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גן לאומי עמק צורים    

        ומורדות הר הצופים

 ברוכים הבאים לגן לאומי עמק צורים שהוא חלק מגן לאומי  ברוכים הבאים לגן לאומי עמק צורים שהוא חלק מגן לאומי 

..סובב חומות ירושליםסובב חומות ירושלים

על מנת לפתור על מנת לפתור , , לפניכם מספר חידות המתאימות לכל המשפחהלפניכם מספר חידות המתאימות לכל המשפחה

את כולן אתם מוזמנים להיעזר בדפדפת הגן אותה  ניתן לקבל את כולן אתם מוזמנים להיעזר בדפדפת הגן אותה  ניתן לקבל 

במדריך שבתחנת המידע במדריך שבתחנת המידע , , בשלטים המוצבים בשטחבשלטים המוצבים בשטח, , בכניסהבכניסה

..וכמובן להסתובב בגן ולחפש את ה תשובותוכמובן להסתובב בגן ולחפש את ה תשובות

! ! בהצלחה ובהנאהבהצלחה ובהנאה

ארציארצי

: תצפ ית
  ממערב העיר ירושלים וממזרח כבר נראה ספר -מהתצפית נשקף נוף מרהיב לכל הכיוונים 

:עמדו בתצפית ונסו לגלות את המקומות הבאים... המדבר

 בתשובות המילים המבולבלותהעזרו* 

, ילת ממנה נשקף נוף מרהיבבזמן שלטון הבריטים ישב אצלי הנציב הבריטי העליון  והיום יש עלי טי. 1

 __ __ __ __ __- __ __ __ __ __ .למעשה אני משקיפה עליכם

לפי המסורת היהודית ,  שנה3000-עלי נמצא בית הקברות היהודי מפורסם  שפעיל כבר למעלה מ, אני הר. 2

. כדאי להיקבר עלי כי אצלי ת תחיל תחיית המתים

  __ __-__ __ __ __ __ __ 

.שמי ניתן לי בגלל אבני הצור המצויות אצלי, ממש מתחתיכם, אני עמק קטן הנשפך לנחל קדרון. 3

 __ __ __ -__ __ __ __ __ 

לפי המסורת היהודית אני ממוקם על ה הר עליו היה בית , אני מבנה עטור זהב המקודש למוסלמים. 4

 __ __ __ __- __ __ __ __ .המקדש

 .בי שמונה שערים ואני מהתקופה העותומאנית,  אני מקיפה את העיר ה עתיקה מכל עבריה. 5

 __ __ __ __ __ / __ __ __ __ /__ __ __ __ __ __

:תשובות באותיות מבולבלות

הצניבמארון  /  המיזיתרה  /  רוצים מעק  /  עקהיתהוחתמו היער  / העלס פתיכ 

בעל "באזור המוגדר " שביל ירושלים: "י רשות הטבע והגנים הנקרא"זה מכבר סומן שביל למטיילים  ע

שביל זה  משלים את שביל ישראל הוותיק שאינו נכנס אל . בתוך העיר ומחוצה לה" חשיבות לאומית

דרך הר  חרת  ,  סטףהשביל מוביל מצומת . ה סטףהשביל הוא מעגלי והוא יוצא וחוזר אל א תר . העיר

גן לאומי , גן לאומי סובב חומות ירושלים:  ולאתרים אחרים בתוך העיר ובניהםלליפתאועמק הארזים 

 ומתחבר חזרה אל  חנדקבהמשכו ממשיך  אל עין  .עמק צורים וגן לאומי מתוכנן מורדות הר הצופים

. שביל ישראל
כפ י שסומן בשטח על יד י  רשות  הטבע והג נים ,                                          סימו ן המס ל ול

 

" . שבי ל  י שר א ל" מ צט רף  ל ,  "שב י ל  יר ו של ים "



נסו , לעץ הזית שימושים רבים ומגוונים

:למצוא אחדים מהם בתפזורת לפניכם
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:   עמק צורי ם
ל :'טו', בספר שמואל ב

:מסופר

ודו ד עולה במעלה "

....הזיתים

הקיטמסוק

גהליכאוב

תורגנלסה

כחייטקד א

עלתועזרו

משצרנבופ

הנפטמיאר

אמולשלמס

וכל העם אשר איתו חפו איש ראשו 

" ועלו עלה ובכה

הנוף הטבעי של המקום מזה אלפי 

מעריכים , שנים הוא גידולי זיתים ולכן

 " -שזהו המקום ממנו עלה דוד זהו

"מעלה הזיתים

נו י , צל,קוסמט יק ה, סמל  של ום, רפ ואה, א כי ל ה, נ גר ות, בע ירה, שמן,  מאור

ארכיאולוגיה  בע מק  צורים

במקום אפשר למצוא ממצאים . כאן בעמק צורים מתקיים פרויקט של סינון שפכי הר הבית

בעזרת המילים למטה תוכלו להשלים את הקטע ולגלות את ההיסטוריה . מתקופות שונות

! של הר הבית
,  ממנו לפי המסורת ______,-______  אך הסל ע החשוב בו היה , בתחילה היה זה משטח סלע ריק

שנים רבות אח כך נבנה .  _____-_____  אחר כך  הגיע אברהם אבינו וערך שם את  . הושתת ה עולם

. _______-_______  משהחריבו אותו היוונים הם בנו במקום . _____  ______  ______במקום 

,  הבנאי הגדול________לאחר מכן בא . _____  ___ __  _____שמרדו ביוונים בנו פה את , החשמונאים

.גם  הוא נחרב והפעם על ידי הרומאים. והרחיב ופיאר לאין שיעור את  ההר והמקדש

. העומדת עד היום _____-______   בנו המוסלמים על ההר  א ת 691עד שבשנת ,  ההר עמד בחורבנו
. הו רד וס.    בית ה מקדש הר אשון.    מקדש לזא וס.  עקידת י צחק .   בי ת המקדש השני.   השתיהאב ן .    כיפת הסלע

ש יקום  ע מק צורים  
י צוות פיתוח ואחזקה של מרחב ירושלים ברשות הטבע "פינת החמד הזו שוקמה ע

! ! ! ! י השלמת המילים החסרות תוכלו להבין את היקף פעילות השיקום"ע. והגנים

__ _ _ _ __     ע צ י  1000נ יט ע ו  מחד ש  כ,  פס ולת  ל את ר  מ וסדר _ _ __ _ _ __ פונו  מ א ות 

 מ ש אי ות  של   200הו עב ר ו  ל אתר  כ ,    טר סו ת_ _ __ _ __  1000וחו ר ש נבנ ו  מ על  

.  ל מי ו ן_ __ _ __ _ שפ ך  

. בו סתן,  מ ש א יות,  מט ר,    א ר כי א ו לוגי :מיל ים 


