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גן לאומי סובב חומות ירושלים
גיא בן הינום
ברוכים הבאים לגיא בן הינום שהינו חלק מגן לאומי סובב
חומות ירושלים.
לפניכם מספר חידות המתאימות לכל המשפחה ,על מנת לפתור
את כולן אתם מוזמנים להיעזר בדפדפת הגן אותה ניתן לקבל
בכניסה ,בשלטים המוצבים בשטח ,במדריך שבתחנת המידע
וכמובן להסתובב בגן ולחפש את התשובות.
בהצלחה ובהנאה!
ארצי

תצפית:
מהתצפית נשקף נוף מרהיב לכל הכיוונים -ממזרח העיר העתיקה וממערב ירושלים החדשה
עמדו בתצפית ונסו לגלות את המקומות הבאים:
* העזרו בתשובות המילים המבולבלות
 .1אני מאגר מים עתיק הנקרא על שם סולטן תורכי ,אך ראשיתי עוד בימי בית המקדש
השני__ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ __ .
 .2אני מסגד שבנוי על שרידי מצודה עתיקה שבנה הורדוס .רק בטעות אני קרוי על שם
מלך ישראל__ __ __ - __ __ __ __ .
.3אני מקיפה את העיר העתיקה מכל עבריה ,אותי בנה סולטן סולימן המפואר כבר לפני כ-
 500שנה ,דרכי עוברים שמונה שערים__ __ __ __ - __ __ __ __ __ .
.4יש לי גג אפור ומחודד -תרגום שמי מצרפתית לעברית הוא תרדמת הגברת ,כלומר
מריה הקדושה לנצרות__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ .
.5אני הר קטן מחוץ לחומות ,עלי נמצא קבר דוד המלך .אני נקרא באחד משמותיה של
ירושלים .הסולטן התורכי ערף את ראשי אדריכליו מפני שלא בנו את החומה גם סביבי__ .
__ __ __ __ __ -
 .6אני כפר ערבי ובעבר הייתה עלי שכונה תמנית__ __ __ __ __ __ - __ __ __ .
תשובות :בריכת הסולטאן ,מגדל דוד ,חומות העיר,
הדורמיסיון ,הר ציון ,כפר שילוח

"שביל ירושלים" ,מצטרף ל"שביל ישראל".

זה מכבר סומן שביל למטיילים ע"י רשות הטבע והגנים הנקרא" :שביל ירושלים" באזור המוגדר "בעל
חשיבות לאומית" בתוך העיר ומחוצה לה .שביל זה משלים את שביל ישראל הוותיק שאינו נכנס אל
העיר .השביל הוא מעגלי והוא יוצא וחוזר אל אתר הסטף .השביל מוביל מצומת סטף ,דרך הר חרת
ועמק הארזים לליפתא ולאתרים אחרים בתוך העיר ובניהם :גן לאומי סובב חומות ירושלים ,גן לאומי
עמק צורים וגן לאומי מתוכנן מורדות הר הצופים .בהמשכו ממשיך אל עין חנדק ומתחבר חזרה אל
שביל ישראל.
סימון המסלול ,כפי שסומן בשטח על ידי רשות הטבע והגנים
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הידעת? משנת  2001רשות הטבע והגנים בשיתוף המשרד לאיכות הסביבה מנקה
את הגיא והובילה לביצוע שיקום הערוץ המרכזי ולסלילת הכביש המחודש בתוך הגיא
שיקום גיא בן הינום
פינת החמד הזו שוקמה ע"י צוות פיתוח ואחזקה של מרחב ירושלים ברשות הטבע והגנים .ע"י
השלמת המילים החסרות תוכלו להבין את היקף פעילות השיקום!!!!
פונו מאות______ פסולת לאתר מוסדר ,נטעו מחדש כמאה עצי _______ וחורש נבנו מעל 2000
מטר _______ וטרסות אבן ,מוחזרו ונוצלו כ 4000טון עפר לכיסוי _____ הוואדי ,שוקם בית הקברות
העתיק _________ ,נוקו מגרוטאות מעל  _______ 25קבורה.
מילים :קירות ,משאיות ,בוסתן ,מערות ,ערוץ" ,הסמבוסקי".
אמת ושקר:
גלו את המשפטים הטוענים אמת .סמנו את האותיות בסוף המשפט וחשפו את הברכה המסתתרת:
מקור השם:
•הנביא ירמיהו ,מנבא את חורבן בית המקדש הראשון וקורא למקום "גיא ההריגה"  ,הרבה יהיו המתים
בחורבן ,עד שימלאו את גיא בן הנם במתים .מקור השם גיהינום הוא המקום שאליו ,על פי האמונה ,יגיעו
החוטאים לאחר המוות) .ח(
•מקור השם הוא גיא בנו של הינום נביא הזעם שניבא את חורבן בית המקדש הראשון) .ט(
השטח לפנינו נקרא חקל דמא פירושו בארמית:
•שדה הדמעות -ע"פ המסורת הנוצרית במקום נהרג ישו ולכן בכו עליו מאמיניו).ש(
•שדה הדמים -ע"פ המסורת הנוצרית חלקה זאת נקנתה בכסף שקיבל יהודה איש קריות בעבור הסגרת
ישו לרומאים) .ג(
המערות שבשטח:
• מערות קבורה ובמערות השונות נמצאו עצמות אדם) .ש(
•מערות חציבה מהן לקחו את הסלעים לבניה חומות העיר העתיקה).ק(
•בריכת הסולטאן היא:
•בריכת אגירת מים מתקופת בית שני לתושבי העיר העתיקה ושימשה למרחץ ושתייה ) .מ(
•בריכת אגירה שנבנתה בידי הסולטאן העות'מאני סולימאן הראשון בשנת ).1536ד(
בתקופתנו....
• עד שנת מלחמת ששת הימים ) (1967הגיא היווה שטח הפקר ).ח(
•מאז הקמת המדינה  ,1948שטח הגיא נמצא בשטחה של מדינת ישראל )ע(
רשות הטבע והגנים מאחלת:
_____-
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