
לחברי הפורום הציבורי

גנים ושמורות               
בחוף הכרמל 

סיור בגן לאומי תל דור, בשמורת 
טבע נחל התנינים, בכפר הדייגים 

ג’יסר א- זרקא ובמעגן הדייג הציורי 
ליד שפך הנחל לים

בהשתתפות אדריכל זאב מרגלית-
מנהל אגף שימור ופיתוח ומנהל 

הפרויקט; וסאאידה עלי, רכזת הקהילה            
בג’יסר א- זרקא מטעם רשות הטבע והגנים.

היכרות עם פרויקט השימור בכפר הדייגים 
ועם הפעילות הקהילתית באזור.

 

17.5.19

ההר הירוק תמיד 
סיור החושף אזורי פריחה מרהיבים, 

מיני צמחים ייחודים ומאמץ 
להצלת בעלי חיים בסכנת הכחדה 

- היחמורים והנשרים, והשבתם 
לטבע  בחי - בר כרמל 

בהדרכת סלמאן אבו - רוכון - לשעבר 
מנהל אגף חינוך ברשות הטבע והגנים, 

מבכירי המדריכים בארץ המתמחה בכרמל        
ובצמחים בשרות האדם;  ובהשתתפות 

יוסי האן, מנהל חי- בר כרמל .

אירוח בחוות משמר הכרמל והיכרות עם 
התוכנית החינוכית “אני כרמלי”, המופעלת 

במרחב הביוספרי כרמל. 

15.3.19

13.9.19
הסביבה הימית-אתגר 

ההגנה, השיקום 
והשימור

ביקור במרכז ההצלה לצבי ים 
במכמורת: מרכז בעל חשיבות

ארצית ועולמית, וסיור בשפך נחל        
אלכסנדר וחוף בית ינאי

בהשתתפות ד”ר רותי יהל- האקולוגית 
הימית של הרשות; יגאל בן ארי -        

מנהל תחום הים ויחידת הפיקוח הימית; 
יניב לוי  - מנהל מרכז ההצלה; ורכזת 
הקהילה של מתנדבי “שומרי המפרץ 

הסיני”, הפועלים באזור שמורת הטבע 
הימית גדור.

היכרות עם פעילות יחידת הפיקוח 
הימי, נושא התכנון הימי והעבודה עם            

קהילות ימיות. 

25.1.19
הדרך אל העיר

סיור חוויתי במבואות ירושלים 
בהובלת: יו”ר הפורום הציבורי           

מתן וילנאי; ומנכ”ל רשות הטבע 
והגנים שאול גולדשטיין

בסיור: תצפית מ”גבעת חתולה” אל עבר  
שער הגיא והתפר בין הרי יהודה והשפלה, 
ביקור בחאן שער הגיא, בגן לאומי עין חמד 
ובאתר הלאומי הקסטל. הסיור משלב דרכי 

נוף, ערכי טבע ומורשת.
                                                                

בהשתתפות אדריכל זאב מרגלית-מנהל 
אגף שימור ופיתוח ברשות הטבע והגנים. 

מפגש עם מנהלת אתר הקסטל, ורכזת
הקהילה בהרי יהודה ובמרחב ירושלים.

יתכנו שינויים ויוזמות לסיורים ומפגשים נוספים במהלך השנה 

נאמנים 
לטבע

סיורים ייעודיים                     
בהשתתפות יו”ר הפורום - האלוף במיל. מתן וילנאי  

בהדרכת מומחים וחוקרים מובילים בתחומי הטבע, הארכיאולוגיה והגיאוגרפיה של 
הארץ, ובהשתתפות אנשי רשות הטבע והגנים מהמטה ומהשטח.

חשיפה לתגליות, לאתגרים, ולפעילות הנעשית בשטחי השמורות והגנים הלאומיים, 
ובקהילות הסמוכות אליהם.

הסיורים כוללים אירוח בשמורות ובגנים, כיבוד קל, ומפגש עם רכזי קהילות          
ומובילי תוכניות חינוכיות מטעם רשות הטבע והגנים.

הסיורים יתקיימו          
בימי שישי .                    

פרטים ושעות מדויקים 
יפורסמו לקראת כל סיור

הסיורים הינם ללא תשלום  
לחברי הפורום וכרוכים 

בהרשמה מראש

לפרטים ולהרשמה             
ניתן לפנות לטלפון:           
                 ,03-7574267
או בדוא”ל                     

Forum@INHF.org.il


