"סולמות ומפלי

ם" בשמורת טבע נחל אוג

ברוכים הבאים
לשמורת טבע נחל אוג

הנמצאת בצפון מדבר יהודה .לפניכם חידות המתאימות
לכל המשפחה ,עליכם לפתור אותן במהלך הביקור בנחל,
בו אולי תמצאו רמזים שונים שיעזרו לכם.. .
בהצלחה ובהנאה!
שלכם ,ארצי

מה חשוב להביא לטיול?

על מנת ליהנות מטיול בטוח חשוב לזכור להצטייד ב_____________
כדי לא להתייבש .כמו כן ,יש צורך ב __________ כדי שלא נקבל "מכת שמש".
כדי לא "להישרף" מהשמש נזכור למרוח ____________.
הטיול עובר בשבילים בהם סלעים ואבנים ועל כן ניקח ____________ ,שיקלו על הרגלים.
אם נרצה לצפות בציפורים ניקח עימנו __________ כדי שנוכל להתבונן בהן מקרוב,
אך מבלי להתקרב אליהן )ומבלי שיחששו מאיתנו(.
ולבסוף ,כדי לקחת מהטיול מזכרות נעימות )שלא כרוכות בלקוף או לקחת דברים מהשטח(
ניקח עימנו __________ ובזכותה נזכור את החוויות היפות מיום זה.
יש לזכור כי הטיול במדבר צופן בחובו גם סכנות.
אין להיכנס לנחל בעת התראת שיטפונות ויש להיזהר מסכנת מפולות והידרדרות אבנים.
תשובות :הכילהל תוחונ םילענ ,המלצמ ,הייתש ימ ,הנגה םרק ,שאר יוסיכ וא עבוכ ,תפקשמ.

אמת או שקר??

גלו את המשפטים הטוענים אמת .סמנו את האות המסומנת בסוף המשפט,
שבצו אותה במקום המיועד בתחתית הדף וגלו מהי המילה המסתתרת....
• פקחי רשות הטבע והגנים סופרים מידי שנה את כמות היעלים הקיימת באזור זה) .ט(
• באזור קיים זחל בשם ססתיק .משמעות השם "זחל עם תיק",
• זחל זה בונה את ביתו מחלקי צמחים המודבקים בעזרת קורי משי) .י(
מאגר אוג  1הוא:
• מאגר מים מתוקים המשמש מי שתייה לחיות הבר באזור )נ(
• מאגר מי קולחין -מי ביוב מטוהרים המשמש ,בין היתר ,גם את הציפורים הנודדות בשמי האזור )ו(
• אזור צפון מדבר יהודה וצפון ים המלח הינו שטח באחזקת מדינת ישראל משנת ) .1948ת(
• בחלקו העליון של נחל אוג קיימים שרידים ארכיאולוגים של מנזר עתיק )מן התקופה הביזנטית(
הנקרא "דיר מוכליך" )ל(
• בשמורות טבע וגנים לאומיים ההליכה היא בשבילים המסומנים בלבד )נ(
• נחל אוג מתחיל את זרימתו באזור ירושלים ,בקו פרשת המים הארצי ונשפך לים המלח )ע(
• נחל אוג קרוי על שם עוג מלך הבשן שנלחם במשה ואהרון בעת שהותם במדבר )פ(
• פקחי רשות הטבע והגנים סופרים מידי שנה את כמות הנמלים הקיימת באזור זה) .ש(
• הזרימה בנחל היא שיטפונית ,כלומר זורמים בו מים במידה ויורד גשם בלבד
והוא אינו זורם כל השנה )י(
מדבר יהודה מכונה "המדבר של העיר הקדושה" בגלל:
• קירבתו לעיר ירושלים הקדושה לנוצרים ,ליהודים ולמוסלמים )מ(
• קירבתו לעיר יריחו שהייתה קדושה בעבר למאמיני אלילים ,ביניהם מאמיני אל הירח )א(

_ _ _ __ _ _-

_!

להזמנת סיור מודרך מרכז חינוך והסברה 'הר ובקעה'
הדרכות בצפון מדבר יהודה וים המלח ,בקעת הירדן ,הרי שומרון וגוש עציון
אתרים :שמורת עינות צוקים ,גן לאומי קומראן ,אתר הטבילה ,שמורת עין פרת ,גן לאומי הרודיון ונבי סמואל
טלפקס mh.deadsea@npa.org.il 02 -6541255
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הידעת?

תצפית ...איזה אתרים
וישובים סובבים אותנו?

בשמורת נחל אוג גדל צמח ושמו טבק השיח.
צמח זה מוגדר ע"י האקולוגים כ"מין פולש"
שמשתלט על השטח ודוחק צמחיה מקומית.

 .1הים הנמוך ביותר בעולם _________)לה-ימחמ(
 .2קיבוץ הקרוי על שמו של מנהיג ההתיישבות החלוצית בים המלח _______ )מואלג(
 .3אחת הערים הקדומות בעולם ,בה ישבה רחב המוזכרת בספר יהושע _______ )חריוי(
 .4כוכים בסלע ,בהן התגלו "המגילות הגנוזות" -כתבי קודש עתיקים ________ ) רעתומ -רנוקמא(
 .5ע"פ המסורת המוסלמית בו קבור משה ________ )ינב -ואסמ(
 .6שמו של נהר גדול מימדים בעבר ושמה של ממלכה סמוכה _______ )דרני(
 .7הרים גבוהים מצידו המזרחי של ים המלח ,שצבעם מעיד על שמם _______ )ירה -דומא(
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טיפ לטיול בנחל:
מומלץ להתחיל את המסלול
המעגלי במגמת עלייה
בסימון שבילים לבן ירוק לבן
ובכך למנוע הליכה במסלול בכיוונים נגדיים
העשויים לגרום ל"פקקים" בערוץ הצר.
יש ללכת בשביל המסומן בלבד
ולהשתמש בעיגונים
הקיימים לעזרה.

תשובות :ןברוד ,יוצמ לעוש ,יבצ ,יבונ לעי ,עובצ ,באז.
מה משותף לכל בעלי החיים בתפזורת? כולם _ _ _ _ )ותיח( _ _ )רב( _ _ _ _ _ _ _ )והמתגנו(.
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