
التنزّه بشكل آمن!
احرصوا عىل اتباع القواعد وحافظوا عىل سالمتكم

بسيط ومهم! 
 اصطحبوا معكم القواعد امُلنقذة للحياة يف كل نزهة وال تنسوا أن ترتكوا الطبيعة ملن سيأيت خلفكم متاًما كام كانت عليه لدى وصولكم   

   إليها. 
 حافظوا عىل سالمة الحيوان، والنبات، والجامد، واآلثار وعىل النظافة أيًضا - احرصوا عىل أخذ القاممة معكم.

 باإلضافة إىل القيمة الجاملية وحامية الحياة الربية، فإن التخلص من النفايات مينع انتشار الحرائق!

نتمنى لكم نزهة ممتعة يف أحضان الطبيعة

سلطة الطبيعة والحدائق 

هل واجهتكم ضائقة أثناء النزهة؟ اتصلوا عىل الرقم 100 من الهاتف الذي يف حوزتكم وستقوم رشطة إرسائيل 
بتوجيه جهة املساعدة املناسبة إليكم. إذا صادفتم حيواًنا برًيا مصاًبا أو يشكل خطرًا عىل السالمة،

 الرجاء اإلبالغ عن ذلك إىل مركز البيئة - عىل مدار 24 ساعة يومًيا - 6911 *.

التنزّه يف الطبيعة هي تجربة رائعة. عندما نخرج إىل الطبيعة، نريد أن نشعر بها عن قرب، واالستامع إىل أصواتها، والتمتع باملساحات املفتوحة 
والبسيطة فيها. ومع ذلك، تكون املتعة كبرية لدرجة أننا يف الكثري من األحيان قد ال نتصور أن كل هذا الجامل ميكن أن يكمن فيه خطرًا. 

األسباب لذلك هي كثرية: فعىل سبيل املثال، الدراية الجزئية مبسار النزهة والتحديات التي يفرضها، واستخدام األحذية غري املناسبة للميش يف 
الرباري أو التجهيز باملعدات الذي ال يأخذ ماء الرشب بالحسبان. ُيشري الواقع املؤسف إىل أنه يف العام املايض فقط، فقَد متنزهني حياتهم بسبب 

الجفاف.

التحضري     يجب التخطيط بشكل مسبق ومعرفة تفاصيل املسار بشكل جيد:
                          مثل طوله، ومدة امليش، ودرجة الصعوبة. كونوا عىل اطالع مسبق بتوقعات الطقس -  ففي الطقس الغائم   

                         واملمطر واإلنذار بحدوث فيضانات يجب عدم الدخول يف  مجاري الجداول أو عبورها. 
املاء      يجب التزّود باملاء والحرص عىل رشب املاء حتى وإن مل تشعروا بالعطش - 3 لرتات عىل األقل للشخص الواحد يف

     كل يوم نزهة.
 املعدات   يجب عىل من يقود الرحلة أن يتزّود بخريطة طبوغرافية حديثة ووسائل اإلشارة مثل مصباح يدوي والشموع   

                        والكربيت، وجهاز هاتف خلوي.
النهار       يجب التنزّه أثناء النهار فقط يف املحميات الطبيعية والحدائق الوطنية.

                             البقاء يف ساعات الظالم مسموح فقط يف املخيامت الليلية املرخصة لذلك.
املالبس    يجب التنزّه بأحذية مغلقة ومريحة )حتى يف املسارات املائية(،  وارتداء قبعة،  وارتداء املالبس جيدة التهوية - 

                        ويفضل مع األكامم - ووضع كريم وقاية من الشمس.
اإلعالم        قوموا بإعالم من هم قريبون منكم بالنزهة - ومسارها ومدتها املتوقعة.

                               ُينصح برتك مالحظة عىل الجزء العلوي من نافذة السيارة يف املوقف بحيث تحتوي عىل تفاصيل املتنزهني واملسار.
املسار       يجب عدم مغادرة املسارات املعّلمة! فلقد تم تصميمها بعناية، وهي آمنة للميش وال ترض الطبيعة   لدى دخولكم 

                            إىل املسار قوموا بقراءة تعليامت السالمة، واتبعوا الالفتات وتوجيهات مراقبي سلطة الطبيعة والحدائق. 
                           إذا  ضللتم طريقكم وكان الليل يقرتب، فابقوا عىل مقربة من املسار األصيل واطلبوا املساعدة عرب الهاتف.

فيام ييل، يجب الحرص عىل اتباع  بضعة قواعد بسيطة - و التنزّه دون 
املخاطرة. فيام ييل سبع قواعد ُمنقذة للحياة. اصطحبوها معكم يف نزهتكم:
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أمور من املهم تذكرها...


