
العصر الكالكوليتي
ترجع أقدم اآلثار التي اكتشفت في عني 
)قبل  الكالكوليتي  العصر  الى  جدي 
بدأ  العصر  هذا  في  عام(.   5,000
عني  في  البالد.  في  النحاس  استخدام 
يستقطبه  كان  رئيسي  معبد  بني  جدي 
املؤمنون من مسافات بعيدة. بني املعبد 
صخرة  ظهر  على  جدي  عني  نبع  فوق 
موآب.  وجبال  امليت  البحر  على  تطل 

عني  )جنوب  مشمار  بوادي  كهف  في  باملاء.  مرتبطة  فيه  الطقوس  كانت  يبدو  ما  على 
جدي( عثر على 429 أداة استخدمت في الطقوس الدينية مصنوعة من النحاس والعاج, 

مصدرها رمبا مرتبط بهذا املعبد. تعرض هذه األدوات حاليا في متحف إسرائيل. 
بني العصر اإلسرائيلي والعصر الهلنستي

خالل تنقالت داود )1,000 ق.م( في الصحراء عندما هرب من امللك شاوول وصل 
إلى عني جدي واختبأ فيها:

األول )صموئيل  جدي"  عني  حصون  في  وأقام  هناك  من  داود   "وصعد 
.)29 :23 

لكن ال يوجد اكتشاف أثري يؤكد ذلك. حسب املكتشفات األثرية نشأت في عني جدي 
وحتى  ق.م  الـ7  القرن  من  ابتداء  عام,  ألف  من  ألكثر  مستمر  بشكل  يهودية  مستوطنة 
دمارها في منتصف القرن الـ6 م. شجع ملوك يهودا – يهوشافاط, عزيا, حزقيا ويوشيا 

- على استيطان الصحراء:
)أخبار  كثيرة"  ماشية  له  كان  ألنه  كثيرة  آبارا  وحفر  البرية,  في  أبراجا  "وبنى 

األيام الثاني 26: 10(
تقع بقايا هذه املستوطنة في تل اجلرن. في هذا العصر ألول مرة مت استغالل مياه الينابيع 

للزراعة املروية. رمبا ُزرعت في تلك الفترة التمور,. كما ذكر في التوراة:
"حصون تامار, هي عني جدي" )أخبار األيام الثاني 20: 2(

تشير اآلية إلى أن عني جدي امتازت في تلك الفترة بتمورها. 
بتل اجلرن وجدت أوعية وأفران رمبا استخدمت  املنازل  الصناعية: في باحات  املنشآت 
في عملية إنتاج عطر البلسم. اوقف يوشيا ملك يهودا استخدام ُدْهن املَْسحة ومنذ عهده 
بدأوا مبسح امللوك بزيت البلسم. ُدمرت عني جدي التابعة ململكة يهودا في نهاية القرن 
فترة  خالل  االستيطان  جتّدد  األول(.  الهيكل  خراب  )زمن  البابليني  يد  على  ق.م  الـ6 
عودة صهيون )العصر الفارسي - القرن الـ5 ق.م(, ثم ُهجر وجتدد مرة أخرى في العصر 

الهلنستي )القرن الـ2 ق.م(.
بني عصر احلشمونيني والعصر البيزنطي

بدأ ازدهار واتساع االستيطان اليهودي في عني جدي في عصر احلشمونيني )37-152 
ق.م( واستمر حوالي 700 عام, حتى نهاية العصر البيزنطي )550 م( خالل هذه الفترة 
التطوير  بفضل  حدودها,  وكبرت  جدي  عني  واحة  في  املستوطنة  واتسعت  ازدهرت 
– املدرجات  الزراعية  األعمال  اجلبل. دالئل على  املروية على سفوح  للزراعة  املكثف 
الزراعية, برك تخزين املياه املبنية واملقصورة وقنوات املياه-  ميكن رؤيتها اآلن في جميع 
أنحاء الواحة. ملوك احلشمونيني - يوحنان هركانوس الذي بدأ العمل, ألكسندر يناي 
ملكية.  وعزبة  رئيسية  مدينة  الى  وحّولوها  كبير  بشكل  جدي  عني  طوروا   – وخلفاؤه 
من هذه الفترة عثر فوق قمة تل اجلرن على بقايا قلعة برجية بنيت حلماية العزبة وتأمني 
سالمتها. رمبا استقر في القرن الـ1 م فوق عزبة عني جدي أفراد طائفة األسينيني املذكورة 
اإلسينيون  عاش  لبلينيوس,  وفًقا  "العجوز".  بلينيوس  الروماني  املؤرخ  كتابات  في 
كرهبان زاهدون فوق عني جدي. في املوقع االثري الذي اكتشف في اجلزء العلوي من 
الواحة, بقيت بركة ماء وبقايا احلجرات التي استخدمها اإلسينيون للسكن أو رمبا للسكن 

املؤقت ألهالي عني جدي.

كبيرة  خضراء  كتاًل  تشّكل  اخلضرة,  دائمة  شجيرة  أو  شجرة  بني  وهي  الفارسي،  األراك 
ومتراصة. األوراق كبيرة وحلمية تستخدم غذاء للوعول والِوبار.

تبرز كثيرا في عني جدي شجرة العشار الباسق )"تفاح سدوم"(, الذي يغطي جذعها وأغصانها 
حلاء سميك ُمشقق. أوراقها كبيرة وثمارها املجوفة 
تشبه التفاحة. ورد ذكر العشار في املشناه والتلمود. 
يبدو أن الشعر الطويل املالصق للبذور كان يستخدم 
واألوراق  األغصان  خدش  عند  الفتائل.  لصنع 
من  الشجرة  يحمي  سام  أبيض  سائل  منها  يتدفق 

احليوانات.
جدي  عني  إلى  جلبت  نادرة  شجيرة  الوبري  النشم 

من مجموعة أشجار النشم التي منت في منطقة كيبوتس متسبيه شاليم. زرع العديد منها في 
احملمية.

أوكسيستلما نبات متسلق من فصيلة الدفلى نادر جدا ومعرض خلطر االنقراض. في سنوات 
اجلهود  ُتبذل  اليوم  نبتة واحدة في احملمية, في وادي عروجوت.  منه سوى  يتبق  لم  الـ90, 

إلعادة امناءه في احملمية.
أفيبقطس هو نوع من نبات األوركيد الذي عثر عليه عام 1944 في صحراء يهودا, على يد 

عملية  جنود  أحد  )كان  طبيعة  عالِم  كوشنير,  طوفيا 
حينها  اخلليل(,  جبل  في  سقطوا  الذين  الالميد-هيه 
العلمية  األوساط  في  ضجة  االكتشاف  هذا  أحدث 
النباتية. حاليًا ينمو في وادي دافيد ووادي عروجوت 
نادر  فهو  ذلك  ومع  الرطبة,  الصخرية  الشقوق  في 

جدا.
باإلضافة للنباتات االستوائية, تبرز في احملمية أيًضا 
غاب،  فارسي،  بوص  تضم  التي  األودية  نباتات 

أشجار  أيًضا  تنمو  عروجوت  وادي  في  وغيرها.  البرنوف  البوط،  الطويل،  السكر  قصب 
األثل, الصفصاف واحلور الفراتي.

احلرارة  مع  تتكيف  صحراوية  نباتات  تنمو  القاحلة  املنحدرات  على  املياه,  عن  بعيًدا  ليس 
ومقاومة اجلفاف. أبرزها نباتات الهذبة واجلفنة الصحراوية.

واملّصيص  العنصل  مثل  أيًضا,  متوسطية  نباتات  تنمو  في عني جدي 
السوري وغيرها. في فصول الشتاء املاطرة, تنضم اليها نباتات سنوية 
مثل الرقمة بأنواعها, احلمصيص الوردي والسليح التي تشّكل بساطًا 

من األزهار امللّونة. 
تنمو  واجلداول  الوديان  في 
مثل  والسراخس  الطحالب 
التي  البئر(  )كزبرة  الغول  شعر 
تزين العشرات من الينابيع التي 
على  الصخور  من  مياهها  تنبع 

شكل قطرات.

الطيور 
من  كثيرة  أنواع  تعيش  جدي  عني  محمية  في 
الطيور بشكل دائم, يبرز من بينها زرزور ترسترام 
)زرزور البحر امليت( - طائر أسود أطراف أجنحته 
برتقالية, صوته العالي ُيسمع في أرجاء احملمية. 

فوق منحدرات احملمية ُيحلق الغراب مروحي الذنب, وُيسمع 
صوته العالي املميز.

على  وقته  من  كبيًرا  جزًءا  يقضي  اجتماعي  طائر   - الثرثارة 
األرض. ميتاز بذيله الطويل ولونه البني الفاحت.

مقيم دائم آخر في احملمية هو قليعي أسود الذيل, 
طائر صغير رمادي يتميز بحركاته اخلاصة عندما 

ينشر ذيله األسود.
األسود  لونيه  بتناقض  الذيل  أبيض  أبلق  يبرز 
فوق  ينتصب  وسلوكه:  بريشه  واألبيض, 

الصخور لإلشارة الى حدود منطقة عيشه.
حجل الرمال طائر أرضي شائع جًدا في احملمية, 
عن  بحًثا  يركض  املنحدرات  على  يشاَهد 

الطعام.
منحدرات صحراء يهودا واحملمية الطبيعية عني اجلدي هي مواقع تعشيش مهمة ألنواع الطيور 

اجلارحة مثل النسر، الرخمة، العقاب املخطط والشاهني البربري.

التي  الليلية  اجلارحة  الطيور  أحد 
البوم  احملمية  في  أحيانا  ُتشاهد 
على  يقتات  الذي  الصحراوي, 

القوارض الصغيرة واحلشرات. 
محور  هو  األفريقي  السوري  الصدع 
الطيور  أنواع  من  للعديد  مهم  هجرة 
والطيور  املائية  الطيور  اجلارحة, 

املغردة.

الطيور متر من واحة عني جدي خالل هجرة اخلريف والربيع. بعض  أكثر من مائتي نوع من 
في  الشتاء  فصل  تقضي  الصدر,  أحمر  احلَنّاء  وأبو  البيضاء  الذعرة  مثل  املهاجرة,  الطيور 

احملمية.

نشأت  عديدة  ألجيال  أيًضا.  اإلنسان  جدي  عني  في  املياه  مصادر  جذبت  لقد 
عني  سكان  ساعد  املناخ  ودفئ  املياه  وفرة  مزدهرة.  زراعية  مستوطنة  املكان  في 
النباتات اخلاصة وانتاج محاصيل جيدة. في ارجاء الواحة عثر  جدي في زراعة 
التي تضم مدرجات الري, 15 بركة  على العديد من بقايا أنظمة الري القدمية, 
لتخزين املياه )حجم أصغرها حوالي 80 م3 واكبرها - حوالي 1500 م3. احلجم 
اإلجمالي للتخزين حوالي 6,000 م3( باإلضافة إلى اجزاء من قنوات محفورة 
في الصخر ومبنية. تشهد هذه البقايا الرائعة على االعتناء املكثف بكل قطعة أرض 
دومن,   1,100 حوالي  قدميا  املزروعة  اإلجمالية  املساحة  وصلت  املاضي.  في 

بينما اليوم يزرع كيبوتس عني جدي حوالي 500 دومن فقط.

احملاصيل الزراعية في عني جدي
شهرتها  لكن   ,)4  :24 سيرا  )بن  جدي"  عني  في  "كالتمر  التمر  بزراعة  جدي  عني  متيزت 
ُزرع  الينابيع  الزراعية بني  املدرجات  العطرية والطبية. على  النباتات  اخلاصة كانت في زراعة 
األظافر  الشعر,  لصباغة  اصفر-احمر  عطريًا  لونًا  أنتجوا  اوراقه  من  )احلّناء(,  الفاِغَية  نبات 

واألسنان:
"طاقة فاِغية حبيبي لي في كروم عني جدي" )نشيد اإلنشاد 1: 14(

باألثرياء  يحّدقون  "كانوا  البلسم:  نبات  بفضل  خاص  بشكل  جدي  وعني  أريحا  اشتهرت 
الكلب..." )تلمود, سنهدرين  يأتون ويشّمونه مثل  املساء  البلسم ... في  ويتركون عنده 
أفرسمون ورمبا كلمة  العبرية يسمى  البلسم مجهولة, في  نبات  ما زالت هوية   .)71 :109
صمغية  مادة  من  العطر  استخالص  مت  النبتة.  نفس  الى  ترمز  التوراة  في  املذكورة  "الطيب" 
تأتي  "كانت  الرائحة:  جودة  على  التالية  اآلية  تشهد  اجلذع.  خدش  بعد  النبتة  من  سالت 
مجموعة  تصادف  وعندما  وحذائها,  كعبها  بني  وتضعها  بالبلسم  ومتلؤها  الديك  بحوصلة 
ربا  إيخا  )تلمود,   "  ... كالسم  ذاتها  الرائحة  فتخترقهم  عليها  تضغط  كانت  الرجال   من 

.)18 :84
البلسم في  الذي أهدى حبيبته كليوباترا هدية سخية: بساتني  أنطونيوس  املصادر مارك  تذكر 
وادي أريحا وعني جدي, لكن هيرودس سارع في استئجارها منها. كانت أهمية البلسم كبيرة 
جًدا لدرجة أن تيتوس وفيسباسيان قاموا بعرضه خالل موكب النصر في روما, بعد قمع الثورة 

الكبرى.
بلينيوس "العجوز",  الروماني  املؤرخ  اليهود, بحسب  القتال في عني جدي, حاول  خالل 

اقتالع بساتني البلسم لئال تقع في أيدي الرومان.

عالم الزواحف في عني جدي غني ومتنوع أيًضا. من بني الثعابني نذكر نوعني سامني: األفعى 
السوداء اخلبيثة )أفعى عني جدي( وأفعى احلارية, وأنواع غير سامة - احلنش النحيل، وكذلك 
السينائي. واحلرذون  الصحراوي  احلرذون  بينها  واحلراذين,  السحالي  أنواع  بعض  هنا  تعيش 

بعض البرمائيات أيًضا تعيش في احملمية: في أشهر الشتاء, عند اقتراب املساء, ومن ضفاف 
الوديان ميكن سماع أصوات نقيق ذكور ضفدع اجلداول لدعوة اإلناث إلى التزاوج.

من بني احلشرات التي تعيش في احملمية, تبرز النملة النّساجة، حشرة اجتماعية جدا مصدرها 
النملة شائعة بشكل خاص في  الهند وبورما. هذه 
منوذجية,  أعشاًشا  تبني  هناك  عروجوت,  وادي 
اليرقة  البالغة  النملة  حتمل  الصخور.  حتت  خاصة 
وتنسج  خاصة,  غدة  من  احلرير  خيوط  تفرز  التي 
وجدرانه.  العش  فتحة  لتغطية  نسيج  بواسطتها 
سائل  العسل",  "ندى  على  أيًضا  النملة  تتغذى 
قصيات  حشرات  من  مختلفة  أنواع  تفرزه  حلو 
"حظائر"  النمل  ينسج  الشمس  من  اخلرطوم  وعنقيات  قصيات  حلماية  اخلرطوم.  وعنقيات 

حول األغصان لتجلس عليها. 
تنتشر في احملمية عدة أنواع من نحل اخلشب, لونها أصفر وأسود. حتفر نحلة اخلشب أنفاق 

في جذوع األشجار لتضع بيوضها فيها.
رخامية،  بيضاء  فراشة 
وفراشة  قبارية  بيضاء  فراشة 
فراشات  هي  أراكية  بيضاء 
في  تعيش  استوائي  أصلها 
األخيرتان  ُسّميت  احملمية. 
التي  النباتات  ألنواع  نسبة 

تتغذى عليها يرقاتها. 
تعيش أيًضا حشرات اليعسوب على أنواعها املختلفة في احملمية. 
األنثى  تضع  بألوانه.  البالغ  يبرز  باملاء:  ترتبط  حشرة  اليعسوب 

البيض في املاء, تفقس منه يرقات مفترسة تعيش في املاء.
في البرك واجلداول توجد حيوانات مثل سرطان اجلداول وحلزون 

اجلداول األسود.

الثدييات
الوعل والَوبر من أبرز احليوانات الكبيرة في عني جدي, وقد ورد ذكرهما في التوراة: "اجلبال 

العالية للوعول, الصخور ملجأ للِوبار" )مزامير 104: 18(

الوعل
يعيش في قطعان وميتاز بقدرته املمتازة على تسلق املنحدرات التي تشكل ملجأ له من احليوانات 
طوال  القرون  تنمو  للخلف.  تنحني  كبيرة  وقرون  حلية  له  األنثى,  من  أكبر  الذكر  املفترسة. 
أيلول-تشرين  شهر  في  التزاوج,  موسم  في  قرونها.  حجم  من  البالغة  الذكور  ومنّيز  حياته, 
الثاني, ميكن مالحظة سلوك املغازلة للذكور: يتتبع الذكر األنثى بخطوات رقص ورأسه ممدود 
لألمام, شفتيه ملفوفتان ولسانه ممدود. يحدث موسم الوالدة في الربيع في شهر آذار-نيسان. 
على  وكانت  عددها  تضاءل  وقد  للصيد,  هدًفا  عديدة  لسنوات  يهودا  صحراء  وعول  كانت 
وشك االنقراض. ازدياد قطعان الوعول في إسرائيل, منذ سن قانون حماية احليوانات البرية 
في عام 1955, كان أحد أكثر النتائج إلجنازات احلفاظ على الطبيعة في البالد, وليس صدفة 

أصبح رأس الوعل رمز سلطة الطبيعة واحلدائق.

الوبر
يعيش في مجموعات  أو في االحراش.  الصخور  يعيش بني 
النباتات  على  يتغذى  عالية.  تسلق  بقدرة  ميتاز  الوعل  ومثل 
الى  الوبر  انتماء  من  الرغم  على  ايضا.  منها  السامة  وحتى 
تختلف  مستقرة  غير  جسمه  حرارة  درجة  الثدييات,  فصيلة 
الصباح  أوقات  في  لذلك  احمليطة.  احلرارة  درجة  حسب 
الباردة ميكن رؤيته يستمتع بـ"حمام شمس" فوق الصخور. 
يستمر سبعة  بعد حمل طويل  اإلناث صغارها  تلد  الربيع  في 

أشهر ونصف.

لبان رمتي

هذبة

الثدييات الليلية
الصحراء  في  الثدييات  معظم 
النمر،  مثل  الليل  في  تنشط 
فصيلة  من  جدا  نادر  مفترس 
باالنقراض.  مهدد  القططّيات 
ما  ونادًرا  منفرد  بشكل  يعيش 
  - نشاطه  عالمات  لكن  نلمحه, 
آثار أقدامه, ُحفره وروثه  - ميكن 

مالحظتها في احملمية أحياًنا.

حيوانات مفترسة أخرى في احملمية: 
من  ونوعان  الذئب  املخطط,  الضبع 
والثعلب  األحمر  الثعلب  الثعالب: 

األفغاني.
أيًضا  القوارض  تعيش  احملمية  في 
الفأر  املصري،  الشوكي  الفأر  مثل 

الشوكي الذهبي والنيص.
أغنى  من  واحدة  امليت  البحر  منطقة 
 - اخلفافيش  بأنواع  البالد  مناطق 
في  تنشط  طائرة  صغيرة  ثدييات 

يوجد  جدي  عني  في  بني الليل.  من  اخلفافيش.  من  نوع   15 حوالي 
اخلفافيش آكلة احلشرات في عني جدي نذكر خفاش بودنهامير - حدود انتشاره الشمالي هو 

عني جدي. هذا هو أصغر خفاش في إسرائيل: يزن 3-2.5 غرام.
آكلة  اخلفافيش  من  آخر  نوع 
نيكتريس  هو  احلشرات 
جدا.  كبيرتان  أذنان  له 
متخصص في أكل احلشرات 
والشجيرات,  األشجار  بني 
يزن  األرض.  من  قريبا 

حوالي 20 غرام.
اخلفافيش  من  آخران  نوعان 

املوجودة في احملمية هما ذيل الفأر 
لهما  الصغير,  الفأر  وذيل  الكبير 
فريستهما  يترصدان  طويل.   ذيل 
– احلشرات – على ارتفاع عشرات 
وزنهما  األرض.  فوق  األمتار 
20-15 غرام. في احملمية يوجد 
يقتات  الذي  الفاكهة  خفاش  أيضا 
على ثمار األشجار املختلفة, مثل 

السدر والزقوم املصري.

حنش

سرطان اجلداول

زرزور ترسترام
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شعر الغول )كزبرة البئر(

ذئب

700 ق.م

586 ق.م

 0

العصر 
احلشموني

العصر 
الروماني

العصر 
البيزنطي

 550

 1250

 1400

 1948

 فجوة 
استيطانية

العصر 
اإلسرائيلي

أراك فارسي

الثورة الكبرى
عانى سكان عني جدي كثيرا خالل الثورة الكبرى )68-73 م(. حسب ما رواه يوسف 
القّنائيم )املتعصبون(, سكان متسادا, على  بن متتياهو في عيد الفصح عام 68 م أغار 
ونهبوا  وطفل,  امرأة   700 وذبحوا  الزراعية  االحتياجات  على  للحصول  جدي  عني 

املنازل, سرقوا كل احملصول وعادوا الى متسادا.
انتعشت  أنها  ويبدو  الروماني  اإلمبراطور  إلى  جدي  عني  مستوطنة  انتقلت  الثورة  بعد 
اليهود  وممتلكات  ثراء  على  حيفر  ناحل  في  اكُتشفت  التي  الوثائق  تشهد  جديد.  من 
روماني  جندي   100 من  مؤلفة  عسكرية  وحدة  متركزت  جدي  عني  في  املكان.  سكان 
)كانتوريا(, من اجل ضمان سالم املكان. الستخدام هذه الوحدة, على ما يبدو, بني 
احلمام الروماني التي اكتشفت بقاياه في بساتني النخيل شمال شرق مستوطنة عني جدي 

القدمية.
ثورة بار كوخبا

إلنتاج  هاما  مركًزا  امليت  البحر  منطقة  كانت  م(,   135-130( كوخبا  بار  ثورة  خالل 
بار كوخبا  وّبخ  ناحل حيفر  في  املكتشفة  الرسائل  في  للثوار.  الزراعية  واملنتجات  امللح 
تنتقل  تكن  لم  اإلمدادات  كاٍف ألن  يساعدوا محاربيه بشكل  لم  أهل عني جدي ألنهم 

كاملطلوب. قمع الرومان الثورة بيد من 
أخرى  مرة  جدي  عني  ُدّمرت  حديد, 
القرن  في  ذلك,  ومع  سكانها.  وفّر 
الـ3 م بنيت املستوطنة اليهودية في عني 
جدي مرة أخرى. في وسط القرية بني 
كنيس يهودي, ومع الوقت مت توسيعه 
أصبح  األخيرة  املرحلة  في  وجتديده. 
االزدهار  عَكَس  ورائع  كبير  املبنى 

عام  في  املكان.  لسكان  االقتصادي 
الكنيس.  أرضية  من  فسيفساء  بقايا  على  عثر  األرض  حرث  عمليات  خالل   ,1965
على  واآلرامية  بالعبرية  الكتابات  من  العديد  اكتشف  بعدها  أجريت  التي  احلفريات  في 
أرضية الفسيفساء: إحداها تضم قائمة األجيال من آدم إلى يافث, كتابة أخرى تتضمن 
أشهر السنة واألبراج, واخرى تذكر أسماء املتبرعني لبناء الكنيس. أكثر الكتابات إثارة 
كتابة تذكر تهديدات ولعنات ضد من يثير اخلالف, يذم اآلخر, أو يكشف سر "القرية" 
للغرباء. رمبا كان هذا السر هو زراعة البلسم وإنتاج العطر منه - مصدر ثراء املكان. في 

منتصف القرن الـ6 م احترقت املستوطنة اليهودية في عني جدي وُهجرت.
في القرن الـ4 م, بني على املنحدر فوق تل اجلرن حصن عروجوت. رمبا استخدم كبرج 

حلراسة بساتني البلسم أو منشأة صناعية إلنتاج العطر.
العصر اململوكي

الـ13- )القرن  اململوكي  العصر  في 
قرية  جدي  عني  في  أقيمت  م(   14
بنيت  نبع عني جدي  صغيرة, وقرب 
القرية  هذه  ُهجرت  قمح.  طاحونة 
حرب  وحتى  احلني  ذلك  منذ  أيضا. 
مأهواًل  املوقع  يكن  لم  االستقالل 
الـ19  القرن  منذ  لكن  دائم.  بشكل 
فيه,  سكن  االستقالل  حرب  وحتى 

في اشهر الشتاء, بدو من قبيلة الرشايدة وكانوا يزرعون في الواحة اخلضروات.
جتديد االستيطان الدائم في عني جدي في القرن الـ20

سكان  من  جومتان,  شماريا  قيادة  وحتت  مببادرة   ,1949 آذار   9 في  ماطرة,  ليلة  في 
ناعن )وعالم آثار فيما بعد(, انطلقت فرقة من لواء ألسكندروني, في قارب من سدوم 
الحتالل عني جدي, وبالتالي مت ضم املكان فعلًيا داخل حدود دولة إسرائيل. في عام 
1953, أنشئت في املوقع مستوطنة عسكرية )ناحل(, وبعد ثالث سنوات حتّولت الى 
كيبوتس. قرب الكيبوتس بني نزل للشباب وأول مدرسة ميدانية )عام 1959( جلمعية 

حماية الطبيعة. 

الكنيس القدمي

طاحونة قمح

منر
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صحراء  من  الشرقي  الطرف  في  الطبيعية  جدي  عني  محمية  تقع 
يهودا, على شاطئ البحر امليت, في أدنى مكان في العالم )حوالي 
400 م حتت مستوى سطح البحر(, متتاز احملمية بفروق كبيرة في 
حادة  االنحدارات  وبالتالي  قصيرة,  مسافات  على  االرتفاعات 
جدا. مساحة احملمية 14,350 دومن, وأعِلنت محمية طبيعية عام 

.1971
يقطع احملمية واديان جريان املاء فيهما دائم: وادي دافيد )السدير( 
فيها  تنبع  الشمال, ووادي عروجوت )العريجة( في اجلنوب.  في 
عروجوت  عني  دافيد؛  وادي  في   - دافيد  نبع  حلوة:  ينابيع  أربعة 
على   - جدي  عني  ونبع  شوالميت  نبع  عروجوت,  وادي  في   -
جميع  من  املياه  كمية  مجمل  الواديني.  بني  الواقعة  املنحدرات 
مياه  من  املياه  مصدر  السنة.  في  م3  مليون   3 حوالي  مًعا  الينابيع 
األمطار اآلتية من جبال يهودا التي تتغلغل لتصل الى املياه اجلوفية, 
جتري شرقا حتت األرض ثم تنبع داخل احملمية. جزء كبير من مياه 
في  احمليطة.  واملنطقة  جدي  عني  لكيبوتس  ُيستغل  احملمية  ينابيع 
فصل الشتاء املاطر تتدفق في الوديان فيضانات قوية. يفيض وادي 
دافيد, الذي يصرف مياه منطقة مساحتها 18 كم2 تقريبا, فقط بعد 
هطول أمطار غزيرة فوق عني اجلدي نفسها. بينما ناحل عروجوت 
الذي يبلغ طوله حوالي 40 كم ويصرف مياه منطقة مساحتها حوالي 
200 كم2 متتد من جبال اخلليل حتى البحر امليت, يفيض بعد هطول 

األمطار الغزيرة على اجلبل.
احلرارة  درجات  الطبوغرافية,  البنية  اجلغرافي,  املكان  بني  الدمج 
العالية ميّكن عيش  املياه وجودتها  الباردة, وفرة  العالية, قلة األيام 
مجموعات كبيرة ومتنوعة من النباتات واحليوانات, التي متيز مناطق 

جغرافية عديدة, لكنها تعيش جنًبا إلى جنب في مناطق احملمية.
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النباتات
أكبر جتمع للنباتات االستوائية في البالد, بعضها نادر جدا, موجود في واحة عني جدي 
أنه في  النبات ميخائيل زهاري  الشمالية النتشار بعضها. ذكر عالم  ُتشّكل احلدود  التي 
والشجيرات  األشجار  من  كثيف  حرش  جدي,  عني  في  كان  املاضي  القرن  عشرينيات 
أبرزها السدر, الزقوم, السنط, املرو والَغَرف. استخدام جزء من مياه محمية عني جدي 
ألغراض االستيطان والزراعة سبب في انخفاض نباتات الواحة. حاليا, تبذل "سلطة 

الطبيعة واحلدائق" اجلهود إلعادة أنواع النباتات النادرة الى مناطق الواحة.
أبرز أنواع النباتات االستوائية املوجودة في احملمية:

االسم  هو  الُسدير  وادي  )دوم(.  الصغيرة  التفاحة  تشبه  عصارية  ثمارها  شجرة  السدر 
العربي لوادي دافيد نسبة ألشجار السدر. حسب املعتقدات املسيحية, ُصنع تاج األشواك 
الذي وضع على رأس يسوع من أغصان السدر ومن هنا جاء االسم العلمي لهذه الشجرة  

Z. Spina-Christ - "أشواك املسيح"
في احملمية نوعان شائعان من شجرة السنط 
لها  اللولبي  السنط  املجّزأة:  األوراق  ذات 
جذع واحد وشكلها دائري, والسنط امللتوي 

لها جذوع كثيرة شكلها كاملظلة.

الزقوم  أشجار  التمر.  تشبه  التي  وثماره  بأشواكه  املصري  الزقوم  يتميز 
املصري التي كانت موجودة في عني جدي في سنوات الـ40 اختفت متاما. 
مصدر جميع أشجار الزقوم املوجودة حالًيا من البذور التي مت جمعها من 
حرش الزقوم بالقرب من معوز حاييم في شمال وادي االردن. زرعت 
الشتالت في احملمية عام 1962. في املعتقدات االسالمية شجرة الزقوم 

موجودة في جهنم وال تأكلها النار وثمارها املّرة عقاب للمجرمني.
الَغَرف  ألشجار  البالد  في  جتمع  أكبر 
جدي.  عني  محمية  في  ينمو  الصحراوي 
برتقالية  عصارية,  صغيرة,  الَغَرف  ثمار 
ولزجة, تستخدم طعاما لزرزور ترسترام, البلبل وخفافيش 

الفاكهة.
سميكة  املرو  من  شجرات  عشر  حوالي  بقيت  البالد,  في 
تنمو خمسة منها  نادرة جًدا -  الطبيعة - شجرة  األوراق في 
في محمية عني جدي. في الواحات الصحراوية شرق البحر 

امليت باألردن أيضا تنمو أشجارا من هذا النوع.
اللبان الرمتي شجرة نادرة تنمو في البالد على طول صدع البحر امليت بشكل متقّطع. تبدو 
كنبتة رمت كبيرة, وتبرز بأزهارها اجلميلة الوردية البيضاء من الربيع حتى أواخر الصيف. 

الثمرة عبارة عن قرون طويلة, تبقى معلقة على الشجرة حتى بعد تناثر البذور.

سدر

سنط ملتوي

 زقوم مصري
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احملمية الطبيعية

بني اإلنسان واملكان

عين جدي

 

احملمية الطبيعية عني جدي، هاتف: 08-6584285

متنزه )حديقة وطنية(
قمران

حوالي 30 دقيقة بالسيارة

احملمية الطبيعية
عينوت تسوكيم 

)الفشخة(
حوالي 20 دقيقة بالسيارة

www.parks.org.il  I  *3639  I

حديقة وطنية
متسادة

حوالي 15 دقيقة بالسيارة 

ننصحكم
 باخلروج إلى الطبيعة

 اشتروا اآلن اشتراكا سنويا وتنزهوا
 مجانا طوال العام في محميات

الطبيعة واحلدائق الوطنية

مواقع قريبة من املكان

موجود انت 
هنا



وصف للمسارات
آثار عني جدي - مركز االستيطان اليهودي في عني جدي القدمية من القرن 3-6 م. أرضية الكنيس - الفسيفساء - مزينة باحليوانات والكتابات 

أيًضا. ميكن زيارة الكنيس في بداية أو نهاية كل مسار في احملمية.

وادي دافيد السفلي - مسار مير عبر الشالالت، برك املياه احملاطة بالنباتات، ويصل ذروته في شالالت دافيد. في بداية املسار ميكنكم رؤية 
األشجار النموذجية للمحمية: السنط، السدر، الزقوم، الَغَرف وغيرها. الطريق متاح لألشخاص ذوي احلركة احملدودة فقط حتى نقطة 

املطّل على الشالل.

وادي دافيد العلوي - شالل دافيد، نبع شوالميت، كهف دودمي، نبع عني جدي – مسار مبنظر طبيعي مع إطاللة على واحة عني جدي والبحر 
امليت. فيه ميكن التعرف على النباتات الطبيعية للمحمية والوصول إلى مصادر مياهها. فوق شالل دافيد يوجد "كهف دودمي" وهو كهف 

كارستي. مير الطريق مبواقع أثرية: املعبد الكالكوليتي، طاحونة القمح، برك تخزين املياه القدمية ومدرجات الري.

وادي عروجوت - رحلة في قناة أخدود أحد أكبر الوديان في صحراء يهودا. مير املسار عبر مناظر طبيعية برية غزيرة املياه في جميع فصول 
السنة. )في اجلدول تفاصيل ملسار قصير ومسار طويل(.

درب تسافيت، األخدود اجلاف، نبع عني جدي، وادي دافيد السفلي – مسار مبنظر طبيعي خالب على خط "التماس" بني اجلزء الصحراوي 
من احملمية والواحة الصحراوية. ميكن املشي على الضفة الشمالية لوادي دافيد، نزواًل إلى األخدود اجلاف حتى الشالل اجلاف، والعودة عبر 

الضفة اجلنوبية للوادي. من الشالل اجلاف هناك منظر جميل ملنحدرات وادي دافيد، البحر امليت وجبال موآب في األفق شرقا.

تصعد املسارات الثالثة التالية إلى الهضبة الصحراوية، حيث ميكن االستمتاع بإطاللة رائعة على صحراء يهودا غربا والبحر امليت وجبال 
موآب شرقا. دروب الصعود القدمية هي طلعة عني جدي )معاليه هتسيتس( وطلعة االسينيني. املسارات هي:

الصعود عبر مدرسة عني جدي امليدانية إلى جبل يشاي، مشًيا على الهضبة الصحراوية حتى مطّل عني جدي؛ النزول عبر طلعة عني جدي    ■

)معاليه هتسيتس( ووادي دافيد السفلي، اخلروج عبر مكتب تذاكر احملمية في وادي دافيد.

الصعود من تل اجلرن إلى نبع عني جدي، الصعود عبر طلعة عني جدي )معاليه هتسيتس( الى مطّل عني جدي، النزول في طلعة بني    ■

هموشفيم حتى وادي عروجوت، اخلروج عبر مكتب تذاكر احملمية في وادي عروجوت.

الصعود من كيبوتس عني جدي في طلعة تسرويا إلى الهضبة الصحراوية، النزول في طلعة األسينيني إلى وادي عروجوت، اخلروج عبر    ■

مكتب تذاكر احملمية في وادي عروجوت.

جدول مسارات التجوال املفّضلة في محمية عني جدي

* درجة الصعوبة: 1 - سهل؛ 2 – متوسط؛ 3 – صعب؛ 4 - صعب جدا. 
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 درجة المسار
الصعوبة*        

مدة التجوال
)بالساعات(

بداية التجوالنقطة النهايةنقطة البداية
حتى الساعة**

مالحظات

ميكن احلصول على إرشاد وفعاليات خاصة، بالتنسيق 15:30الكنيسالكنيس11/2الكنيس القديم
املسبق

وادي عروجوت )مسار 
طويل(: الشالل المخفي، 

البرك العليا
11

مكتب التذاكر في 
وادي دافيد

مكتب التذاكر في وادي 
دافيد

15:00
يجب الخروج من الشالل المخفي حتى الساعة 15:00، 

يجب بدأ المسار من الشالل المخفي الى البرك العليا 
حتى الساعة 13:00 

درب تسافيت، األخدود 
الجاف، نبع عين جدي، 

وادي دافيد السفلي
شالل دافيد24-3

مكتب التذاكر في وادي 
دافيد أو تل الجرن

يجب اخلروج من كهف دودمي حتى الساعة 14:30، 13:30
يجب اخلروج من نبع عني جدي حتى الساعة 15:00

درجة المسار
الصعوبة*

مدة التجوال
بداية التجوالنقطة النهايةنقطة البداية)بالساعات(

حتى الساعة**
مالحظات

وادي عروجوت )مسار قصير(: 
2-23الشالل المخفي

مكتب التذاكر في وادي 
عروجوت

مكتب التذاكر في 
وادي عروجوت

14:00
يجب الخروج من الشالل المخفي حتى الساعة 

15:00

وادي عروجوت )مسار طويل(: 
4-35الشالل المخفي، البرك العليا

مكتب التذاكر في وادي 
عروجوت

مكتب التذاكر في 
وادي عروجوت

12:00
يجب الخروج من الشالل المخفي حتى الساعة 

15:00، يجب بدأ المسار من الشالل المخفي الى 
البرك العليا حتى الساعة 13:00 

درب تسافيت، األخدود الجاف، نبع 
المدرسة الميدانية4-36عين جدي، وادي دافيد السفلي

مكتب التذاكر في 
وادي دافيد

خطر في أوقات الفيضانات!12:00

درجة المسار
الصعوبة*

مدة التجوال
)بالساعات(

بداية التجوالنقطة النهايةنقطة البداية
حتى الساعة**

مالحظات

جبل يشاي، مطّل عين جدي، طلعة عين 
جدي )معليه هتسيتس(، وادي دافيد 

السفلي
مكتب التذاكر في المدرسة الميدانية49-7

بسبب صعوبة المسار وطوله، يجب ابالغ 8:00وادي دافيد
طاقم المحمية بدخول المسار!

تل الجرن، نبع عين جدي، طلعة عين جدي 
)معليه هتسيتس(، مطل عين جدي، طلعة 

بني هموشفيم، وادي عروجوت
مكتب التذاكر في تل الجرن48-6

وادي عروجوت
8:00 حتى 

9:00
بسبب صعوبة المسار وطوله، يجب ابالغ 

طاقم المحمية بدخول المسار!

طلعة تسرويا، رمات حيفر، طلعة 
7-49االسينيين، وادي عروجوت

بوابة كيبوتس عين 
جدي

مكتب التذاكر في 
بسبب صعوبة المسار وطوله، يجب ابالغ الفجروادي عروجوت

طاقم المحمية بدخول المسار!

اهال وسهال بكم
في المحمية الطبيعيةعين جدي 

سلطة الطبيعة واحلدائق تتمنى لكم إقامة سعيدة.

أعّدت احملمية لضمان استمرار وجود املناظر الطبيعية، الينابيع والشالالت، النباتات، احليوانات وآثار املاضي.

تذكّروا: احليوانات، النباتات، املياه، الصخور وآثار املاضي هي جزء ال يتجزأ من احملمية، ولكن نحن - الزوار - ضيوف لفترة قصيرة.

االلتزام بقوانني السلوك التالية يضمن سالمة احملمية، سالمتكم ومتعتكم في املكان.

قوانني السلوك والسالمة في احملمية الطبيعية عني جدي 
ممنوع إيذاء احليوانات، النباتات واجلمادات!   ■

ال تطعموا احليوانات. طعامهم الطبيعي موجود في احملمية، وأي طعام آخر قد يضّر بصّحتها!   ■

ال ُتدخلوا الطعام إلى احملمية. األكل مسموح فقط في أماكن االستراحة املخصصة لذلك.   ■

ال ُتدخلوا الكالب واحليوانات األخرى إلى احملمية!   ■

ال ُتدخلوا مكبرات صوت إلى احملمية. حافظوا على الهدوء واستمتعوا بأصوات الطبيعة.   ■

التدخني وإشعال النيران في احملمية - ممنوع بتاتا بسبب خطورة احلرائق!   ■

ال تتسلقوا جدران املباني القدمية وال تدخلوا مساحات املباني غير املسموح بدخولها.   ■

■	 البقاء في احملمية خالل ساعات الظالم - ممنوع منعا باتا!

حافظ على النظافة وخذوا القمامة معكم.   ■

تسلق املنحدرات والتزلج عليها - ممنوع!    ■

يسمح السير على الدروب احملددة فقط. النزول عن هذه الدروب ُيعّرضكم، أنتم واملتنزهني اآلخرين، للخطر ويضر باحملمية.   ■

يجب التزّود بخريطة الدروب احملددة مبقياس 1:50،000.   ■

يجب التزّود بـ 5 لترات من املاء للفرد في اليوم. ال تعتمدوا على مصادر املياه الطبيعية للشرب. تأكدوا من ارتداء أحذية املشي ملسافات    ■

طويلة وقبعة.

في الشتاء واملواسم االنتقالية هناك خطر حدوث فيضانات. خالل هذه املواسم ال تسيروا في األودية واجلداول وجتنبوا اجتيازها ايضا.   ■

في احملمية، مت حتديد بعض املناطق املغلقة أمام املتنزهني ألسباب تتعلق بالسالمة أو احلفاظ على الطبيعة – دخول هذه املناطق ممنوع!   ■

في واحة عني جدي توجد مصادر املياه والغذاء الضرورية للحيوانات البرية. حتديد الساعات لزيارة احملمية يتيح للحيوانات الوصول    ■

الهادئ واآلمن إلى هذه املوارد.

احملمية مفتوحة يومًيا بني الساعات 8:00-16:00 في الشتاء، و 8:00-17:00 في الصيف. )حتديد الفصول وفقا للتوقيت    ■
الشتوي والصيفي(.

لراحتكم، جدول )في االسفل( ملسارات املشي في احملمية حسب درجة الصعوبة ومدة املشي فيها.

يسعدنا مساعدتكم في تخطيط مسار زيارتكم للمحمية واإلجابة على أسئلتكم:

هاتف: 08-658428؛ فاكس: 6520228-08

** الساعات حسب التوقيت الشتوي؛ في التوقيت الصيفي يجب إضافة ساعة* درجة الصعوبة: 1 - سهل؛ 2 – متوسط؛ 3 – صعب؛ 4 - صعب جدا. 


