משפחה בטיול

חמד של מקום
מבנה צלבני גדול ,מדשאות רחבות ידיים ושולחנות פיקניק ,וגם אפשרות להשתכשך במי נחל
כסלון .בוא לגלות את גן לאומי עין חמד  -פנינת טבע במרכז הארץ
מאת מערכת רשות הטבע והגנים  Iצילם :טל רוגובסקי
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ן לאומי עין חמד הוא אחד מפינות הטבע
המקסימות ביותר בסביבות ירושלים.
בצד הפלג הזורם  -חלקו של נחל כסלון -
נמצא מבנה צלבני גדול .בתקופה הצלבנית
כינו את המעיין המרכזי בשם הלטיני “אקווה
בלה" ,שמשמעו “מים יפים" ,שם שהושאל גם
לאזור כולו.
יוצאים להרפתקה
“פקחים צעירים" היא חוברת פעילות מיוחדת
לכל המשפחה (אפשר להורידה בחינם באתר
האינטרנט של הרשות) ,שבאמצעותה אפשר
לחקור ולגלות את צפונות גן לאומי עין חמד.
החוברת כוללת מידע מעניין ,חידות ומשימות
שפתרונן יוביל אתכם לסיור מרתק ברחבי המבנה
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הצלבני המרשים ,חלק ממתקני בית הבד ועוד.
אתם מוזמנים להתחיל כבר עכשיו:
פירמידת המים
שנות הבצורת האחרונות ,ומעשי ידי האדם
(הורדת מפלס מי התהום ,סלילת כבישים,
בניית בתים ושכונות ואזורי תעשייה) נתנו את
אותותיהם גם בעין חמד .מי הגשמים שכבר
יורדים יוצרים נגר עילי ,שנשטף אל צינורות הביוב
ונעלם  -במקום לחלחל לאדמה ולמי תהום.
אל אלו מצטרפת תפיסת המעיינות ושאיבת
מימיהם לשימוש האדם ,לחקלאות ולתעשייה,
ומניעת מים מהטבע .כיום ,בזמנים שמפלס המים
במעיינות נמוך ,מוזרמים מים מצנרת סמוכה
לשמורה (לטובת הקהל) באמצעות מערכת
משאבות  -ואפשר לטייל עם הילדים בנחל וגם
לשכשך רגליים.
גיליון 55

ענו על ההגדרות הבאות על ידי הוספת אות אחת חדשה
לתחילת המילה הקודמת:
הנחלים זורמים אליו
.1
זורמים בנחל
.2
מילה נרדפת לרקיע
.3
המים שיורדים מהשמים
.4

1
2
3
4

הידעתם?
האם שמעתם בעבר את המושג “פיתוח בר
קיימא"? זהו ניצול חכם ומתחשב של משאבי
הטבע ושימורו לטובת הדורות הבאים.

לטיול יצאנו
איך מגיעים? סמוך לכביש מס' ( 1תל
אביב–ירושלים) עולים על מחלף חמד
( 10דקות מירושלים) ופונים דרומה כמה
עשרות מטרים.
משך הסיור :כשעה .אך אפשר לשהות בגן
כל היום.
מה יש :מדשאות ,מתקני פיקניק ,מבצר
צלבני ,מסלול סיור ,מתקני משחק ,שפע
פרחי בר בעונה ,ובהם נורית הלב ,הפורחת
בגן בריכוזים גדולים במיוחד ,שלכת יפהפייה
בסתיו ושיטפונות עזים בימי גשם חזק.
לא לוותר :על ההדרכות של מרכז הדרכה הרי
יהודה וירושלים " -בראשית"  -בריאת העולם
בשבע תחנות ו"זכות הטבע למים" .להזמנת
הדרכות.02-6232191 :
שעות פתיחה :קיץ  ,17:00-8:00 -בימי שישי
וערבי חג  ;16:00-8:00חורף ,16:00-8:00 -
בימי שישי וערבי חג .15:00-8:00
דמי כניסה :מבוגר  22שקל ,ילד  10שקלים
פרטים נוספים ,02-5342741 :באתר רשות
הטבע והגנים  www.parks.org.ilובעמוד
הפייסבוק של גן לאומי עין חמד
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