משפחה בטיול  /פקחים צעירים
לטיול יצאנו
איך מגיעים? מצומת הגבעה הצרפתית (ירושלים) נוסעים לכיוון פסגת זאב .עוברים את מחסום חיזמה ועולים
על כביש  437מזרחה המוביל לעלמון (ענתות) .נכנסים ליישוב ,פונים מיד דרומה לשער צדדי ,יוצאים דרכו,
נוסעים כ־ 500מטר בדרך עפר ועולים על כביש סלול מפותל מאוד .חונים ליד הנחל (חניה עליונה מרוחקת יותר).
משך הסיור :שלוש-שמונה שעות
עונה מומלצת :כל השנה
הערות :בית המשאבות שופץ וכיום נמצאים בו משרדי השמורה ,שירותים ומרכז השירות למטייל,
שבו אפשר לקבל הנחיות לטיול ,להתרענן בשתייה קרה ולהצטייד בציוד מתאים להליכה בנחל.
מצוק הטיפוס הצפוני בעין פרת ,שהיה סגור מסיבות בטיחות ,נפתח למטפסים  -יש להישמע לכללים.
אפשר להזמין סיורים מודרכים לקבוצות (בתשלום) במרכז חינוך והסברה שומרון בטל'.03-7942481 :
שעות פתיחה :חורף – א'-ה' ושבת  ,16:00-8:00שישי וערבי חג ;15:00-8:00
קיץ – א'-ה'  ,17:00-8:00שישי וערבי חג .16:00-8:00
דמי כניסה :מבוגר  29שקל ,ילד  15שקל
לפרטים נוספיםwww.parks.org.il ,02-5715859 :

מים בלב המדבר

מנזר פארן בשמורת טבע נחל פרת צילום ארכיון רשות הטבע והגנים

אל המעיין

תוכנית "פקחים
צעירים" החלה
לפעול בשנת 2008
ביוזמת קרן דואליס
להשקעות חברתיות
(ע"ר) ובשיתוף
רשות הטבע
והגנים .התוכנית
מעודדת ילדים
ובני משפחותיהם
לאהבת הטבע וערכי
המורשת ולשמירה
עליהם בדרך
חווייתית ומהנה.
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השלימו את המילים החסרות לפי האיורים ותבינו את סוד המים במדבר:
מאז ימי קדם עשה האדם שימוש במי נחל פרת ,וכך עשו גם החשמונאים ,ששכללו את העניין והובילו את ה

מעיינות ונחל שזורם כל השנה ,מצוקים מרהיבים ,מנזר ביזנטי
קדום ומפגש עם בעלי חיים ייחודיים .בואו לפתור חידות
ולגלות את יופייה של שמורת טבע נחל פרת
מאת :מערכת רשות הטבע והגנים

עין פרת הוא מעיין שכבה הנובע מהתחתרות
של הנחל בשכבות סלע הגיר הקשה של
"חבורת יהודה" .התחתרות נחל פרת במסלע
הקשה יוצרת גם את המצוק המרהיב שנגלה
לעיני המבקר בשמורת טבע נחל פרת .שפיעת
המעיין יציבה (כ־ 1,500קוב ליום בממוצע).
מי המעיין הם בעלי מליחות נמוכה ביותר
וסיפקו במשך עשרות שנים את מי השתייה
לשכונות המזרחיות והצפוניות של ירושלים.
היום המים אינם ראויים עוד לשתייה.
בסמוך למוצא המעיין נמצא בית המשאבות
(עדות למפעל המים שפעל כאן) ובו מכלול של
בריכות שיקוע וסינון.
שמורת טבע נחל פרת ,שבמרכזה נחל איתן,
נחל הזורם כל השנה ,ממוקמת במורד
המזרחי של הרי יהודה בתחומי מדבר
יהודה .מיקום זה הוא גורם חשוב ביצירת
מגוון עשיר של חי וצומח באזור מדברי זה.
בפתחו של נחל פרת ,מעל ראש המעיין ,הוקם
ב־ 1982יישוב ישראלי בשם "ענתות" (על

שם היישוב הקדום ששכן באזור) וממנו יורד
שביל מוסדר ומסומן לאורך המצוק הדרומי
של הנחל ,בשולי המטעים של מנזר פארן.
המנזר נבנה בסוף המאה הרביעית לספירה
על ידי הנזיר חריטון ,מפיץ נזירות המדבר
בתקופה הביזנטית.
כיום המנזר קרוי על שמו (הביקור בו
בתיאום ובלבוש צנוע).

יוצאים למשימה

את הטיול בשמורה מומלץ לעשות בליווי
חוברת "פקחים צעירים"  -חוברת משימות
מיוחדת לכל המשפחה ,שמטרתה לאפשר
למטיילים לחקור את האתר שבו הם
מבקרים ,להתבונן בפרטים הקטנים שבו
ולחוות אותו ביחד .החוברת נמכרת בקופות
האתר במחיר סמלי של עשרה שקלים (אפשר
גם להורידה בחינם באתר האינטרנט של
הרשות) .בסיום ביצוע המשימות ,עוברים
הילדים טקס התחייבות ומקבלים תג ותעודה
המסמיכה אותם כפקחים צעירים.
אתם מוזמנים להתחיל כבר עכשיו:

בעזרת אמה אל הארמונות שלהם בעיר יריחו .אחריהם גם ה ______

______

הורדוס הוביל לכאן מים ל_______

שלו בעיר .במאה השביעית ,שופצה האמה הפתוחה ובתוכה נבנה ______

החורף

שעשוי מחרס ,כדי לשמור על

המים מפני זיהום חיצוני .בתחילת המאה ה , 150-130=?______-בנו הבריטים ,ששלטו אז בארץ ,מפעל שאיבה לניצול מי
______

פרת לטובת תושבי ירושלים .כדי לעשות זאת הם בנו פה ______

משאבות ובריכת שאיבה,

וכך בזכות שפע המים באזור ,אפשר למצוא לאורך הנחל שרידים של יישובים ומנזרים מתקופות שונות.

שפן התפזורת
בשמורת נחל פרת שפע בעלי חיים.
נסו למצוא אותם בתוך התפזורת
(מימין לשמאל ומלמעלה למטה):
שחריר ,סרטן ,אילנית,
קרפדה ,שלדג ,בז מצוי,
חרדון ,אפעה ,צבי,
שועל ,דרבן ,שפן סלע,
דג חפף ,נחש מים
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