
שמורת טבע
מערת הנטיפים

מערה קטנה לבעלי דמיון גדול

 מהלך הסיור 

הגעה אל המערה דרך ירידה ובה כ-160 מדרגות, המובילה מהחניה ועד מבואת המערה. . 	
תצפית ממרפסת התצפית לכיוון העיר בית שמש.. 	
צפייה בסרטון פתיחה באודיטוריום שבכניסה למערה. משך הסרטון כ-8 דקות.. 	
יציאה לסיור רגלי במערה על מסלול "צף" העובר במסלול מעגלי בין הנטיפים והזקיפים. המסלול . 	

מואר בתאורה אקולוגית – הכנסת פנסים למערה אסורה. משך הסיור במערה כ-30 דקות.

 אחריות המורה 

הסיור במערת הנטיפים הוא סיור עצמאי המתקיים בקבוצות של עד 40 משתתפים )כיתת אם(, בהובלת 
מורה אחראי/ת. 

לאורך הסיור כולו על המורה, כמבוגר/ת האחראי/ת המלווה את הקבוצה, להקפיד על שמירת כללי 
ההתנהגות במערה.

מחנכות ומחנכים יקרות ויקרים,
אנו שמחים שבחרתן ובחרתם לבוא ולבקר בשמורת טבע מערת הנטיפים.

ותזכו  האדמה  בבטן  למסע  תלמידיכם  עם  תצאו  במערה  הסיור  במהלך 
להצצה אל עולם תת קרקעי צבעוני ומלא תוכן, דמיון וחוויה. בין היתר תצפו 
בנטיפים וזקיפים בני אלפי שנים, תכירו תופעות גיאולוגיות מרתקות, תיחשפו 

לדילמות המלוות את המערה בהקשר של השפעת האדם על הסביבה ועוד.



 כללי ההתנהגות במערה 

אין להכניס למערה אוכל ושתייה 	
יש לשמור על השקט לאורך כל הביקור 	
אין לגעת בסלעים, בנטיפים ובזקיפים 	
ההליכה מותרת בשבילים בלבד 	
אין לרוץ, בשל סכנת החלקה 	
אין להכניס למערה פנסים או להפעיל תאורה מלאכותית והבזקי מצלמות. 	

 מצגת הכנה 

כדי לסייע לכם להכין את התלמידים והתלמידות לסיור, וגם להעשיר ולהעמיק את חוויית הביקור 
במערה, מצורפת מצגת קצרה על אודות מערת הנטיפים והנושאים העיקריים הקשורים אליה.

המצגת היא כלי לימודי-חווייתי, שבאמצעותו תוכלו בקלות רבה לחשוף את התלמידים והתלמידות 
להקשרים רחבים שונים מתחומי הגיאוגרפיה, שמירת הטבע, הגיאולוגיה והכימיה ולהקנות להם מושגים 

ראשוניים וידע בסיסי כהכנה לסיור במערה.
בנוסף לכך, המצגת מאפשרת להזכיר לתלמידים ולתלמידות את כללי ההתנהגות במערה ומסייעת להבין 
מדוע הם נחוצים וחשובים. חשיפה מוקדמת לכללים אלה תעזור לכם בהובלת הביקור בהיבט המשמעתי.

את ההכנה לסיור, שנמשכת כ- 0	 דקות, מומלץ לקיים קרוב למועד הסיור. 

חשוב ומומלץ! לצפות במצגת לפני השיעור בלוויית מערך ההדרכה ולהכיר אותה, כדי לאפשר שיעור 
זורם, חווייתי ומהנה.

הורידו את המצגת <<

 מערך הדרכה 

ניתן להוריד כאן את מערך ההדרכה המלווה את מצגת ההכנה. המערך כולל את כל המידע הנדרש 
להכנה לסיור וכן הנחיות וטיפים למורה ולמחנך.

הורידו את המערך<<

בברכת פעילות פורייה ומהנה, ולהתראות במערת הנטיפים!
לשאלות ומידע נוסף: st.netifim@npa.org.il להזמנת סיורים הקליקו כאן<< 

https://www.parks.org.il/wp-content/uploads/2022/06/ppt-netifim.pptx
https://www.parks.org.il/wp-content/uploads/2022/06/ppt-netifim.pptx
https://www.parks.org.il/wp-content/uploads/2022/06/teachers-Netifim.pdf
https://www.parks.org.il/reserve-park/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%98%D7%91%D7%A2-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D/#13

