
ُّه في الطبيعة رائعة. عندما نخرج إلى الّطبيعة، نحن نُريُد أن نشعر بها عن ُقرب، نستمع ألصواتها،  تجربة التَّنز
ننعزل للحظة ونتمتّع بالفضاء المفتوح. مع ذلك، فإن المتعة عظيمة لدرجة أننا ال نتخيل في كثير من األحيان أن كل 
هذا الجمال يمكن أن يكون خطيًرا. األسباب لذلك كثيرة: المعرفة غير الكاملة بمسار الّرحلة والتّحديات التي ينطوي 
عليها، استخدام أحذية غير ُمالئمة للمشي في المنطقة أو التّزّود غير المحسوب جيًِّدا بمياه الشرب. الحقيقة المؤسفة 

تُبيِّن أنه في العام األخير فقد متنّزهون حياتهم بسبب الجفاف.

 نتنزَّه على المضمون
ِبعوا القواعد وحاِفظوا على حياتكم اتَّ

بسيط ومهم!
هوا بأمان وُخذوا معكم قواعد اإلنقاذ إلى ُكّل رحلة.  تنزَّ  

اتركوا المكان نظيًقا لَِمن سيأتون بعدكم، تماًما كما كان عندما وصلتُم إليه. ترك الُقمامة يضر حتَّى بالحيوانات- خذوا القمامة معكم.   
إشعال النار في المنطقة يُمكن أن يسبب الحرائق. أَشِعلوا النَّار في األماكن التي يُسَمح فيها بذلك فقط، وقوموا بإطفاِئها عنَد ذهابكم.   

تجنَّبوا إتالف النباتات وال تستخدموا النباتات المحلية كحطب.  
ساعدونا في الحفاظ على الحيوانات البرية، النَّباتات، المناظر الطبيعية ومواقع اآلثار - حتى يتسنى لهؤالء الذين يأتون بعدكم   

االستمتاع بها أيًضا.

بيعة!  إلى اللقاء في الطَّ
بيعة والحدائق ُسلطة الطَّ

حلة؟ اتَِّصلوا على الّرقم 100 من هاتفكم، وسوف توّجه لكم ُشرطة إسرائيل الجهة الُمساِعدة الُمناِسبة.  وَجدتُم أنُفَسُكم في ضائقة خالل الرِّ
سيمإذا واجهتم حيواًنا برًيا مصاًبا أو خطًرا على السالمة، الرجاء اإلبالغ عن ذلك إلى مركز المعلومات- 24 ساعة في اليوم- 3639*
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اإلعداد يجب أن تقوموا باإلعداد ُمسَبًقا وأن تكونوا على دراية بتفاصيل المسار:
طول المسار، ُمدَّة المشي، درجة الّصعوبة. 

َّقس- في طقس غائم، ممطر وعرضة للفيضانات تابعوا ُمسبًقا حالة الط
يُحَظر الّدخول إلى مجاري األودية أو عبورها

ُّد بالماء، ويجب الّشرب، حتَّى إذا لم تكونوا عطشانين- الماء يجب التَّزو
َّخص في كل يوم من الّرحلة. 3 لترات، على األقل، للش

ُمَعدَّات على ُمرِشد الّرحلة التزّود بخارطة طريق ُمَحدََّثة وبوسائل إشارة، مثل: مصباح يدوي، ُشموع، 
علبة كبريت وهاتف محمول. 

ساعات النَّهار في المحميات الطبيعية وفي الحدائق الوطنية، نتنّزه خالل ساعات النهار فقط.
البقاء في ساعات الّظالم مسموح في أماكن الوقوف الليلية المعتمدة فقط.

المالبس يجب التنّزه بأحذية مشي مغلقة ومريحة )في المسارات المائيَّة أيًضا(، ارتداء ُقبَّعة، ارتداء مالبس 
َّمس.  َّل مع أكمام( والقيام بَدهن كريم واٍق من الش فضفاضة )يَُفض

إِعالم دعوا أقرباَءكم يعرفون عن الرحلة- مسارها وُمّدتها التقديريَّة.
يوصى بشدة ترك بطاقة على نافذة السيارة في موقف السيارات، مع تفاصيل المسافرين والمسار.

المسار يُحَظر االنحراف عن المسارات الُمَعلَّمة! إنها ُمَصمََّمة بعناية، آمنة للمشي وال تضر بالطبيعة.
عند دخول المسار، عليكم قراءة تعليمات السالمة واتّباع الالفتات وتعليمات مفتشي سلطة الطبيعة 
َّئيسي واتّصلوا بالهاتف  والحدائق. إذا فقدتُم الطريق وكان الليل قد اقترب، ابقوا قريًبا من المحور الر

لطلب الُمساعدة.

َّه بدون ُمخاطرة. هذه هي  نلتزم ببعض القواعد البسيطة- ونتنز
قواعد اإلنقاذ الّسبع. 

اصطحبوها معكم إلى الطريق:



أشياء من المهم تذكرها...דברים שחשוב לזכור...
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