
התקופה הכלכוליתית
ביותר  הקדומים  השרידים 
מן  הם  גדי  בעין  שהתגלו 
)כ- הכלכוליתית  התקופה 
זמננו(.  לפני  שנה   5,000
בתקופה זו החלו להשתמש 
בארץ-ישראל.  בנחושת 
מקדש  אז  הוקם  גדי  בעין 
לרגל  עלו  מרכזי,שאליו 
הוקם  המקדש  ממרחקים. 
מעל מעיין עין גדי, על כתף 

סלע, אל מול ים המלח והרי מואב. ככל הנראה, התקיים בו פולחן שהיה 
קשור במים. במערת המטמון שבנחל משמר )מדרום לעין גדי( נמצאו 429 
כלי פולחן עשוייםנחושת ושנהב, שכנראה קשורים למקדש זה. כלים אלו 

מוצגים היום במוזאון ישראל.
בין התקופה הישראלית לתקופה ההלניסטית

הגיע  המלך,  שאול  מפני  כשברח  במדבר  בנדודיו  לפסה"נ(,   1000(  דוד 
לעין גדי והסתתר בה:

"ַוַּיַעל ָּדִוד ִמָּׁשם ַוֵּיֶׁשב ִּבְמָצדֹות ֵעין ֶּגִדי" )שמואל א כ"ג, 29(

פי הממצאים הארכאולוגיים  זאת. על  אין כל ממצא ארכאולוגי המאשר   אך 
מן  יהודי ברציפות למעלה מאלף שנה, החל  יישוב קבע  גדי   התקיים בעין 
לסה"נ.  השישית  המאה  באמצע  לחורבנו  עד  לפסה"נ  השביעית   המאה 
מלכי יהודה - יהושפט, עוזיהו, חזקיהו ויאשיהו - עודדו את יישובו של המדבר:

ב ָהָיה לֹו" "ַוִּיֶבן ִמְגָּדִלים ַּבִּמְדָּבר ַוַּיְחצב ּברֹות ַרִּבים ִּכי ִמְקֶנה רַּ
)דברי הימים ב כ"ו, 10(

 שרידיו של יישוב זה מצויים בתל גורן. בתקופה זו ניצלו לראשונה את מי 
תמרים.  גידלו  ימים  באותם  שכבר  להניח  יש  שלחין.  לחקלאות   המעיינות 

הכתוב: 
"ַחְצצֹון ָּתָמר ִהיא ֵעין ֶּגִדי" )דברי הימים ב כ', 2(,

 עשוי להעיד כי עין גדי השתבחה כבר אז בתמריה.
גורן  בתל  הבתים  בחצרות  שנמצאו  ותנורים  חביות  תעשייתיים:  מתקנים 
את  גנז  יהודה  מלך  יאשיהו  האפרסמון.  בושם  לרקיחת  כנראה  שימשו 
עין  האפרסמון.  בשמן  המלכים  את  מושחים  החלו  ומימיו  המשחה  שמן 
בידי  לפסה"נ  השישית  המאה  בסוף  חרבה  יהודה  מלכי  תקופת  של  גדי 
 הבבלים )חורבן בית ראשון(. היישוב התחדש בתקופת שיבת ציון )התקופה 
בתקופה  שוב  והתחדש  ניטש  לפסה"נ(,  החמישית  המאה   - הפרסית 

ההלניסטית )המאה השנייה לפסה"נ(.

בין התקופה החשמונאית לתקופה הביזנטית
וגידולו החלו בתקופת החשמונאים  גדי  בעין  היהודי  היישוב   התפתחותו של 
)37-152 לפסה"נ( ונמשכו במשך כ-700 שנה, עד לשלהי התקופה הביזנטית 
והורחבו  גדי  עין  בנווה  היישוב  שגשג  אלו  שנים  במהלך  לסה"נ(.   550( 
תחומיו, על ידי פיתוח אינטנסיבי של חקלאות השלחין במדרונות ההר. סימני 
 עבודות ההכשרה - לטרסות, ברכות אגירה בנויות ומטויחות ואמות מים - 
שהחל  הורקנוס  יוחנן   - החשמונאים  המלכים  הנווה.  ברחבי  כיום  נראים 
במלאכה, אלכסנדר ינאי והבאים אחריו - פיתחו מאוד את עין גדי והפכו 
בפסגת  נמצאו  זו  מתקופה  המלוכה.  בית  ולאחוזת  מרכזית  לעיר   אותה 
תל גורן שרידים של מצודת מגדל שנועדה להגן על האחוזה ולהבטיח את 
גדי  עין  אחוזת  מעל  התיישבו  לסה"נ  הראשונה  שבמאה  אפשר   שלמותה. 
"הזקן".  פליניוס  הרומי  ההיסטוריון  בכתבי  הנזכרים  האיסיים,  כת   בני 
לדברי פליניוס, האיסיים חיו כנזירים סגפניים מעל עין גדי. באתר שהתגלה 
למגורי  ששימשו  תאים  ושרידי  מים  ברכת  השתמרו  הנווה,   במרומי 

האיסיים או אולי למגורים זמניים של אנשי עין גדי. 

סלוודורה פרסית, ספק עץ ספק שיח ירוק-עד, יוצרת גושי ירק גדולים ודחוסים. 
העלים גדולים ובשרניים ומשמשים מאכל ליעלים ולשפנים.

בולט לעין בעין גדי העץ פתילת-המדבר הגדולה )"תפוח סדום"(, שקליפה עבה 
וסדוקה מכסה את גזעו וענפיו. הצמח ניכר 
דמויי  החלולים  ובפירותיו  הגדולים  בעליו 
במשנה  נזכרת  פתילת-המדבר  התפוח. 
הארוכות  שהשערות  נראה  ובתלמוד. 
פתילות:  להכנת  שימשו  לזרע  הצמודות 
ולא  בחסן...  ולא  בלכש  לא  מדליקין  "אין 
בפתילת-המדבר" )מסכת שבת, פרק ב', משנה א'(. 
עם פציעתם זב מן הענפים והעלים נוזל לבן 

רעיל. נוזל זה מגן על הצמח מבעלי חיים.

גרויה שעירה היא שיח נדיר שהובא לעין גדי מאוכלוסייה שצמחה בשטח שעליו 
בנוי כיום קיבוץ מצפה שלם. בשמורה נשתלו שיחים רבים ממין זה.

אחי-חרגל אפריקני הוא מטפס נדיר ביותר הנתון בסכנת הכחדה. בשנות ה-90 
של המאה העשרים נותר ממנו רק פרט אחד בשמורה, בנחל ערוגות. כיום נעשים 

מאמצים לאושש את אוכלוסייתו בשמורה.

בן-חורש גדול הוא סחלב, אשר נתגלה בשנת 1944 במדבר יהודה, בידי טוביה 
קושניר, חוקר טבע )שהיה אחד מן הל"ה אשר נפלו בהר חברון(. בשעתו היה 

כיום  בוטנית.  זה בחזקת סנסציה  מין  גילוי 
הוא גדל גם בנחל דוד ובנחל ערוגות, בסדקי 

סלע לחים, ועדיין הוא נדיר ביותר.

בנוסף לצמחייה הטרופית, בולטת בשפעתה 
צמחי  עם  נחלים.  צמחיית  גם  בשמורה 
הנחלים נמנים עבקנה שכיח, קנה מצוי, קנה-
סוכר גבוה, סוף מצוי, פלגית שיחנית ועוד. 
ארץ- אשל  עצי  גם  צומחים  ערוגות  בנחל 

ישראלי, ערבה מחודדת וצפצפת הפרת. 
לא הרחק מהמים, על גבי המדרונות הצחיחים, 

גדלים צמחי מדבר, אשר מותאמים לחום ועמידים ביובש. הבולטים שבהם הם 
זוגן השיח וערטל מדברי.

ואחרים.  חצב מצוי, מציץ סורי  ובה  ים-תיכונית  צמחייה  גם  גדלה  גדי  בעין 
כמקור-החסידה  חד-שנתיים  צמחים  אלה  כל  על  נוספים  גשומים,  בחורפים 

ורודה  חומעה   , למיניו
היוצרים  הערבות  ושלח 

מרבדי פריחה ססגוניים.

גדלים  הנחלים  באפיקי 
כשערות  ושרכים  טחבים 
שולמית המעטרים עשרות 
הנוטפות  קטנות   נביעות 
מהסלע טיפה אחר טיפה.

עופות
בשמורת עין גדי חיים בקביעות מינים רבים 
של ציפורים, וביניהם בולטת הטריסטרמית 
)זרזיר ים-המלח( - ציפור שחורה ששולי 
כנפיה כתומים וקול שירתה הרם מהדהד 

ברחבי השמורה.

והוא  קצר-זנב,  עורב  מרחף  השמורה  מצוקי  מעל 
משמיע קריאות רמות אופייניות. 

ניכר  חלק  המבלה  חברתית,  ציפור  מין   -  זנבן 
מזמנו על הקרקע וניכר בזנבו הארוך ובצבעו החום 

בהיר.

ציפור  שחור-זנב,  הוא  בשמורה,  נוסף  קבע  תושב 
קטנה אפורה הניכרת בתנועות אופייניות של פרישת 

זנבה השחור. 

סלעית שחורת-בטן בולטת בניגוד צבעי 
ובהתנהגותה:  נוצותיה  של  השחור-לבן 
היא ניצבת בראשי סלעים ומסמנת בכך 

את תחום מחייתה.

קורא הוא עוף קרקע נפוץ מאוד בשמורה, 
הנראה במדרונות מתרוצץ ומחפש מזון. 

עין  טבע  ושמורת  יהודה  מדבר  מצוקי 
גדי הם אתרי קינון חשובים למיני עופות 
ובז  ניצי  עיט  רחם,  כנשר,  דורסים 

מדברי.

הנצפים  הלילה  מדורסי  אחד 
לילית  הוא  בשמורה  לעתים 
ר  ק י ע ב ה  נ ו ז י נ ה  , ר ב ד מ

ממכרסמים קטנים ומחרקים.

הבקע הסורי-אפריקני הוא ציר 
של  רבים  למינים  חשוב  נדידה 
וציפורי  מים  עופות  דורסים, 

שיר.

הסתיו  נדידות  בעת  גדי  עין  בנווה  נצפים  עופות  של  מינים  למעלהממאתיים 
נשארות  ואדום-החזה,  לבן  כנחליאלי  הנודדות,  הציפורים  מן  חלק  והאביב. 

בשמורה וחורפות בה.

גם עולם הזוחלים של עין גדי עשיר ומגוון. מן הנחשים נזכיר שני מינים ארסיים: 
צפעון שחור )צפע עין-גדי( ואפעה, ומין שאינו ארסי - זעמן דק. כמו כן, חיים 

כאן כמה מיני לטאות וחרדונים, ביניהם חרדון מדבר וחרדון סיני.

גם לדו-חיים יש נציגות בשמורה: בחודשי החורף, לקראת ערב, אפשר לשמוע 
מגדות הנחלים את קרקוריהם הרמים של זכרי צפרדע הנחלים, המזמינים אליהם 

את הנקבות לפרות ולרבות.

מבין החרקים החיים בשמורה בולטת נמלה אורגת, חרק חברתי מובהק שמקורו 
בהודו ובורמה. נמלה זו שכיחה במיוחד בנחל 
ערוגות, שם היא בונה קנים אופייניים, בעיקר 
מתחת לסלעים. הנמלה הבוגרת נושאת את 
הזחל, המפריש קור משי מבלוטה מיוחדת, 
הקן  פתח  לכיסוי  מטווה  בעזרתו  ואורגת 
מ"טל  גם  ניזונה  הנמלה  דופנותיו.  ולציפוי 
נוזל מתוק שמפרישים מינים שונים  דבש", 
של כנימות וציקדות. על מנת להגן על הכנימות והציקדות מהשמש, הנמלים 

טוות "רפתות" קורים מסביב לענפים שעליהם הן יושבות.

בשמורה נפוצים כמה מיני דבורי עץ, שצבען צהוב ושחור. 
קודחת  העץ  דבורת 
עצים,  בגזעי  מחילות 
ובתוכן היא מטילה את 

ביציה.
לבנין משויש,
לבנין הצלף,

ולבנין הסלוודורה 
הם פרפרים ממוצא טרופי החיים בשמורה. שני האחרונים 

קרויים על שם מיני הצמחים שמהם ניזונים זחליהם. 

השפירית  בשמורה.  חיות  שונים  ממינים  שפיריות   גם 
היא חרק הקשור למים: הבוגר ניכר בצבעוניותו. הנקבה 
מטילה ביצים במים, ומהן בוקעים זחלים טורפים החיים 

במים.

 בברכות ובנחלים נמצאים בעלי חיים כמו סרטן הנחלים והחילזון שחריר הנחלים.

שמורת טבע עין גדי נמצאת בשוליו המזרחיים של מדבר 
יהודה, על חוף ים המלח, במקום הנמוך ביותר בעולם 
מצטיינת  השמורה  הים(.  לפני  מתחת  מטר  )כ-400 
בהפרשי גובה גדולים על פני מרחקים קצרים, ולפיכך 
השמורה  שטח  חריפים.  מתלולים  אותה  מאפיינים 

14,350 דונם, והיא הוכרזה שמורת טבע בשנת 1971.

שני נחלים איתנים עוברים בתחום השמורה: נחל דוד 
בצפונה ונחל ערוגות בדרומה. ארבעה מעיינות מתוקים 
נובעים בה: מעיין דוד - בנחל דוד; עין ערוגות - בנחל 
ערוגות; מעיין שולמית ומעיין עין גדי - במדרונות שבין 
לכ-3  מגיעה  יחד  המעיינות  כל  ספיקת  הנחלים.  שני 
מיליון מ"ק בשנה. מקור המים הוא במי גשמים היורדים 
מזרחה  זורמים  התהום,  למי  מחלחלים  יהודה,  בהרי 
מתחת לפני הקרקע ובוקעים בתחומי השמורה. חלק 
קיבוץ  לשימוש  "נתפס"  השמורה  מעיינות  ממי  ניכר 
זורמים  גשומים  בחורפים  והסביבה הקרובה.  גדי  עין 
בנחלים מי שיטפונות רבי עוצמה. נחל דוד המנקז שטח 
של כ-18 קמ"ר, שוטף רק בעקבות גשם סוחף מעל עין 
גדי ממש; ואילו נחל ערוגות, שאורכו כ-40 ק"מ והוא 
לים המלח,  בהר חברון  קמ"ר  כ-200  מנקז שטח של 

שוטף בעקבות גשמים עזים שיורדים בהר.

הטופוגרפי,  המבנה  הגאוגרפי,  המיקום  של  השילוב 
המים  שפע  קרה,  ימי  היעדר  גבוהות,  טמפרטורות 
ואיכותם הגבוהה מאפשר למגוון גדול של צמחים ובעלי 
לחיות  שונים,  גאוגרפיים  לאזורים  האופייניים  חיים, 

אלה בצד אלה בתחומי השמורה.

מקורות המים של עין גדי משכו אליהם גם את האדם, ואכן דורות רבים 
העניקו  החם  והאקלים  המים  שפע  משגשג.  חקלאי  יישוב  במקום  היה 
לעין גדי יתרונות בולטים בגידול צמחים מיוחדים ובהשגת יבולים טובים. 
 ברחבי הנווה מוצאים שרידים רבים של מערכות השקיה קדומות, הכוללות 
מדרגות לעיבוד חקלאי, 15 ברכות אגירה )הקטנה שבהן נפחה כ-80 מ"ק 
והגדולה - כ-1,500 מ"ק. סך כל נפח האגירה היה כ-6,000 מ"ק( וכן קטעי 
עיבוד  על  מעידים  אלו  מרשימים  שרידים  ובנויות.  חצובות  מים  אמות 
אינטנסיבי של כל פיסת קרקע בעבר. סך כל השטח המעובד בעבר היה 

כ-1,100 דונם, ואילו כיום קיבוץ עין גדי מעבד כ-500 דונם בלבד.

הגידולים החקלאיים של עין גדי 
 עין גדי השתבחה בגידול תמרים "כמו תמר בעין גדי כן נתרוממתי" )בן-סירא כ"ד, ד'(, 
אך המוניטין המיוחד שלה היה בגידול צמחי בושם ומרפא. במדרגות השלחין 
שבין המעיינות גידלו את הכופר )בערבית - חינא(, שמעליו הפיקו צבע ריחני 

צהבהב-אדום לצביעת השיער, הציפורניים והשיניים:

"ֶאְׁשּכל ַהּכֶפר ּדֹוִדי ִלי ְּבַכְרֵמי ֵעין ֶּגִדי" )שיר השירים א', 14(.

עיניהם  נותנים  "שהיו  האפרסמון:  בזכות  במיוחד  התפרסמו  גדי  ועין   יריחו 
ככלב..."  אותו  ומריחין  באים  לערב  אפרסמון...  אצלו  ומפקידים  ממון  בבעלי 
)סנהדרין ק"ט, ע"א(. זהותו של הצמח לא התבררה בוודאות )אין לטעות ולראות 

במקרא  שזכה  "בלסמון",  הצמח  שזהו  אפשר  ימינו(.  של  האפרסמון  את   בו 
את  שפצעו  לאחר  הצמח,  מן  שניגר  משרף  מיצו  הבושם  את  "בושם".   לשם 
תרנגול  של  זפק  מביאה  "שהייתה  הבא:  הפסוק  מעיד  הריח  איכות  על  גזעו. 
וממלאה אותו אפרסמון ונותנת אותו בין עקבה למנעלה, וכשהייתה רואה כת 
של בחורים הייתה דופקת עליו והיה אותו הריח מפעפע בהם כארס..." )איכה 

רבה פ"ד, י"ח(.

אנטוניוס, ברצותו להעניק מתת יד נדיבה לאהובתו קליאופטרה, הפקיע 
את מטעי האפרסמון של בקעת יריחו ושל עין גדי לטובתה, ואילו הורדוס 
מיהר לחכור אותם ממנה. חשיבות האפרסמון הייתה כה רבה, עד כי טיטוס 
ברומא,  הניצחון שלהם  בעת תהלוכת  לראווה  אותו  הציגו  ואספסיאנוס 

לאחר שדיכאו את המרד הגדול.

בעת הלחימה בעין גדי ניסו היהודים, לדברי ההיסטוריון הרומי פליניוס 
"הזקן", לעקור את מטעי האפרסמון לבל ייפלו בידי הרומאים.

יונקים
יעל ושפן הם הבולטים שבין בעלי החיים הגדולים בעין גדי, והם נזכרים במקרא: 

"ָהִרים ַהְּגבִהים ַליְֵּעִלים ְסָלִעים ַמְחֶסה ַלְׁשַפִּנים" )תהלים ק"ד 18(

יעל

חי בעדרים ומצטיין בכושר טיפוס מעולה על המצוקים, המשמשים לו מפלט 
לאחור.  כפופות  גדולות  וקרניים  זקן  ולו  מהנקבה,  גדול  הזכר  טורפים.  מפני 
בעונת  קרניהם.  בגודל  ניכרים  בוגרים  וזכרים  החיים,  במשך  גדלות  הקרניים 
של  החיזור  בהתנהגות  לצפות  אפשר  ספטמבר-נובמבר,  בחודשים  הייחום, 
 הזכרים: הזכר נע בעקבות הנקבה בצעדי ריקוד גמלוניים כשראשו מתוח קדימה, 
בחודשים  באביב  מתרחשת  ההמלטה  עונת  שלופה.  ולשונו  מופשלות   שפתיו 
מרץ - אפריל. יעלי מדבר יהודה היוו במשך שנים רבות מטרה לציד, וזה דלדל 
היעלים  אוכלוסיית  התאוששות  הכחדה.  סף  על  והעמידם  אוכלוסייתם  את 
 בישראל, מאז נחקק חוק הגנת חיית הבר ב-1955, היא אחד הביטויים המרשימים 

להישגיה של שמירת הטבע בארץ, ולא בכדי הפך ראש 
היעל למרכיב בסמלה של רשות הטבע והגנים.

שפן

שוכן בין סלעים או בסבך הצמחייה. הוא חי בקבוצות 
וכמו היעל מצטיין בכושר טיפוס מעולה. השפן ניזון 
שייך  שהשפן  אף  רעילים.  מצמחים  ואף  מצמחים 
למחלקת היונקים טמפרטורת גופו אינה יציבה, היא 
משתנה בהתאם לטמפרטורת הסביבה. לכן בבקרים 
קרים ניתן לראותם עושים "אמבטיות שמש" על גבי 
סלעים. באביב הנקבות ממליטות את גוריהן לאחר 

היריון ארוך הנמשך שבעה חודשים וחצי.

מורינגה רותמית

זוגן השיח

יונקים פעילי לילה

מרבית היונקים במדבר הם 
הנמר,  כמו  לילה,  פעילי 
טורף נדיר ביותר ממשפחת 
בסכנת  הנתון  החתוליים 
ביחידות  חי  הנמר  הכחדה. 
רחוקות,  לעתים  רק  ונצפה 
 - פעילותו  סימני   אולם 
 - וגללים  חפירות   עקבות, 
בשמורה. לעתים  נראים 

המצויים  אחרים  טורפים 
מפוספס,  צבוע  הם  בשמורה 
זאב ושני מיני שועלים: שועל 

מצוי ושועל צוקים.
מכרסמים  גם  חיים  בשמורה 
זהוב  קוצן  מצוי,  קוצן  כמו 

ודרבן.
אחד  הוא  המלח  ים  אזור 
בארץ  העשירים  האזורים 
במיני עטלפים - יונקים קטנים 
בעין  לילה.  פעילי  מעופפים, 
גדי כ-15 מיני עטלפים. מבין עטלפי החרקים שבעין גדי ראוי להזכיר את עטלפון 
בודנהיימר - מין שגבול תפוצתו הצפוני הוא עין גדי. זהו העטלף הזעיר בישראל: 

משקלו 3-2.5 גרם.
עטלף  של  נוסף  ן  מי
חרקים הוא לילן שאוזניו 
הוא  במיוחד.  גדולות 
מתמחה באכילת חרקים 
בין עצים ושיחים, סמוך 
כ-20  משקלו  לקרקע. 

גרם.
שני מיני עטלפים נוספים 
הם  בשמורה  המצויים 

יזנוב גדול ויזנוב קטן, 

הם  ך.  ארו זנב  שלהם 
משחרים לטרפם - חרקים 
מטרים  עשרות  בגובה   - 
הקרקע. משקלם  פני  מעל 
מצוי  בשמורה  גרם.   20-15
הניזון  פירות,  עטלף  גם 
עצים  של  מפירותיהם 
מצוי  שיזף  כמו  שונים, 

וזקום מצרי.
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סלוודורה פרסית

צמחים
 הריכוז הגדול ביותר בארץ של צמחים טרופיים, שחלקם נדירים ביותר, 
נמצא בנווה המדבר עין גדי, וזהו אף גבול תפוצתם הצפוני של חלק מהם. 
 הבוטנאי מיכאל זהרי כתב כי בשנות ה-20 של המאה העשרים הייתה 
 בעין גדי חורשת עצים ושיחים עבותה שבה שלטו שיזף, זקום, שיטים, 
 מרואה וערף. ניצול חלק ממי שמורת עין גדי לצורכי ההתיישבות ועיבוד 
הקרקע דלדלו את הצומח של הנווה. כיום עושה "רשות הטבע והגנים" 

מאמצים לאישוש אוכלוסיות המינים הנדירים בשטחי הנווה.

להלן נמנה את מיני הצמחים הטרופיים הבולטים המצויים בשמורה:
 שיזף מצוי בעל פרי עסיסי דמוי תפוח קטן )דום(. שמו של נחל דוד בערבית 
הוא ואדי אל סדייר על שם השיזף. לפי האמונה הנוצרית, כתר הקוצים 
שמו  ומכאן  השיזף,  מענפי  נעשה  ישו  של  ראשו  על   שהונח 

.Z. spina-christi - "המדעי של המין - "קוצי המשיח

נפוצים בשמורה שני מיני שיטים 
הניכרים בעליהם המנוצים: שיטה 
ונוף  יחיד  גזע  שלה  סלילנית, 

מעוגל, ושיטה סוככנית, שלה גזעים 
רבים וצורת סוכך אופיינית.

זקום  מעצי  דמוי התמר.  ובפריו  בקוציו  ניכר  מצרי  זקום 
לא  אף  נותר  לא  ה-40  בשנות  עוד  גדי  בעין  שנראו  מצרי 
עץ אחד. מקור כל עצי הזקום המצויים כיום בעין גדי הוא 
בצפון  חיים,  מעוז  ליד  הזקום  מחורשת  שנאספו  בזרעים 
בקעת הירדן. השתילים ניטעו בשמורה בשנת 1962. במסורת 
האסלאם נחשב זקום כעץ השאול, המתקיים מלהבות האש 

שבו, ופירותיו המרים הם עונש לפושעים בגהינום. 

גופנן  עצי  של  בארץ  הגדול  הריכוז 
פירות  גדי.  עין  בשמורת  גדל  המדבר 
הגופנן קטנים, עסיסיים, כתומים ודביקים, והם מאכל 

לטריסטרמיות, בולבולים ועטלפי פירות.

מרואה  של  פרטים  כעשרה  רק  בטבע  נותרו   בארץ 
 עבת-עלים - עץ נדיר ביותר - וחמישה מהם גדלים 
לים  שממזרח  המדבר  בנאות  גם  גדי.  עין  בשמורת 

המלח, בירדן, גדלים עצים ממין זה.

מורינגה רותמית הוא עץ נדיר הגדל בארץ לאורך בקע ים המלח בתפוצה 
 מקוטעת. הוא נראה כרותם גדול, והוא בולט בפריחתו היפה, בגוני ורוד-לבן, 
 מן האביב ועד לסוף הקיץ. פריו הוא תרמיל ארוך, הנותר תלוי על העץ גם 

לאחר פיזור הזרעים.

המרד הגדול
 סבל רב סבלו תושבי עין גדי בימי המרד הגדול )73-68 לסה"נ(. לפי דברי 
יוסף בן-מתיתיהו פשטו בפסח בשנת 68 לסה"נ הקנאים, יושבי מצדה, על 
עין גדי כדי להשיג אספקה חקלאית וטבחו 700 נשים וטף, שדדו את הבתים, 

גזלו את כל היבול וחזרו למצדה.
כי  ונראה  הרומי  הקיסר  של  לבעלותו  גדי  בעין  היישוב  עבר  המרד   אחרי 
על  למדים  אנו  חבר,  בנחל  במקום התאושש. מהתעודות שהתגלו   היישוב 
 עושרם ונכסיהם של היהודים יושבי המקום. בעין גדי חנתה אז יחידת צבא 
של 100 חיילים רומים )קנטוריה(, אשר נועדה להבטיח את שלום המקום. 
 לשימושה של יחידה זו, כנראה, נבנה בית המרחץ הרומי ששרידיו התגלו 

במטעי התמרים מצפון-מזרח ליישוב עין גדי העתיק.
מרד בר-כוכבא

בתקופת מרד בר-כוכבא )135-130 לסה"נ( היה אזור ים המלח מרכז חשוב 
חבר  בנחל  שהתגלו  באיגרות  למורדים.  חקלאות  ומוצרי  מלח  שסיפק 
 הוכיח בר-כוכבא את אנשי עין גדי על שלא עזרו די ללוחמיו משום שלא 
קשה,  ביד  המרד  את  דיכאו  הרומאים  כסדרה.  האספקה  זרמה   תמיד 

עין גדי חרבה פעם נוספת ותושביה נמלטו.
השלישית  במאה  כבר  אולם, 
לסה"נ נבנה היישוב היהודי בעין 
הוקם  הכפר  במרכז  מחדש.  גדי 
הוגדל  שונה,  והוא  כנסת,  בית 
ושופץ עם השנים. בשלב האחרון 
היה זה מבנה גדול ומפואר, אשר 
המחיש את שגשוגם הכלכלי של 
יושבי המקום. בשנת 1965, בעת 

חריש, התגלו שרידי פסיפס של רצפת בית הכנסת. בחפירות שנערכו מאז 
נחשפו ברצפת הפסיפס כמה כתובות בעברית ובארמית: אחת כוללת את 
רשימת הדורות מאדם ועד יפת, אחרת כוללת את רשימת החודשים והמזלות, 
ויש גם כתובת המוקדשת לתורמים להקמת בית הכנסת. מעניינת במיוחד היא 
הכתובת הכוללת איומים וקללות על מי שיביא למחלוקת, יוציא לשון הרע, 
או יגלה את סודה של "הקריה" לזרים. ייתכן שהסוד היה גידול האפרסמון 
ועיבודו - מקור עושרו של המקום. באמצע המאה השישית לסה"נ לערך נשרף 

היישוב היהודי בעין גדי וניטש. 

במאה הרביעית הוקם במדרון שמעל תל גורן מצד ערוגות. ייתכן שהמצד 
שימש מגדל לשמירת מטעי האפרסמון או מתקן תעשייתי להפקת הבושם.

התקופה הממלוכית
)מאות  הממלוכית   בתקופה 
גדי  14-13 לסה"נ( התקיים בעין 
גדי  עין  מעיין  וליד  קטן,  כפר 
יישוב  גם  קמח.  טחנת  הוקמה 
למלחמת  ועד  מאז  ניטש.  זה 
העצמאות לא היה האתר מיושב 
באורח קבע. אך למן המאה ה-19 
התגורו  העצמאות  מלחמת  ועד 

בו, בחורפים, בדווים משבט הרשיידה והם גידלו בנווה בעיקר ירקות.

חידוש יישוב הקבע בעין גדי במאה העשרים
בלילה גשום, ב-9 במרס 1949, יצאה ביזמתו ובהובלתו של שמריה גוטמן, 
)ולימים ארכאולוג(, פלוגה מחטיבת אלכסנדרוני, בסירה מסדום  נען   איש 
ישראל.  מדינת  בתחומי  המקום  למעשה  נכלל  וכך  גדי,  בעין  להיאחז   כדי 
הפכה  כך  אחר  שנים  ושלוש  נח"ל,  היאחזות  למקום  עלתה   1953 בשנת 
ההיאחזות לקיבוץ. סמוך לקיבוץ הוקמו אכסניית נוער ובית ספר שדה הראשון 

)ב-1959( של החברה להגנת הטבע.

בית הכנסת העתיק

טחנת קמח

נמר

שיזף מצוי

שיטה סוככנית

זקום מצרי

גופנן המדבר

שיטה סלילנית

תרשים המקדש הכלכוליתי

שמורת טבע עין גדי, טל': 08-6584285
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www.parks.org.il  I  *3639  I

 גן לאומי 
מצדה

כ-15 דקות נסיעה

  
  

שמורת טבע

עין גדי

בן אדם למקום

 משתלם 
לצאת לטבע

 רכשו עכשיו מינוי וטיילו חינם 
 כל השנה בשמורות הטבע

ובגנים הלאומיים



אפיון המסלולים
לסה"נ.   6-3 המאות  מן  הקדומה  גדי  בעין  היהודית  ההתיישבות  מוקד   - גדי  עין   עתיקות 
בבית  הביקור  כתובות.  גם  ובה  חיים  בבעלי  מעוטרת   - פסיפס  מעשה   - הכנסת  בית   רצפת 

הכנסת יכול להשתלב בראשיתו או בסופו של כל מסלול אחר בשמורה.

 נחל דוד תחתון - מסלול העובר במפלים בברכות מים עם צומח של נחל איתן ושיאו במפל דוד. 
ערף  זקום,  שיזף,  שיטים,  לשמורה:  האופייניים  עצים  ריכוז  לראות  אפשר  המסלול  בתחילת 

ואחרים. המסלול מונגש למוגבלים בתנועה רק עד לנקודת התצפית על המפל.

נופי שממנו  - מסלול  גדי  עין  - מפל דוד, מעיין שולמית, מערת דודים, מעיין   נחל דוד עליון 
 תצפית על נווה המדבר עין גדי וים המלח. אפשר להכיר בו את הצומח הטבעי של השמורה 
 ולהגיע אל מקורות המים שלה. מעל מפל דוד נמצאת "מערת דודים" שהיא מערה קארסטית. 
הדרך עוברת ליד אתרים ארכאולוגיים: המקדש הכלכוליתי, טחנת קמח, ברכות אגירה עתיקות 

ומדרגות שלחין לעיבוד חקלאי.

נחל ערוגות - טיול באפיק קניוני של אחד מהגדולים שבנחלי מדבר יהודה. המסלול עובר בנוף 
פראי שופע מים בכל עונות השנה. )בטבלה מפורטים מסלול קצר ומסלול ארוך.(

 שביל צפית, הקניון היבש, מעיין עין גדי, נחל דוד תחתון - מסלול נופי על קו "התפר" שבין 
 החלק המדברי של השמורה לבין נווה המדבר. אפשר ללכת על הגדה הצפונית של נחל דוד, לרדת 
 אל חלקו הקניוני והיבש עד למפל היבש, ולחזור דרך הגדה הדרומית של הנחל. מהמפל היבש 

נשקפת תצפית יפה אל המורד של נחל דוד, ים המלח והרי מואב באופק במזרח.

 שלושת המסלולים שלהלן עולים אל רמת המדבר, שממנה נשקף נוף מרהיב אל מדבר יהודה 
במערב ואל ים המלח והרי מואב במזרח. המעלות הקדומים הם מעלה עין גדי )מעלה הציץ( 

ומעלה האיסיים. המסלולים הם:

עלייה דרך בית ספר שדה עין גדי להר ישי, הליכה ברמת המדבר עד מצפה עין גדי; ירידה   �
במעלה עין גדי )מעלה הציץ( ובנחל דוד תחתון, יציאה דרך קופת השמורה בנחל דוד.

עלייה מתל גורן אל מעיין עין גדי, עלייה במעלה עין גדי )מעלה הציץ( אל מצפה עין גדי,   �
ירידה במעלה בני המושבים אל נחל ערוגות, יציאה דרך קופת השמורה בנחל ערוגות.

עלייה מקיבוץ עין גדי במעלה צרויה אל רמת המדבר, ירידה במעלה האיסיים אל נחל ערוגות,   �
יציאה דרך קופת השמורה בנחל ערוגות.

*דרגות קושי: 1 - קל; 2 - בינוני; 3 - קשה; 4 - קשה מאוד.*דרגות קושי: 1 - קל; 2 - בינוני; 3 - קשה; 4 - קשה מאוד.*דרגות קושי: 1 - קל; 2 - בינוני; 3 - קשה; 4 - קשה מאוד.

כתיבה: אבי דוד;   עריכה: דפנה לביא ז"ל  
ציור מפה: שלום קוולר;   עריכת לשון: עדנה חכם-בסקין ונועה מוטרו  

   צילומים: ארכיון צילומים - רשות הטבע והגנים

הפקה: עדי גרינבאום

© הוצאת רשות הטבע והגנים    

 **השעות על-פי שעון חורף; בשעון קיץ ניתן להוסיף שעה  **השעות על-פי שעון חורף; בשעון קיץ ניתן להוסיף שעה  **השעות על-פי שעון חורף; בשעון קיץ ניתן להוסיף שעה 

  טבלת מסלולי טיול מומלצים בשמורת עין גדי

הערות תחילת הליכה  נקודת סיום  נקודת התחלה  משך ההליכה  דרגת  מסלול 
לא יאוחר מהשעה** )בשעות(    קושי*   

אפשר לקבל הדרכה והפעלות  15:30 בית הכנסת  בית הכנסת   1/2  1 בית הכנסת העתיק 
מיוחדות, בתיאום מראש       

יש לצאת ממפל דוד לא יאוחר  15:00 הקופה בנחל דוד  הקופה בנחל דוד   1  1 נחל דוד תחתון: מפל דוד 
מהשעה 15:30       

יש לצאת ממערת דודים לא יאוחר   13:30 הקופה בנחל דוד  מפל דוד   4-3  2 נחל דוד עליון: מפל דוד,   
מהשעה 14:30; יש לצאת ממעיין  מעיין שולמית,                                                                        או תל גורן  
עין גדי לא יאוחר מהשעה 15:00    מערת דודים, מעיין עין גדי      

  

הערות תחילת הליכה  נקודת סיום  נקודת התחלה  משך ההליכה  דרגת  מסלול 
לא יאוחר מהשעה** )בשעות(    קושי*   

יש לצאת מהמפל הנסתר לא יאוחר  14:00 הקופה בנחל ערוגות  הקופה    3-2  2 נחל ערוגות )מסלול קצר(: 
מהשעה 15:00 בנחל ערוגות    המפל הנסתר   

יש לצאת מהמפל הנסתר עד שעה 15:00.   12:o0 הקופה  הקופה    5-4 נחל ערוגות )מסלול ארוך(:   3 
את המסלול מהמפל הנסתר לברכות  בנחל ערוגות   בנחל ערוגות   המפל הנסתר,   

העליונות יש להתחיל עד השעה 13:00 הברכות העליונות      
מסוכן בעת שיטפונות!  12:00 הקופה בנחל דוד  בית ספר שדה    6-4  3 שביל צפית, הקניון היבש,   

מעיין עין גדי, נחל דוד תחתון

הערות תחילת הליכה  נקודת סיום  נקודת התחלה  משך ההליכה  דרגת  מסלול 
לא יאוחר מהשעה** )בשעות(    קושי*   

בשל קושי המסלול ואורכו, חובה ליידע   8:00 בית ספר שדה       הקופה בנחל דוד  הר ישי, מצפה עין גדי, מעלה עין גדי    4  9-7 
את צוות השמורה על כניסה למסלול! )מעלה הציץ(, נחל דוד תחתון       

בשל קושי המסלול ואורכו, חובה ליידע   תל גורן                  הקופה     8-6 תל גורן, מעיין עין גדי, מעלה עין גדי       4 
את צוות השמורה על כניסה למסלול!  8:00 עד 9:00  בנחל ערוגות   )מעלה הציץ(, מצפה עין גדי,                             

מעלה בני המושבים, נחל ערוגות
ליידע חובה  ואורכו,  המסלול  קושי  בשל  שער                      הקופה      9-7  מעלה צרויה, רמת חבר,   4 

את צוות השמורה על כניסה למסלול! אור ראשון  קיבוץ עין גדי         בנחל ערוגות   מעלה האיסיים, נחל ערוגות    

 ברוכים הבאים 

לשמורת טבע עין גדי
רשות הטבע והגנים מאחלת לך שהות נעימה במקום.

ושרידי  החי  והמפלים, הצומח,  הנוף, המעיינות  קיומם של  להבטיח את המשך  נועדה  השמורה 
העבר.

 זכור: בעלי החיים, הצמחים, המים, הסלעים ושרידי העבר הם חלק בלתי נפרד מן השמורה, ואילו 
אנו - המבקרים - אורחים לזמן קצר. 

 שמירה על כללי ההתנהגות שלהלן תבטיח את שלמות השמורה, את בטיחותכם ואת הנאתכם 
מהשהייה בה.

כללי התנהגות ובטיחות בשמורת טבע עין גדי
הפגיעה בחי, בצומח ובדומם - אסורה!  �

להזיק  עלול  אחר  מזון  וכל  בשמורה,  מצוי  הטבעי  מזונם  החיים.  בעלי  את  להאכיל  אין   �
לבריאותם!

אין להכניס מזון לשמורה. האכילה מותרת רק בחניונים המיועדים לכך.  �
אין להכניס כלבים ובעלי חיים אחרים לשמורה!   �

אין להכניס רמקולים ניידים לשמורה. שמרו על השקט ותיהנו מקולות הטבע.  �
עישון והבערת אש בתחומי השמורה - אסורים בהחלט, בשל סכנת שרפות!  �

אין לטפס על קירות מבנים עתיקים ואין להיכנס לחללי מבנים שאינם מורשים בכניסה.  �
השהייה בשמורה בשעות החשיכה - אסורה בהחלט!   �

שמרו על הניקיון וקחו את האשפה עמכם.  �
טיפוס מצוקים וגלישה מהם - אסורים!  �

ההליכה מותרת בשבילים המסומנים בלבד. ירידה מהשבילים מסכנת אתכם ומטיילים אחרים   �
ופוגעת בשמורה.

יש להצטייד במפת סימון שבילים מעודכנת בקנ"מ 1:50,000.  �
יש להצטייד ב-5 ליטר מים לאדם ליום. אין להסתמך על מקורות מים טבעיים לשתייה.  �

הקפידו לנעול נעלי הליכה ולחבוש כובע.  
בחורף ובעונות המעבר קיימת סכנת שיטפונות. בעונות אלו אין ללכת באפיקי נחלים או   �

לחצותם.
בשמורה סומנו אזורים שסגורים למטיילים מטעמי בטיחות או מטעמי שמירת הטבע - הכניסה   �

אליהם אסורה!

בנווה המדבר עין גדי מצויים מקורות מים ומזון החיוניים לחיות הבר. הגבלת שעות הביקור 
בשמורה מאפשרת לבעלי החיים גישה שקטה ובטוחה למשאבים אלו.

 השמורה פתוחה כל יום בשעות 16:00-8:00 בחורף, ובשעות 17:00-8:00 בקיץ )הגדרת העונות 
לפי שעון חורף ושעון קיץ(. 

ההליכה  ומשך  קושי  דרגת  לפי  בשמורה  טיול  מסלולי  של  להלן(  )ראה  טבלה  לנוחיותך 
בהם.

נשמח לסייע לכם בתכנון שהותכם בשמורה ולהשיב על שאלותיכם: 

טלפונים: 08-6584517,  08-6584285;  פקס:  08-6520228


