
 ד עמנואל בנות "בנות חב
 מטיילות בנחל קנה

התחלנו את היום  

,  בתצפית אל הנחל

התבוננו במפת  

וירדנו  , התבליט

 .למסלול

,  חקרנו עצים

עקבות  , ציפורים

,  רבות של חיות

ואפילו בחנו את מי  

   -המעיין

מדדנו את  

הטמפרטורה  

 .והניקיון של המים

 !היה נפלא

   נפגש בטיול הבא 

20.1.2015 
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 ד אור מנחם עמנואל"ס חב"בי
 ח-ספרי בנחל קנה לכיתות א-יום שיא בית

מקרני  , יצאנו לטייל בנחל קנה

 .שומרון לכביש עמנואל

 

 ,דברנו על נחלות השבטים

 ,חקרנו עקבות של בעלי חיים

 ,קצת ציירנו פרחים

 ,נכנסנו למים עם הבגדים

 ...ועזרנו לסביבה באיסוף לכלוכים

 !  תודה רבה

נפגש  

 !בשבילים





 !שווה(מ)בית ספר ברקאי בסיור 

 ...יצאנו לראות מה דומה ושונה בין נחל קנה ובין גן לאומי ירקון

כל הכבוד למורים                        

 !  ולמדריכים

וכמובן לתלמידים שחקרו ברצינות ובכיף לאורך  

 ...כל הדרך

 !מקווים שנהניתם

התחלנו במתחם  

עלינו  , אפק

חקרנו את  , למבצר

המים בבריכת  

חפשנו  , הנופרים

דברנו על  , עקבות

ניצול נכון של  

וסיימנו  , מים

 במתחם ירקון 

22.1.2015 



 ס יקיר יצא לסיור ראשון בנחל קנה"בי

 ,התחלנו את היום בתצפית מהיישוב יקיר

 :  ירדנו וראינו את הפריחה המרהיבה

 !פרחים בכל הצבעים

 ,התבוננו בחי ובצומח

 ...והשתכשכנו במי המעיינות

26.3.2015 



 ...הכלוזה לא  -ס יקיר "בי  

 ,  אחרי ההליכה והשכשוך

 -גם מצאנו זמן לתרום לשמורה

 ,בניקיון בריכת המים מאבנים שהושלכו אליה

 .וניקיון אזור המעיין

 !כל הכבוד ותודה רבה

 ...ניפגש אחרי פסח לסיור נוסף



 -ישיבת השומרון
 קרני שומרון

 מרכז חינוך והסברה שומרון -קהילה שומרת טבע

 ממשק סידור אבנים בנחל קנה

 במהלך סיור מחרבת שחאדה    

 ,לעין תנור

 הבנים סדרו שבילים  

 ,  ונעלםבשטח בו הסימון כמעט 

 ,  ובחלקים רבים

 .לא נראה בשטחהשביל כלל 

בזכותכם מטיילים יוכלו ללכת בבטחה ולזהות את  

 !הדרך

 !  כל הכבוד ותודה רבה

 ...כבר מחכים לסיור הבא



 ערב חשיפה  

 תוכנית מנהיגות נחל קנה

 נוער קרני שומרון

נערך ערב פתיחה  , לקראת התחלת פרויקט מנהיגות בנחל

,  בהשתתפות פקח השמורה, והיכרות עם רשות הטבע והגנים

 .בני נוער מהיישוב 30-וכ, מנהלת מרכז חינוך והסברה שומרון

12.3.2015 



 אפרים מסיירים בנחל קנה ק"מת

, אפרים סיירו בנחל קנה ק"מתחיילי 

ושמעו על הסוגיות הביטחוניות  

 .והאקולוגיות באזור

  -לאחר מכן בצענו מספר פעולות ממשק

איסוף אשפת  , ניקוי הבריכה מאבנים

 .וקביעת פחי זבל, מטיילים

 !תודה רבה על שיתוף הפעולה

 

 ...לפני

 ...אחרי

10.2.15 


