קרן קימת לישראל

פלסטיק
מרוב
לא רואים את היער
משחק ניווט סלולרי וחווייתי
דרך נוף – יער חוף כרמל
קק״ל מזמינה אתכם ל״חוויער״ ,משחק ניווט סלולרי משפחתי וחווייתי ,שמזמן
לשחקנים ,לצד ההנאה והחוויה ,גם שיעור מעשיר בנושא מהפכת הוצאת
הפלסטיק מהיערות .כל מה שצריך זה סקרנות ,טלפון חכם ,עבודת צוות וחיוך.

פינת
הבריחה

״חוויער״ הוא משחק מאתגר ועשיר באלמנטים של מציאות רבודה,
חידות ומשחקים.

יער חוף כרמל

צ

פינת
השליחים

חניון מזרחי
טפחות

חושבים שאתם צוות מנצח? בואו להשתתף באתגר!

איך משחקים?
1

2

3

מורידים את היישומון
( אפליקציה ) ״חוויער״
מחנות האפליקציות.

סורקים את הברקוד
לפי המסלול שבחרתם.

מנווטים באמצעות
המפה לתחנות;
סורקים את הקודים;
מבצעים את המשימות
בזמן הקצר ביותר;
משחקים ונהנים!

מסלול קצר
 1קילומטר

מסלול ארוך
 3קילומטר

יערות קרן קימת לישראל קוראים
לכם ,המטיילים ,להימנע משימוש
נרחב במוצרי פלסטיק חד פעמי:
אל תביאו אותם ליערות ושמרו על
הסביבה ועל בעלי החיים.
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פינת
הילדים
פינת
העקורים
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2
מפת שביל
הבריחה
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חניון
הצומת

43

5
44

חניון השלוחה

9

אתם
נמצאים
כאן

28

מגדל תצפית
עופר

21

מרוב פלסטיק
לא רואים את היער
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מדוע? כיוון שהכלים החד פעמיים
והאריזות השונות העשויים פלסטיק
אינם מתכלים באופן טבעי ,אלא
מצטברים ביערות ,בשמורות הטבע
ובים .הם יוצרים זיהום סביבתי
שנשאר בטבע במשך אלפי שנים,
גורמים לפציעה ולתמותה של בעלי
חיים ופוגעים בסביבה שבה אנו חיים.

דגשים חשובים
המשחק מתחיל ומסתיים באותה נקודה.
למשחק ״חוויער״ חשיבה עצמאית – בסיום כל משימה הוא מחליט לאיזו נקודה
במפה לשלוח אתכם!
סדר ההליכה אינו קשור לסדר מספרי הנקודות על המפה.
במהלך המשחק ״חוויער״ ישלח אתכם רק לחלק מהנקודות המופיעות על המפה.
״חוויער״ אוהב שחושבים לפני שעונים ,ועל שגיאות הוא מוריד ניקוד.
המשחק אינו מוגבל בזמן ואינו תחרותי .אתם מוזמנים להישאר ,לסייר ,ליהנות
ולטייל בכל אחת מהנקודות על פי הזמן העומד לרשותכם.

תחנת כיבוי אש
חוף הכרמל

איפה אנחנו נמצאים?
חניון תנועות
הנוער

23

מקרא

כללי בטיחות
כוחנו באחדותנו! לאורך המשחק נשארים בצוות ולא מתפצלים.
מקפידים על כללי הבטיחות וההתנהגות ושומרים על ניקיון היער.
יער הכרמל ישמח שתשאירו אותו נקי ותשמרו על העצים הצומחים בו,
בעלי החיים ומתקניו.
נקלעתם למקרה חירום? התקשרו אל:
 – 100משטרה |  – 101מגן דוד אדום |  – 102כבאות והצלה

מרכז
קהילתי מירב

קרן קימת לישראל
מוקד קו ליער 1800-350-550
www.kkl.org.il
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מטיילים יקרים!

אתם נמצאים כאן

שביל ישראל

חניון

פח מוטמן

דרך נוף

דרכי עפר

מתקני שעשועים

בירזיה לשטיפת כלים

דרך נוף 4 x 4

כביש

ספסל אבן

ברז לשתיה

מסלול קצר

חניה

תצפית

חניון תנועות הנוער

מסלול ארוך

מונגש למוגבלים

מגדל תצפית

תחנת כיבוי אש

מפה זו נועדה לסייע לכם
להתמצא בשבילי ואתרי
היער .לנוחיותכם ,שבילים
משולטים על גבי עמודי
עץ נושאי חצים.
בשטח קיימת שיטת סימון
נוספת ,של הוועדה לשבילי
ישראל .שיטה זו מסומנת
על גבי עצמים בשטח.

יער חוף הכרמל מכסה את המורדות
המערביים של הכרמל – בין כפר
הנוער מאיר שפיה בדרום ונחל מערות
בצפון .מדרונות היער ,המשתרע על
פני כ 10,000-דונם ,משקיפים אל הנוף
המרהיב של מישור חוף הכרמל והים
התיכון ויוצרים מרחב פתוח לבילוי
ולטיול בחיק הטבע .בין עצי החורש,
המשתלבים ביער הנטוע ,אפשר לנוח
בחניונים הרבים וליהנות מתצפיות
מרהיבות ,דרכי נוף ,שבילי הליכה
לטיולים ושבילי אופניים.

