
גן לאומי עין חמד גן לאומי עין חמד 

  ??נסו  לנח ש   את ס וג המ עיי נות בגן  הל א ו מינסו  לנח ש   את ס וג המ עיי נות בגן  הל א ו מי
... ) חפשו רמ ז על ה שלט ים בג ן(

מעין העתק 1.

מעין שכבה2.

ארטיזימעין 3.

קארסטימעין 4.

..."  המעייןאל : "1' תחנה מס

מצאו את המעיין ממנו נובעת כמות מצאו את המעיין ממנו נובעת כמות . .  אל הגדה הדרומית של נחל כסלון הזורם בגן אל הגדה הדרומית של נחל כסלון הזורם בגןהגיעוהגיעו

 בכל ימות השנה ולמימיה  בכל ימות השנה ולמימיה הנביעה זורמתהנביעה זורמת. . המים הגדולה ביותר מבין מעיינות הגן הלאומיהמים הגדולה ביותר מבין מעיינות הגן הלאומי

על פי התושבים הערביים במים אלו טמונים כוחות סגולה לליד ת על פי התושבים הערביים במים אלו טמונים כוחות סגולה לליד ת . . מיוחסים סגולות שונותמיוחסים סגולות שונות

..היהודים נוהגים לקחת מימי הנביעה מים לאפיית מצה שמורה בחג הפסחהיהודים נוהגים לקחת מימי הנביעה מים לאפיית מצה שמורה בחג הפסח, , בניםבנים

צקשז יא

טימז קנ

ארשגאפ

לספת לי

אצפצפה

בלטקטת 

דלנדסה

נרואמס

עצלדהו

דנאת ת ק 

מהו שם  העץ  אשר נמנה בין  הסיבות מהו שם  העץ  אשר נמנה בין  הסיבות 

??שעין חמד היא גם שמורת טבעשעין חמד היא גם שמורת טבע

סדרו את  האותיות מהריבועים הצבועיםסדרו את  האותיות מהריבועים הצבועים

  __ __ __ __  __ __ __ __--__ __ __ __ __ __ __ __ 

התחנה הבאה נמצא ת במקום  שבאזורו התחנה הבאה נמצא ת במקום  שבאזורו 

יש את העצים אשר נטעו לצד מבנה יש את העצים אשר נטעו לצד מבנה 

הקבורה הקדוש למוסלמים  הקבורה הקדוש למוסלמים  

רמז היעזרו בשלטים הפזורים בגן : 

...צומח מסביב: 2' תחנה מס

 עצים וצמחים הגדלים  עצים וצמחים הגדלים 99מצאו בתפזורת מצאו בתפזורת 

  ::בגן הלאומיבגן הלאומי

  -- ברוכים הבאים לגן לאומי עין חמד ברוכים הבאים לגן לאומי עין חמד

בעזר ת המפה  בעזר ת המפה   ..לפניכם מספר חידות המתאימות לכל המשפחהלפניכם מספר חידות המתאימות לכל המשפחה

להגיע לכל תחנה ולפתור להגיע לכל תחנה ולפתור , , שקיבלתם בכניסה עליכם להס תובב בגןשקיבלתם בכניסה עליכם להס תובב בגן

רוצים לדעת  שצדקת ם דף  ה תשובות מחכה לכם ביציאה רוצים לדעת  שצדקת ם דף  ה תשובות מחכה לכם ביציאה . . את  החידהאת  החידה

... ... לפני שמתחילים אל תשכחו לקחת כלי כתיבהלפני שמתחילים אל תשכחו לקחת כלי כתיבה......מהגןמהגן

! ! בהצלחה והנאהבהצלחה והנאה

ארציארצי
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... ... ועכ שיו משימהועכ שיו משימה! ! ! ! ! ! רוצו אל המבצררוצו אל המבצר

..בוני המבצר השאירו לנו את חתימתם כדי שנדע שהם היו פהבוני המבצר השאירו לנו את חתימתם כדי שנדע שהם היו פה

..  מקובל לחשוב שאלו חתימותיהם של הסתתים   מקובל לחשוב שאלו חתימותיהם של הסתתים 

..  מהחתימות  שעל הקירות  מהחתימות  שעל הקירות77חפשו חפשו 

?מי היו הצלבנים

..אסלם ונצרותאסלם ונצרות, , יהדותיהדות: : ארץ ישראל קדושה לשלוש הדתותארץ ישראל קדושה לשלוש הדתות                         

שאיפתם שאיפתם . .  שנה מכל אירופה שנה מכל אירופה800800--  הצלבנים הם נוצרים שהגיעו לארץ לפני כ  הצלבנים הם נוצרים שהגיעו לארץ לפני כ

הם הותירו הם הותירו . .  ירושלים ירושלים--הייתה להגיע לארץ הקודש וכמובן לעיר הקדושההייתה להגיע לארץ הקודש וכמובן לעיר הקדושה

..אחריהם מבצרים רבים בארץ ובמיוחד בדרך לירושליםאחריהם מבצרים רבים בארץ ובמיוחד בדרך לירושלים

'  אבן מס3שורה 

 משמאל4

'  אבן מס6שורה 

 משמאל2

'  אבן מס3שורה 

 משמאל3

'  אבן מס7שורה 

בקשת הכניסה  משמאל2

 4' לאולם אבן מס

משמאל

בקשת הכניסה 

 1' לאולם אבן מס

משמאל

'  אבן מס5שורה 

 משמאל3

...הצלבנים בעין חמד : 3' תחנה מס

  המבצר4 -'  תחנה מס

נסו להשלים במפה את          נסו להשלים במפה את          . .                                           לפניכם מפת ארץ ישראל                                          לפניכם מפת ארץ ישראל

::                        ה אתרים  בהם נמצאו מבצרים צלבנים                        ה אתרים  בהם נמצאו מבצרים צלבנים

ד _ר_  נ -_    ע _ ק .1

י  ע  ם _  י  . 2

פ  ו   ר _ ו  _ .3

_ד _    ה  י -כ ב    _  כ.  4

ד _   ח -_    ע  י .  5

ט  ל _  ק . 6

בית שא ן 

רושליםי

חיפה

1
2
3

4

56

עותומאנ ית  

1917-1516

מנדט בריטי 

1917-1948

מדינת ישרא ל 

1948- .......

מוסלמית 

קדומה 

1099-638

הלנ יסטית

 63-332

ביזאנטית 

638-324

רומית

 324-63

צלבנית  

1099-1291

מוסלמי ת  

-1516מאוחרת  

1291
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בעין חמד הוא גן לאומיד עין חמד הוא שטח המיועד לבניה

 יח'שבמבצר בעין חמד היה גר 

.סעודי 
האבן הגדולה אשר נמצאת  ר

בתוך האולם הגדול במבצר 

הינה חלק ממתקן ייצור שמן 

).בית בד(זית 

ב

המבצר חלש על הדרך הע יקרית 

לירושלים בתקופה הרומית והיא 

"  דרך בורמה"

המבצר בעין חמד שימש כבית ל

חווה למגורים ולהגנה על 

. הדרך

ו

בבית בד מיצרים וילונות ץבבית בד מיצרים שמן זית

ושטיחים 
ש

משמעות השם אקווה בלה הוא  

"מים יפים"

משמעות השם אקווה בלה  ת 

" באר עמוקה"הוא 
מ

נחל כסלון הזורם בגן מתחבר 

לנחל שורק

נחל כסלון הזורם בגן מתחבר י

לנחל הירקון
ע

סמנו את האותיות ליד  המשפטים הנכונים  :5' תחנה מס

__  __  __  ה -__  __  __ : וגלו היכן נמצאת התחנה הבאה

 דברים 5וחפשו  ) בדרך לחתנה הבאה(המשיכו בשביל המצפור  

... דברים שלא5 -השייכים לנוף הישראלי  ו

______________--הגעת ם אל בית ה הגעת ם אל בית ה ! ! !   ! ! !    ברוכים הבאים  ברוכים הבאים  6' תחנה מס

??געו בעדינות בלבנים המרכיבות את  הבית ונסו לברר מי מה מורכב הבוץגעו בעדינות בלבנים המרכיבות את  הבית ונסו לברר מי מה מורכב הבוץ

:מתחו קו בין הבית לדייר המתגורר בו

איגלואינדיאני

ארמוןחפרפרת

 אוהל טיפיב"נשיא ארה 

רפתבדואי

שובךאסקימואי

מחילהמלך

אוהלעז 

דירפרה

לפרויקט בית הבוץ  מטרה ייחודית של לפרויקט בית הבוץ  מטרה ייחודית של הבית הלבןיונה

. . מפגש חברתי תוך עשייה אקולוגיתמפגש חברתי תוך עשייה אקולוגית

לאחר סיום המבנה  ישמש למרכז לאחר סיום המבנה  ישמש למרכז 

..לפעילות חברתית בין מגזרי ואקולוגיתלפעילות חברתית בין מגזרי ואקולוגית

בפרויקט משתתפים בני הנוער בפרויקט משתתפים בני הנוער 

עין עין , , נקובאנקובא עין  עין --מהישובים הסמוכיםמהישובים הסמוכים

 ענבים ומעלה  ענבים ומעלה קריתקרית, , צובהצובה, , רפארפא

החמישההחמישה

חז רו   לכנ יס ה לגן  ובק ש ו  את  ה פתרונות  ש ל  הח ידו ת? רו צי ם  לד עת  אם  צד קתם
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: תשובות 

 מ עי ין  ש כב ה: 1תחנה •

, דולב,  אלון , אורן , ק טלב,  אלת  המ ס טיק ,  פיקו ס  ה ת אנה: 2תחנה •

. גפן ,זית,צפצפה

ה סיבה  ש האזור ה מ ערבי  של הג ן מ וכרז  כשמ ורת  .   אלון  מצוי:   הע ץשם 

האלונים   .  שנה 400טב ע  היא  מפני  שמצ ויים  בו אלוני ם ה מו ע רכים  כבני 

. נט עו  במקום  קבורה  הקדוש למו סלמי ם

,הי רדן -כו כב.  4, מונפור.   3,  יח י עם.  2, קלע ת נ מרוד.  1 : 3תחנה •

ק ס טל .  6,  ע ין  חמד.  5 

: 4תחנה •

בית  בו ץ :  5תחנה •

: 6תחנה •

 3'  אב ן  מס3ש ורה 

מש מאל 

 4'  אב ן  מס3ש ורה 

מש מאל 

 2'  אב ן  מס6ש ורה 

מש מאל 

 2'  אב ן  מס7ש ורה 

מש מאל 

בקש ת הכ נ יסה לא ולם  

 מ שמאל 4' אבן  מס

בקש ת הכ נ יסה לא ולם  

 מ שמאל 1' אבן  מס

 3'  אב ן  מס5ש ורה 

מש מאל 

או הל ט יפי אי נד יאנ י 

מחילה חפרפרת

 הב ית  הלב ן ב "נש יא  ארה

או הלבדוא י 

איגל ו אסק ימ וא י 

ארמ ו ן מלך

דיר עז 

רפתפרה

ש ובך י ונ ה 
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