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 נחל פרת -מתנדבים בשמורת הטבע 

 2022לשנת  התנדבותקורס 

מרחב שומרון מאמינים, כי השמירה על ערכי הטבע הנוף והמורשת, תתאפשר , מחוז יו"ש אנו ברשות הטבע והגנים

 בחינוך וחיזוק הקשר שבין התושבים לסביבתם.בעיקר באמצעות העלאת מודעות, השקעה 

הבניה ועם העלייה ברמת החיים, נפגעו בתי הגידול הייחודיים בשומרון  ,במהלך השנים, עם התפתחות ההתיישבות

שטח הפתוח צומצם באופן קיצוני ולחצי ה ורבים ממיני הצמחים ובעלי החיים בהם הפכו למינים בסכנת הכחדה.

 ומאיימים עליו, היום יותר מתמיד.הפיתוח ממשיכים 

הפגיעה היא אמנם תוצר של הזנחה ארוכת שנים, אולם במקרים רבים מקורה בחוסר מודעות של החיים בסביבה. 

 השפעת האדם על הנוף, אם תמשיך ללא מודעות בקרה ופיקוח תביא להרס מוחלט.

ן להוביל שינוי חינוכי התנהגותי נבנתה תכנית מתוך זיהוי המצוקה לטבע, לחי, לסביבה הנופית ולאדם, ומתוך הרצו

 "קהילה שומרת טבע".

במסגרת התוכנית יעברו חלק מאנשי ונשות הקהילה, היכרות עם בית הגידול, התמקצעות בהבנת השטח 

מפגשים העוסקים בשמירת  שישהוההיסטוריה שלו וכן יעברו קורס הכשרה מזורז להדרכה במקום. התכנית כוללת 

 יה וכלים להדרכה.טבע, היסטור
 

משתתפי התוכנית ייקלטו כמתנדבי רשות הטבע והגנים בתחומים השונים ויהיו זכאים לקבלת סל הטבות  •

 .ימים בשנה( 20) בהתאם למילוי ימי ההתנדבות

 בשמורת נחל פרת בימי חול המועד ובמהלך השנה לפי הצורך. במשימות הסברהייקחו חלק פעיל  המשתתפים •

 מפגשי ההכשרה.בכל השתתפות מותנית בהשתתפות  •

 לתכנית קיימת תכנית השתלמות והעשרה שנתית אשר מותנת בהתנדבות פעילה במהלך השנה. •

 .18הקורס מיועד לתושבי היישובים בסביבה הקרובה לאתר ולשמורה | גילאי + •

 :קשר בקהילה נשיא

  אדומיםכפר , רכזת קהילה קרין אזולאי □

  נופי פרתסיגל כהן, רכזת קהילה  □

 אלון  , רכזת קהילהמייטליס יוכבד □

 מצפה יריחו חגית ג'מל, רכזת קהילה  □

 ענתותגל הלפמן, רכזת קהילה  □

 מצפה דני , רכזת קהילה נעמה ירושלמי □

 מעלה מכמששירלי חסון, רכזת קהילה  □

 אדם, רכזת קהילה מזרחי לינוי □

 מעלה אדומיםהילה חממי, רכזת התנדבות  □

 : איש קשר ברשת הטבע והגנים

  ilanc@npa.org.il|  2246747-050  שמורת הטבע נחל פרתאילן כהן, מנהל  □

 netanelh@npa.org.il|  6492406-054 התנדבות וקהילות מחוז יו"שנתנאל הוכנר, רכז  □
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 נחל פרת:בשמורת הטבע  התנדבותל הכשרה תכנית

 *התכנית נתונה לשינויים.
 

 הערות מיקום הנושא תאריך 

1 

06/09/22 
 ג'יום 

 מפגש ערב
19:00-21:30 

 מפגש פתיחה
יהודה ושמירת טבע ב הרצאה על רשות הטבע והגנים

 .שומרוןו
כולל  תיאום ציפיות כללי לקורס ומעבר על התכנית

 תנדבות בפעילות.המשימות ה
ה וגיאוגרפיה באזור נחל פרת, היסטוריהרצאת תוכן: 

 מיפוי אתרים ותחומים.

  כפר אדומים

2 
16/09/22 

 יום ו'
09:00-12:30 

 סיור
 ., מנזרי מדבר יהודהענתות ועין פרת מעגלי

 תחנות הדרכה קלאסיות.  – סיור לדוגמא
 .היבטים מרכזיים בהסברה ושמירת טבע בשמורה

"עין פרת" 
 )מתחת לענתות(

 הגעה עצמית ל
 "עין פרת"

3 

20/09/22 
 יום ג'

 מפגש ערב
19:00-21:30 

 ת ערבאהרצ
 נחל פרת.אתגרים ואקולוגיה בשמורת הטבע 

 בקבוצה. התנסות הסברה + לעמדות מתודיקה סדנת
  כפר אדומים

4 
30/09/22 
 יום שישי

09:00-12:30 

 סיור תצפיות
עמדות הסברה, מורכבות בשמירת טבע בנחל פרת, 

  ,שמירת טבע בנחל פרת, מינים פולשים וצומחנחלים 
 התנסות בהדרכה 

מפגש במצפה 
 אורית )ליד אלון(

סיור רכוב, 
על התארגנות 

 רכבים בקבוצה

5 
11-13/09 /22 

 חוה"מ סוכות
  מונחית עם מדריךהתדנבות פעילה 

 (מסר במפגשיםיי)פירוט 

 עין פרת, 
 נופי פרת,

עין קלט, חניון  
 הצינורות

התנדבות פעילה 
בימי חוה"מ על 

 פי שיבוץ

6 
20/09/22 
 יום חמישי

16:00-19:00 

 סיכום וסיום הכשרה
 הקורססיכום , הוקרהב, סיור בשומרוני הטו

 חולצותבועה וחלוקת כרטיסים וקליטה להתנדבות ק
 הגעה עצמית השומרוני הטוב

  השומרוני הטוב מחוז יו"ש-רשות הטבע והגנים ייום הוקרה למתנדב 08/12/22 7

   השתלמות תפורסם בהמשך תכנית  
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