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 מרכז חינוך והסברה שומרון

 20156/ – 9/2014: סיכום פעילות בנחל קנה

 מרכז חינוך והסברה שומרון 

 פעילות ארוכת טווח

 שם הקבוצה
מספר 

 מפגשים
 תכנים מרכזיים ימי הדרכה מספר מטיילים

בי"ס ברקאי 

 קרני שומרון
 שכבת ד' 

 כיתות 3

5 80 15 

 חקר בעלי חיים וצמחים 

 חקר מעיינות 

 שמירה על הניקיון 

 זיהום ושיקום -נחל קנה ונהר הירקון 

 מינים פולשים 

 בי"ס יקיר
 שכבת ו'    

 כיתות 4
5 120 20 

 חקר בעלי חיים וצמחים 

 חקר מעיינות 

 שמירה על הניקיון 

 זיהום ושיקום -נחל קנה ונהר הירקון 

 מינים פולשים 

ישיבת 

 השומרון 

 קרני שומרון
 ח' שכבת

 כיתות 4

5 100 15 

 מבנה אקולוגי של שמורת טבע 

  קט השיקוםופרוי הנחלזיהום 

  יתר כהתערבות אקולוגיתרעיית 

 אקוויפר ההרחקר מעיינות , 

 מינים פולשים 

  מטיילים בשמורה ושיקום שביליבניית 

בי"ס חב"ד 

חיה מושקא 

 עמנואל
 ד-א שכבות

 כיתות 4

4 70 4 

 נחל קנה כגבול -נחלות השבטים 

 שמירה על הטבע 

 חקר בעלי חיים בשמורה 

בי"ס חב"ד 

אור מנחם 

 עמנואל
 ח-אשכבות 

 כיתות 6

2 100 5 

 נחל קנה כגבול -נחלות השבטים 

 שמירה על הטבע 

 חקר בעלי חיים בשמורה 

  התבוננות בצומח ע"י פרויקט ציור

 בנחל

נוער קרני 

 שומרון
 יב-ט שכבות

6 25 6 

 דילמות סביבתיות 

 פיתוח בר קיימא 

 איזון אקולוגי 

 זיהום ושיקום נחל קנה 

 מנהיגות, אחריות סביבתית 

 סה"כ
27 

 מפגשים
 מטיילים 495

ימי  65

 הדרכה
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 פעילות קצרת טווח

 שם הקבוצה
מספר 

 מפגשים

מספר 

 מטיילים

מספר 

 מדריכים
 תכנים מרכזיים

 30 3 אפרים מת"ק
+פקח 3

 השמורה

 היבטים צבאיים בשמירת טבע 

 היכרות עם הנוף בשמורה 

  פעילות ממשק לניקוי בריכת עין אל

 .בצה

צעדת נחל 

 קנה
1 1500 10 

 החי והצומח בשמורה 

 שמירת טבע 

 כללי הטיול בשמורת טבע 

 


