משפחה בטיול

הרפתקה במבצר
מגדלי שמירה ,מנהרת סתרים ,חדרי מסתור ,כתובות עתיקות ועוד הפתעות מרתקות מחכים
לכם בגן לאומי מבצר נמרוד .עולים אל המבצר

מבצר נמרוד  -משקיף
על גיאיות מיוערים
ונופים יפהפיים.
צילום :מערכת רשות
הטבע והגנים
מנהרה סודית
וחדרי מסתור  -מבט
אל תוך המבצר
צילום :דורון ניסים
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מאת מערכת רשות הטבע והגנים

ג

ן לאומי מבצר נמרוד (ַקלְעַת נַמְרּוד)
שוכן במדרונות החרמון ,מעל מעיין
הבניאס .מכל פינה במבצר נראים
גיאיות מיוערים ונופים נפלאים .מסלול
הסיור בגן הלאומי עובר בין מגדלי שמירה
מרשימים ומאגרי מים ,עד מגדל העוז (דון
ז'ון) המרשים ,שנבנה כמבצר פנימי העומד
בזכות עצמו .עניין מיוחד מספק מעבר
הסתרים של המבצר ,הבנוי מאבני ענק ויוצא
מהמבצר דרך פתח המוסתר היטב מפני מי
שנמצא מחוצה לו.
המבצר ידוע גם בשמו הערבי ַק לְעַת
אָ–סבֵּיּבָה .הוא נבנה בשנת  1228על ידי אלמלכ
אלעזיז עות'מאן ,מושל בניאס ,כדי לחסום
את הדרך בפני פלישת צבאו של פרידריך
השני (שעמד בראש מסע הצלב השישי),
שאיים לעלות מעכו לדמשק ולכובשה .בשלב
הראשון נבנה מבצר פשוט ובלתי מתוחכם ,אך
מאוחר יותר כבש הסולטן הממלוכי בייברס
את המבצר ,והפך אותו למתחם מבוצר ענק
ששרידיו מרשימים גם היום.

בשביל הארץ אפריל-מאי 2013

יוצאים להרפתקה
"פקחים צעירים" היא חוברת פעילות מיוחדת
לכל המשפחה (אפשר להורידה באתר האינטרנט
של הרשות) ,שבאמצעותה אפשר לחקור ולגלות
את גן לאומי מבצר נמרוד .החוברת כוללת מידע
מעניין ,חידות ומשימות שפתרונן יוביל אתכם
לסיור מרתק ברחבי המבצר המרשים .אתם
יכולים להתחיל כבר עכשיו.

לטיול יצאנו
איך מגיעים? על כביש  989בין קריית
שמונה לחרמון.
משך הסיור :כשעתיים
לא לוותר על :תצפית ,שקיעה במבצר נמרוד,
המנהרה הסודית ,סיורי עששיות ותצוגה
מיוחדת של תאורת לילה על קירות המבצר
(מומלץ לברר מתי הם מתקיימים).
שעות פתיחה :אפריל-ספטמבר,17:00-8:00 :
אוקטובר-מרס ,16:00-8:00 :בימי שישי
 ,15:00-8:00הכניסה לשמורה שעה לפני
שעת הסגירה.
דמי כניסה :מבוגר  21 -שקל ,ילד  9 -שקלים
לפרטים נוספים,www.parks.org.il :
04-6949277

שער הכניסה
השלימו את סיפורו ההיסטורי של המבצר בעזרת בנק התמונות למטה:
מבצר נמרוד נבנה בידי האיובים (המוסלמים).
נבנה בשנים  1230-1228בידי מושל אזור הבניאס אלמלכ אלעזיז עות'מאן .בשנת  1260הועבר המבצר למונגולים,
ה
לחברו הטוב ביליכ.
אם כי עד מהרה הוא עבר מחדש לסולטן הממלוכי בייברס .בייברס העניק את המבצר ב
שנים עמד המקום עזוב ושימש
בתקופת השלטון העות'מאני באזור החל המבצר מאבד ממעמדו עד נטישתו הסופית .במשך
ורוח.
ועוברי אורח מזדמנים מפני
מחסה ל

המגדל הדרום–מערבי
פתרו את התשבץ ,אספו את האותיות שבמשבצות הצבועות לפי הסדר
ותקבלו את שמו המוסלמי הקודם של מבצר

1
2
3

 .1האות הראשונה ב–א'-ב'

4

 .2כינויו של שליט מוסלמי

5
6

 .3השליט הגדול שעל שמו מכונה האריה
במבצר
 .4פתחים צרים בקירות ,שמשם היו חיילי
המצודה יורים באויבים (שתי מילים  4 -ו–)3
 .5המצודה שלטה על אזור נרחב כי היה
לה יתרון של...

קלעת

 .6הקיפה את המבצר למטרת הגנה

הידעתם?
שמו הקדום של
קלְעַת
המבצר היה ַ
אָ–סבֵּיּבָה .קלעת
בערבית פירושו
מבצר ,והמילה
סביבה ככל הנראה
מהמילה סביב
שפירושה בערבית
הוא מצוק .כיום
מכנים תושבי
האזור את המבצר
"קלעת נמרוד" ,על
שם הגיבור התנכ"י
נמרוד .על פי אחת
האגדות שימש
המבצר כארמונו של
נמרוד ,משם היה
יכול להושיט את
ידו כדי לשאוב ממי
הבניאס.
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