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ילדים שלום

אני ארצי, אני שובב, אני כמוכם צעיר, אני יעל, 
ואני אוהב לטייל ברחבי ישראל.

הייתי גם במבצר נמרוד, בין פלגי עין חמד, במערת הנטיפים,
במצדה, במערות בית גוברין ובשמורת האלמוגים.

במדבר, בחורש, בחוף ובים.  
בכולם אני מטייל ושומר עליהם גם!

רוצים להצטרף אלי? לעשות כיף, ללמוד דברים מרתקים 
וגם לשמור על הסביבה?

רוצים? 
מצוין! 

אז בואו נטייל באהבה.

קחו את החוברת וביחד נטייל בשמורת עינות צוקים.
הצטרפו אלינו ותהיו “פקחים צעירים”, ובדרך תלמדו איך מטיילים 

נכון וגם נהנים. 
אז קדימה!

הרימו רגליים וקרניים, קחו עט והורים,
נפתור חידות ונבין את סוד הדברים.

וכאשר תסיימו את כל המשימות תוכלו להתייצב לטקס, 
שהוא יום חג,

לקבל את התעודה וגם את התג!

שלכם באהבה,

ארצי,
מדריך הטיולים האישי שלכם.

מומלץ  בשטח,  וההתמצאות  המשימות  מילוי  לצורך  להורים: 
מסלול  בכניסה.  שקיבלתם  השמורה  ובמפת  בדפדפת  להיעזר 
המשימות בחוברת זו תוכנן עבור המטיילים באזורים הפתוחים 
מועדי  את  לברר  מומלץ  החוויה,  להשלמת  שבשמורה.  לקהל 

הסיורים המודרכים בשמורה החבויה.

סוד בושם האפרסמון

לאחר הכניסה לשמורה תבחינו בחנות קטנה. משם המשיכו עם השביל דרומה 
)ים המלח יהיה משמאלכם(, אל האתר הארכיאולוגי שבו מתקן חקלאי קדום. 

הגיעו למתקן והשלימו את המילים החסרות.

ישנם חוקרים הסבורים כי לפני כ )1(______שנים הופק כאן בושם האפרסמון 
היקר, שנחשב מבוקש מאוד בארצות הים התיכון וברחבי האימפריה הרומית. 
שיחי האפרסמון עצמם גדלו כנראה ב )2(______גדי וביריחו. אין )3(_____ 
ולמעשה  ימינו,  של  האפרסמון  פרי  לבין  ימים  מאותם  האפרסמון  צמח  בין 
)4(______ אחד אינו יודע בוודאות מהו הצמח שממנו הופק ה )5(______. 
זוהי תעלומה שחוקרים רבים מנסים לפתור. גם תהליך הפקת הבושם נחשב 

)6(______ של ממש, שהיה ידוע למעטים בלבד.

שמאלה  ופנו  השביל  עם  דרומה  המשיכו 
השער  ליד  חלפו  מימינכם.  הגדר  כאשר 
השלט  לפי  שמאלה  ופנו  החבויה  לשמורה 
המוליך לאגם סוף. בצד שמאל ישנן סככות. 

גשו אליהן והבחינו בבריכת סמר.
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ים של צמחים

ימלוח פגוםמלוח קיפח

אשל מרובע

קנה מצוי

סמר

סוף מצוי

קנה סוכר גבוה

כמו בריכות אחרות בשמורה, גם בריכה זו מקבלת את מימיה ממעיינות מים מתוקים 
הנובעים באזור וזורמים מזרחה, לעבר ים המלח. בזכות שפע המים גדלים כאן צמחים 

ממינים רבים. במקום זה, וגם בהמשך הדרך, 

המשיכו בשביל המוליך לאגם סוף ופנו בו זהו לפחות 5 מן הצמחים המופיעים באיורים הבאים.
)ליד  ישיבה מוצלת  לפינת  הגיעו  שמאלה. 
מול  ושבו  אסורה”(  למים  “הכניסה  השלט 

האגם. כדאי להיעזר במפת השמורה.

פלגית שיחנית
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בלשי החיות

- ביבשה,  והצמחייה המגוונת, מתגוררים בשמורה בעלי חיים רבים  בזכות המים הטובים 
במים ובאוויר. עם קצת סבלנות, תוכלו לפגוש חלק מהם מהמקום שבו אתם יושבים. מתחו 

קו בין בעלי החיים )או הרמזים שהם הותירו( לבין בית הגידול שלהם. 

והכי כיף: נסו למצוא לפחות 3 מבין הבאים וסמנו V במקום המתאים.

נאוית כחולהנמלה אורגת

שפיריתאמנון מצוי

רמזים 
להמצאות 

חמור

מים שמים אדמה

ציוץ ציפורים

תשבץ מן הטבע

שבו לצד המים ופתרו את התשבץ, בו חבויים בעלי חיים המתגוררים בשמורה 
)היעזרו בדפדפת המידע(.

1. כאן הוא חי בנחלים, יש לו צבתות ועל שמו קרוי אחד המזלות
2. ציפור שמשמעות שמה היא “חופש”

3. לפעמים מתבלבלים בינה לבין הצפרדע. שמה מתחיל במילה לא חמה
4. ציפור שיר ששמה קשור לזמר

5. מכרסם גדול בעל קוצים חדים וארוכים. ולא, לא מדובר בקיפוד...
6. הטורף שרדף אחרי כיפה אדומה

7. אם תנשקו את המקרקר, הוא יהפוך לנסיך

אספו את האותיות שבריבועים 
_ _ _   _ _ _ _האפורים וגלו את המילה:  

המשיכו בשביל, וכאשר מופיע השלט חלון לטבע פנו ימינה, לשביל צר יותר העובר בסבך 
ומוביל לבריכת צפצפות.

ופנו שמאלה. לכו לכיוון מבנה לבן ועמדו ליד  המשיכו לבריכת מעיין 
השלט שעליו כתוב מ”מדרגות לים 1984”
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עומדים  אתם  שבה  לנקודה  המלח  ים  הגיע   1984 בשנת  אבל  להאמין,  קשה 

כעת. הביטו הרחק מכם וראו היכן הוא נמצא כיום. עזרו לטיפת המים הקטנה 

הנובעת מאחד המעיינות שבשמורה להגיע אל ים המלח.

הפרסומת שלכםים המלח מתייבש

הזמן  הגיע  נסוג,  שלו  החוף  וקו  מתייבש  המלח  ים  כי  שלמדנו  אחרי 
לחשוב מה עושים למענו.

אותן     סדרו  אנא  השתבשו.  שאותיותיה  פרסומת  סיסמת  לפניכם 
מחדש:

לציוה תא מי חהלמ
אתם מוזמנים אף לנסח בעצמכם סיסמת פרסומת שתזכיר לכולנו את 
זכות הטבע למים ואת החשיבות שבהצלת ים המלח )וכן, מותר ורצוי 

להיעזר בהורים(.

כעט אפשר להתקדם לכיוון שער השמורה, 
לשבת לצד אחת הבריכות ואפילו לשכשך.
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שנ"ה טובה: פקחים למען הסביבה

היי חבר’ה! רגע לפני שאתם מסיימים את הסיור,                     
יש משהו חשוב שאני רוצה שתדעו. כאשר תפגשו את הסמל הזה –                   ברחבי ישראל,

דעו שהגעתם למקום מיוחד שצריך לשמור עליו. כדי שתזכרו איך צריך להתנהג, המצאתי את 
כללי שנ”ה טובה:

ש – שביל. למען ביטחונכם, ועל מנת שלא לפגוע בעתיקות, יש ללכת אך ורק בשבילים המסומנים.
נ – ניקיון. שמרו על הניקיון – הלכלוך אינו נעים לאנשים וגם פוגע בבעלי החיים.

ה – הסתכלו. אל תגעו בחי, בצומח ובעתיקות שסביבכם, כדי שגם מבקרים אחרים  
יוכלו ליהנות מהם.

 
התבוננו באיורים וסמנו בעיגול את

ההתנהגויות המזיקות שראיתם בביקור שלכם בעינות צוקים.

יש משהו חשוב שאני רוצה שתדעו. כאשר תפגשו את הסמל הזה –                   ברחבי ישראל,

התחייבות הפקחים הצעירים

אני, פקח/ית צעיר/ה בישראל,
אמשיך לבוא לטבע, להכיר ולטייל.

אספר לילדים אחרים, לקרובים ולשכנים
על מה שלמדתי ועל "פקחים צעירים".

אני מתחייב/ת לשמור בכל האתרים
על בעלי החיים, הדומם, העצים, הפרחים,
להתנהג בשמורות ובגנים בצורה נאותה

ולדאוג שהסביבה תהיה נקייה.
לכבד את הטבע ואת כל אוצרותיו

בכל מקום ובכל מצב.

        על החתום  ___________ בתאריך________

ניתן באתר ____________ 

שם עורך הטקס_________  

             חתימת עורך הטקס ________

____________ ניתן באתר ____________ שמורת הטבע עינות צוקים____________ ניתן באתר ____________ ניתן באתר שמורת הטבע עינות צוקיםניתן באתר ____________ שמורת הטבע עינות צוקים____________ שמורת הטבע עינות צוקים

ועתה, אם סיימתם בצורה 
מוצלחת לפחות 5 משימות, 

אתם זכאים לקבל תג 
"פקחים צעירים" ולהשתתף 

בטקס ההתחייבות.
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www.tevakid.org

פקחים צעירים ברחבי הארץ:
שמורת טבע תל דן

שמורת טבע משושים
שמורת טבע גמלא

גן לאומי מבצר נמרוד
שמורת טבע נחל עמוד

גן לאומי קיסריה
גן לאומי אפולוניה

גן לאומי ירקון
גן לאומי עין חמד

גן לאומי בית גוברין
גן לאומי אשקלון
גן לאומי הרודיון

שמורת טבע עינות צוקים
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