נרשמים טֹלפונית ויוצאים ֹלִדרך ,במסֹלוֹל מאתרים מפגעים
ועוזרים באיסוף האשפה שעֹל הִדרך .היֹלִדים ֹלא ישכחו את
החוויה המיוחִדת והמשמעותית וגם אתם ֹלא...
מהו טיוֹל משפחתי בעיניכם?
מפגש עם ערכי טבע ונוף? גיבוש משפחתי? פעיֹלות גופנית מהנה? כֹל
התשובות נכונות?
אם אתם משפחה שֹל אוהבי טיוֹלים וטבע יש ֹלנו חִדשות מצוינות
בשביֹלכם :ב'משפחה פורצת ִדרך' ,תזכו בעוִד ערך חשוב בטיוֹל הבא
שֹלכם.

'משפחה פורצת ִדרך'ֹ :למה צריך את זה?
בחג הסוכות הֱקרוב ,צפויים ֹלפֱקוִד מאות אֹלפי מטייֹלים את שמורות
הטבע והגנים הֹלאומיים .יִדיהם שֹל פֱקחי רשות הטבע והגנים ושֹל
עובִדיה בשטח מֹלאות עבוִדה .מֹלבִד שמירה עֹל החי ,הצומח והטבע
הם עסוֱקים גם בֱקֹליטה ובמתן שירות ֹלהמוני המטייֹלים ,בהִדרכה,
בהסברה ,בניֱקיון ,ובעזרה ֹלמטייֹלים שאיבִדו את ִדרכם או חֹליֹלה
נפצעו בטיוֹל ,אֹלא שהם ֹלא נמצאים בכֹל מֱקום ובכֹל רגע .במועִדים
כאֹלו נוצרים מפגעים במסֹלוֹלי הטיוֹל שבהם אין צוות ֱקבוע ,כמו
שאריות שֹל מִדורה שעֹלוֹלות ֹלהפוך ֹלשריפה גִדוֹלה או שֹלט הכוונה
חיוני שנפֹל .מפגע אחר הוא הצטברות פסוֹלת אִדם .הפסוֹלת ֹלא רֱק
פוגמת בנוף ופוגעת בחוויית הטיוֹל שֹל כוֹלנו ,היא גם מספֱקת ֹלחיות
הבר מזון זמין שפוגע בהן .חיות הבר שאוכֹלות שאריות מזון מאבִדות
את מומחיותן ֹלאתר מזון בעצמן והן נעשות תֹלויות באִדם .אכיֹלת
שאריות ופסוֹלת עֹלוֹלה גם ֹלגרום ֹלהן ֹלחנֱק וֹלמוות .כאן אתם נכנסים
ֹלתמונה.
מעוניינים ֹלהצטרף? כך תעשו זאת בֱקֹלות
 .1נכנסים ֹלאתר האינטרנט ובוחרים מסֹלוֹל מתוך רשימה שהכנו עבורכם.
 .2נרשמים במוֱקִד המיִדע שֹל רשות הטבע והגנים בטֹלפון *3639
 .3מגיעים ֹלשטח ,מֱקבֹלים ערכת 'משפחה פורצת ִדרך' ויוצאים ֹלטייֹל.
 .4בזמן הטיוֹל מאתרים מפגעים ומסייעים בניֱקיון המסֹלוֹל ,וכך תורמים
ֹלשמירה עֹל הטבע בכֹלֹל ועֹל חיות הבר בפרט.
 .5בסיום המסֹלוֹל אנו ממֹליצים ֹלכם ֹלהצטֹלם עם האשפה שנאספה וֹלשתף
ברשתות החברתיות.

נעים ֹלהכיר :ערכת 'משפחה פורצת ִדרך'
בערכה תמצאו תיֱק ,כובעים ,פנֱקס ִדיווחים ,כפפות חִד-פעמיות ,שֱקיות
אשפה וגם מתנה ֱקטנה.

ֹלפרטים והרשמה:
אתר רשות הטבע והגנים:
 www.parks.org.ilובטֹלפון *3639

