
 
   

 
 

 
 
 

 רגע אחרי הגשם/ לאה נאור                                              

  אחרי הגשם רגע

  בשמיים יש לי קשת

  השמש מציצה מבין העננים

  וכל השלוליות, צוחקות לה בפנים

  הסתכלו נא על הדשא

  רגע אחרי הגשם

  טיפות קטנות עוד נוצצות על הדשאים
 צבעיםבכל טיפה קטנה יש כל מיני 

  

רבים בה בוחרים  העונותאחת והיא חלה בחודשים דצמבר עד מרץ, עונת החורף בישראל 

 . מלקוחותינו לטייל בארץ ישראל

במוקד טבע מבקשים להמשיך ולעודד אתכם לטייל בנופי ארץ ישראל ולקיים פעילויות כסדרן, אנו 

 ומבקשים כי תעשו זאת בצורה הבטוחה ביותר לכם.

 הכנו עבורכם רשימת דגשים לקראת עונת החורף על כן 

  מכיל בתוכו הנחיות מזג אוויר, הנחיות פרטניות לאתרים טיול האישור  – טיולהוצאת אישור

ך לקראת הטיול, ומידע נוסף על ליווי בנשק, ליווי רפואי ועוד. האישור מאפשר לכם להיער

    .במזג אוויר ולקבל עדכונים בנוגע לשינויים להיות בקשר עם מוקד טבע

 הטיול.לא יוכלו לקבל מידע פרטני על  טיולללא אישור  מטיילי מוקד טבע זכרו! 

  מחברת  מעודכנתמוקד טבע מקבל תחזית מזג אוויר  –עדכנו מסלולים בהתאם למזג האוויר

קבלת תחזית מעודכנת פעמיים ביום ועדכונים נוספים במקרה של שינויים.  "מטאוטק"

ליצור מכם מבקשים אנו יציאתו. ולהיערך לטיול יום קודם מאפשרת לכם להיות מעודכנים 

על על פרטי המסלול עם המוקדן ולעבור יום קודם הטיול בשעות אחה"צ  קשר עם המוקד

אנא הימנעו במידת האפשר משינויי המסלול ביום הטיול, דבר . מנת לקבל תמונת מצב

  ר בלבול במסלולי הטיול ועומס מיותר על המוקד.העלול ליצו

במידה וישנו צורך בקבלת אישור טלפוני נוסף על האישור יום קודם לכן, אנא צרו קשר עם 

 המוקד בבוקר הטיול. 

   כאשר מוקד טבע נמצא בקשר רציף עם מספר גורמים בשטח  -אישור סופי בבוקר הטיול

הטבע והגנים, פקחי משרד החינוך, גורמים מקק"ל, ניתן למצוא את פקחי רשות בין היתר 

בימי החורף  על מצב המסלוליםמזרימים למוקד מידע עדכני אלו . מנהלי בתי ספר שדה ועוד

 על המשך הטיולים בשטח.קונקרטיות  זה מאפשר למוקד לקבל החלטותו ,הגשומים

  לכל  24/7 רום ומאוישנבקש להזכיר כי מוקד טבע עובד במתכונת חי –מוקד חירום

 (9267עוזר )**או בקו חירום  02-6233221בטלפון ונמצא זמין  /תקלהאירוע

האפליקציה מאפשרת  " מוקד טבע און ליין"ית אפליקציאת  נו במוקד טבעבנוסף על כך פיתח

פתיחת קו טלפון ישיר   ו ברמת נ"צ של הקבוצה למוקדבעת הפעלתה לשדר מיקום מדויק 

 חיים! הצלת תיכולויצור זמן התגובה מביאות לק למוקד. שתי הפעולות הנ"ל

 ראה "מוצרים שלנו" למידע נוסף

 לקהל לקוחותינו המשך עונת טיולים פורה ובטוחה מאחל מוקד טבע


