משפחה בטיול  /פקחים צעירים
לטיול יצאנו
איך מגיעים? על כביש ( 90ים המלח) כקילומטר אחד צפונית לקיבוץ עין גדי
משך הסיור :שעה וחצי-יום
עונה מומלצת :כל השנה
לא לוותר על :הליכה בנחל דוד עד המפל
שעות פתיחה :שעון קיץ  -א'-ה' ושבת  ,17:00-8:00שישי וערבי חג ;16:00-8:00
שעון חורף  -א'-ה' ושבת  ,16:00-8:00שישי וערבי חג .15:00-8:00
דמי כניסה :מבוגר  29שקל ,ילד  15שקל .חינם למנויי מטמון.
לפרטים נוספיםwww.parks.org.il ,08-6584285 :

אל המעיין
מעיין הוא מבוע של מים מתוך האדמה .סדרו את האירועים
לפי סדר התרחשותם:

יעלים בשמורת טבע עין גדי צילום דורון ניסים

הרפתקה בנווה מדבר
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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שמורת טבע עין גדי נמצאת במקום הנמוך ביותר בעולם
ונחשבת לאחת משמורות הטבע היפות והחשובות בארץ .בואו
לטייל בין הנחלים והמעיינות ,לפתור חידות ולגלות את נווה
המדבר היפהפה הזה

מאת :מערכת רשות הטבע והגנים

בשמורת טבע עין גדי עוברים שני נחלי איתן –
נחל דוד בצפונה ונחל ערוגות בדרומה ,ונובעים
בה ארבעה מעיינות מתוקים – עין דוד ,עין
ערוגות ,מעיין שולמית ומעיין עין גדי .השפיעה
הכוללת של המעיינות מגיעה לכשלושה
מ"ק בשנה .מקור המים הוא במי הגשמים
היורדים בהרי יהודה ,מחלחלים למי התהום,
זורמים מזרחה מתחת לפני הקרקע ובוקעים
בתחומי השמורה .המיקום הגיאוגרפי ,בבקע
ים המלח ,הנוף המצוקי ומקורות המים
המתוקים מאפשרים למגוון של צמחים ובעלי
חיים ,האופייניים לאזורים גיאוגרפיים שונים,
לחיות אלה בצד אלה ,בהם :צמחים טרופיים
כגון שיטה ,שיזף ותפוח סדום ,צמחי מדבר
וצמחיית נחלים .ייחודה של השמורה מתבטא
גם בעושר מיני היונקים ,העופות ,הזוחלים
והחרקים הרב ,בהם עדרי יעלים ושפנים,
שאפשר לפגוש בטיול בשמורה ,וכן שועלים,
זאבים וצבועים הפעילים בלילה.

___ מים מחלחלים לתוך הסדקים
___ המים מוצאים סדק בהר ופורצים החוצה
___ המים מגיעים לשכבה אטימה בעומק ונעצרים
___ גשם יורד בהרי ירושלים

הטיול בנחל ערוגות עובר באפיק הקניוני של אחד
מהגדולים שבנחלי מדבר יהודה ,בנוף פראי השופע
מים בכל עונות השנה .אפשר ללכת בו עד למפל
הנסתר ובחזרה .השלימו את המילים החסרות (ראו
למטה) ולמדו על האזור:
אנו נמצאים באזור מדבר ______ .במדבר
מקורות המים _______ ולכן נחל _______ הוא
מקום חשוב כל כך .מאז ימי _______ עצרו כאן
נוודים כדי לנוח ורבים בחרו בו כמקום

מקורות המים בשמורה משכו אליהם גם
את האדם ,ובתחומיה אפשר למצוא שרידים
ארכיאולוגיים רבים ,כולל מקדש מהתקופה
הכלקוליתית – יותר מ־ 5,000שנה לפני זמננו.

_________ להקים בו את ביתם .צמחים ובעלי
חיים גם הם חייבים מים כדי לחיות ולכן נמצא
רבים מהם בנחל ערוגות .כיום מי הנחל משמשים

יוצאים למשימה

שמורת טבע עין גדי מציעה כמה מסלולי טיול
חווייתיים המתאימים לכל המשפחה .את
הטיול בשמורה מומלץ לעשות בליווי חוברת
"פקחים צעירים"  -חוברת משימות מיוחדת,
שמטרתה לאפשר למטיילים לחקור את האתר
שבו הם מבקרים ולחוות אותו ביחד .החוברת
כוללת מידע מעניין על המקום וכן חידות
ומשימות שפתרונן מוביל את הילדים ואת
ההורים לסיור מרתק בשמורה .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 כפקח צעיר .אתם מוזמנים
להתחיל כבר עכשיו:

המפל הנסתר

לטבע ,לחקלאות של קיבוץ _______ ולהנאת
המטיילים.
(המילים :קדם ,מוצלח ,מועטים ,יהודה ,ערוגות,
עין גדי)
לטייל בין נחלים ומעיינות בשמורת טבע עין גדי צילום שאטרסטוק

הידעתם?
בעין גדי התקיים יישוב יהודי  1,200שנה ברציפות ,החל מהמאה השביעית לפני הספירה .יישוב זה היה יישוב עשיר שהתפרנס
מגידול תמרים וצמח האפרסמון ,שממנו הפיקו את הבושם היקר של אותם ימים.
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