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הזמנה להרפתקה 
בפינת חמד קסומה

שרידי מבנה צלבני, מדשאות רחבות ידיים ועצי חורש ים תיכוני גדולים הופכים 
את גן לאומי עין חמד לאחת מפינות הטבע הקסומות ביותר בסביבת ירושלים 

ולמקום בילוי מיוחד לכל המשפחה

משפחה בטיול

כתיבה: מערכת רשות הטבע והגנים

לטיול יצאנו
איך מגיעים: סמוך לכביש מס׳ 1 )תל 
אביב-ירושלים( עולים על מחלף חמד 
)בין הצמתים שורש והראל/מבשרת 

ציון( ופונים דרומה כמה עשרות 
מטרים )עשר דקות מירושלים, 30 

דקות מתל אביב(.
מה באתר: מבצר צלבני, מדשאות, 
מתקני פיקניק, מסלול סיור ומתקני 

משחק.
למי מיועד: לכל המשפחה + 

נגישות לנכים.
עונה מומלצת: כל השנה.
פרטים נוספים: בטלפון 

02-5342741, במוקד המידע כוכבית 
בטבע - 3639* ובאתר האינטרנט 

של רשות הטבע והגנים: 
www.parks.org.il

פקחים צעירים
יוצאים להרפתקה

לילדים המגיעים לגן לאומי עין חמד מחכה 
הם  שבעזרתה  מקסימה  פעילות  חוברת 
חידות  לפתור  הגן,  ברחבי  לסייר  יכולים 
וללמוד על המקום ועל שמירת טבע. ילדים 
שיסיימו את כל המשימות יקבלו תג “פקח 
יתקיימו  פברואר  )במהלך  ותעודה  צעיר״ 

ההשבעות בין השעות 15:00-12:30(.
הנה  לדרך  יוצאים  שאתם  לפני  אז 
לקראת  אתכם  שיכינו  פעילויות  כמה 

ההרפתקה האמיתית.

ולמעיין עין חמד החצוב בסלע. 
ופעילויות  האחרונות,  הבצורת  שנות 
לכך  הביאו  האדם  בני  של  שונות 
דבר  אולם  חמד,  בעין  מים  אין  שהיום 
מהמעיין  הגן.  של  ביופיו  פוגם  לא  זה 
ממשיכים אל הכביש הצר, חוצים אותו 
עד  האורנים  שבין  בדרך  ימינה  ועולים 
שמגיעים לנקודת תצפית. משם חוזרים 
באותה דרך עד הכביש. יורדים בכביש 
מסתיים  כשהכביש  המבצר,  לכיוון 
חוצים בגשר קטן את חורשת עצי דולב 

וממשיכים עד למבצר.

ן לאומי עין חמד מטופח להפליא, ג
ידיים  רחבות  מדשאות  עטור 
הפלג  בצד  פיקניק.  ושולחנות 
נמצא   - כסלון  נחל  של  חלקו   - הזורם 
מבנה צלבני גדול. בתקופה הצלבנית כינו 
“אקווה  הלטיני  בשם  המרכזי  המעיין  את 
בלה״, שמשמעו “מים יפים״, שם שהושאל 

לאזור כולו.
מסלול הטיול בעין חמד עובר דרך מגרש 
הגשר  את  עוברים  משם  המשחקים, 
לצדו השני של נחל כסלון, הולכים לאורך 
לבריכות  הדשא  דרך  ומגיעים  השביל 

המבצר הצלבני. צילום: יעל אילן 
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שומרים על הסביבה
הכירו את כללי שנ״ה טובה שיעזרו לכם 

לשמור על המקומות היפים שאתם 
מטיילים בהם:

ש - שביל. ללכת בשביל כדי 
לא לפגוע בעתיקות וכדי שאתם 

לא תיפגעו.
נ - ניקיון. הלכלוך אינו נעים לאנשים 

ופוגע בחיות.
ה - הסתכלו ואל תגעו בצמח, בחי, 

בפסיפס או בחומה העתיקה, כדי 
שיישארו גם לילדכם בעוד שנים רבות.

פירמידה של מים
לתחילת  חדשה  אות  פעם  בכל  הוסיפו 
תשבץ  את  ופיתרו  הקודמת  המילה 

הפירמידה:

1. הנחלים זורמים אליו
2. זורמים בנחל

3. מילה נרדפת לרקיע
4. מים היורדים מהשמים

משחקים ולומדים בגן לאומי עין חמד. צילום: ארכיון רשות הטבע והגנים

תפזורת
מלים רבות שתפגשו בסיור התחבאו להן. הן מופיעות מלמעלה למטה ולהפך, ומימין 

לשמאל ולהפך. אותיות סופיות )ף, ך, ם, ץ( נרשמו כאותיות רגילות. בהצלחה
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)המילים: אביר, אלון, ארצי, גן לאומי, גשרים, דולב, הוספיטלרים, חוה, חרוב, ירושלים, 
כסלון, מים, מערה, נחל, עין חמד, צל, ראשנים(
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