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מועצה אזורית מגידו
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מבקרים יקרים
הנכם נמצאים בתחומי המרחב הביוספרי שבמועצה האזורית
מגידוÆ
המרחב הביוספרי הינו אזור בשימור אקולוגי גבוה הכולל את
כל שטחי המועצה ≠ ישובים¨ שטחים פתוחים¨ יערות ושדות
מעובדים Æשטחי המועצה הם מהיפים בישראל ואנחנו תושבי
המקום מתייחסים אליהם ביראת הכבוד המתאימה Æההתנהלות
בשטחים אלו מוכוונת על מנת לשמור על ערכי הטבע בהם
אתם נמצאים¨ ולשמרם עבור כל תושבי ישראל¨ להיום¨ למחר
ולדורות הבאיםÆ

הטבע הפתוח והחופשי במדינת ישראל הולך ונעלם¨ ולא ירחק
היום בו לא יהיה יוותר מקום ירוק לטייל ולבלות בוÆ
שמירת כבוד הטבע ושמירת כבוד האדם הם בעינינו מרכיבים
של אותה משוואה Æאם הגעתם לכאן ≠ סימן שחיפשתם למצוא
את השקט והיופי שרק הטבע יכול להעניקÆ
אנו מברכים את כל הבא בשערי המרחב ומזמינים אתכם
להיות שותפים לו¨ גם בהנאה אך גם בשמירה עליו∫
„ האזור מזמין בילוי בחיק הטבע¨ טיולים רגליים ורכיבת
אופנייםÆ
„ ירידת רכב מהדרכים הקיימות גורמת להרס ששיקומו
יארך שנים ארוכותÆ
„ אשפה בשטח היא מטרד לכולם ≠ פנו אותה איתכם
לנקודות האיסוף ביציאות של דרכי העפר הראשיותÆ
„ עשו שימוש בכלי אוכל רגילים ≠ הכלים החד פעמיים הם
המזהם הגדול ביותרÆ
„ השדות הזרועים בגבעות הם מקור פרנסה של מישהו ≠
אל תדרסו אותםÆ
„ שערי הבקר סגורים בזמן הרעייה בשטח ≠ הקפידו לסגור
כל שער שפתחתםÆ

הצטרפו ועיזרו לנו להעביר את הבשורה המיוחדת של
מגידו לכל המטיילים האחרים∫

במגידו מבלים ונהנים ≠ וביחד
עושים יד אחת כדי לשמור על הטבע
בתודה ובברכה
תושבי מועצה אזורית מגידו ≠ צוות הסברה

