מטיילים בשביל הסביבה
"משפחות פורצות דרך" :הדרך הפעילה לשמור על הטבע
תוכנית "משפחות פורצות דרך" תחבר אתכם לטבע באופן בלתי נשכח ותסייע לשמור
על הטבע ועל שלומן של חיות הבר!
איך זה עובד? בוחרים מסלול טיול ,מקבלים ערכה משפחתית
ויוצאים לטבע .במסלול מאתרים מפגעים ועוזרים באיסוף
האשפה שעל הדרך .הילדים לא ישכחו את החוויה המיוחדת
והמשמעותית וגם אתם לא...
מהו טיול משפחתי בעיניכם?
מפגש עם ערכי טבע ונוף? גיבוש משפחתי? פעילות גופנית מהנה? כל
התשובות נכונות?
אם אתם משפחה של אוהבי טיולים וטבע יש לנו חדשות מצוינות
בשבילכם :ב"משפחות פורצות דרך" ,תזכו בעוד ערך חשוב בטיול
הבא שלכם.
משפחה פורצת דרך :למה צריך את זה?
בחג הסוכות הקרוב ,צפויים לפקוד מאות אלפי מטיילים את שמורות
הטבע והגנים הלאומיים .ידיהם של פקחי רשות הטבע והגנים ושל
עובדיה בשטח מלאות עבודה .מלבד שמירה על החי ,הצומח והטבע
הם עסוקים גם בקליטה ובמתן שירות להמוני המטיילים ,בהדרכה,
בהסברה ,בניקיון ,ובעזרה למטיילים שאיבדו את דרכם או חלילה
נפצעו בטיול ,אלא שהם לא נמצאים בכל מקום ובכל רגע .במועדים
כאלו נוצרים מפגעים במסלולי הטיול שבהם אין צוות קבוע ,כמו
שאריות של מדורה שעלולות להפוך לשריפה גדולה או שלט הכוונה
חיוני שנפל .מפגע אחר הוא הצטברות פסולת אדם .הפסולת לא רק
פוגמת בנוף ופוגעת בחוויית הטיול של כולנו ,היא גם מספקת לחיות
הבר מזון זמין שפוגע בהן .חיות הבר שאוכלות שאריות מזון מאבדות
את מומחיותן לאתר מזון בעצמן והן נעשות תלויות באדם .אכילת
שאריות ופסולת עלולה גם לגרום להן לחנק ולמוות .כאן אתם נכנסים
לתמונה.
מעוניינים להצטרף? כך תעשו זאת בקלות
 .1נרשמים במוקד המידע של רשות הטבע והגנים ב *3639-ובוחרים
תאריך ומסלול טיול מתוך רשימה מסודרת שהכנו לכם.
 .2מגיעים לשטח ,מקבלים "ערכת משפחה פורצת דרך" ויוצאים לטייל.
 .3בזמן הטיול מאתרים מפגעים ומסייעים בניקיון המסלול ,וכך תורמים
לשמירה על הטבע בכלל ועל חיות הבר בפרט.
 .4בסיום המסלול אנו ממליצים לכם להצטלם עם האשפה שנאספה ולשתף
ברשתות החברתיות.

נעים להכיר" :ערכת משפחה פורצת דרך"
בערכה תמצאו תיק ,כובעים ממותגים ,פנקס דיווחים ,כפפות חד-פעמיות,
שקיות אשפה וגם מתנה קטנה.

לפרטים והרשמה פנו למוקד
רשות הטבע והגנים *3639

