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مرحبا يا صغار
أنا آرتسي ،أنا شقي ،صغير مثلكم ،وأنا وَ ْعل،
أحب التنزه في الصحراء ،في الغابات ،على الشاطئ وفي البحر.
أتنزه في جميع هذه األماكن وأحافظ عليها أيضا!
إلي؟ منرح ،نتعلم أشياء مثيرة وأيضا نحافظ على
هل تريدون االنضمام ّ
البيئة؟
مستعدون؟ ممتاز! إذا َ ه ّيا نتنزه ونستمتع سو ّياً.
هل انتم
ّ
خذوا الك ّراسة وسنتجول معا في عني فشخة (محم ّية عينوت
تسوكيم).
"ح ّراس طبيعة صغار" ،سوف تتعلمون كيف
انضموا إلينا وكونوا ُ
تتنزهون بشكل صحيح وتستمتعون أيضا.
لذا هيا بنا ننطلق!
حرِّكوا أرجلكم وقرونكم ،خذوا معكم قلما ً واصطحبوا الوالديْن،
سنحل األلغاز ونفهم سر األشياء.
بكل سرور،
آرتسي،
مرشد التنزه الشخصي اخلاص بكم.

للوالدين:
من أجل امتام املها ّم ودليل للمكان ،من احملبذ االستعانة بنشرة املعلومات
عن املوقع وخريطة احملم ّية التي اخذمتوها عند املدخل.
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بعد دخولكم احملم ّية سترون متجرا صغيرا .من هناك واصلوا على طول املمر نحو اجلنوب
(على ميينكم يرافقكم جرف البحر امليت) ،باجتاه املوقع األثري حيث توجد منشأة زراعية قدمية.
توجهوا إلى املنشأة وأكملوا الكلمات املفقودة.
يعتقد بعض العلماء أنه منذ حوالي()1عام مت إنتاج عطر البلسم الباهض الثمن ،والذي كان
مرغوبا في بلدان حوض ( )2األبيض املتوسط وفي جميع أنحاء اإلمبراطورية الرومانية .يبدو أن
شجيرات البلسم زرعت في ( )3جدي وأريحا .في الواقع ال أحد يعرف بالتحديد ما هي ( )4التي
أنتج منها ( .)5هذا لغز يحاول الكثير من الباحثني ح ّله .عملية إنتاج العطر أيضا كانت (،)6
كان يعلمها القليلون فقط.
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أيضا على مياهها من ينابيع املياه العذبة
مثل البرك األخرى في احملم ّية ،حتصل هذه البركة ً
التي تنبع في املنطقة وتتدفق نحو الشرق ،نحو البحر امليت .بفضل وفرة املياه ،تنمو العديد
من أنواع النباتات هنا .في هذا املكان ،والحقا عند مواصلة طريقكم ،حاولوا حتديد  5نباتات
على األقل من بني النباتات املوجودة في الرسم التوضيحي التالي.

األَثل رباعي األخبية

الرغل امللحي
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الغرقد

قصب السكر الطويل

ه
يتجول فلي اتعلم؟

حملمي
من احلمير .و ّة قطيع
ظيف
التقليل من نب ة احلمير
اتا
وبالتالي تساع ت البوص
د
انتشار ا على منع
را
ئ
حل ق.
واصلوا السير في املمر الذي يقودكم نحو بحيرة البوط
(القصيب) واجتهوا نحو اليسار ،حتى تصلوا إلى منطقة
ّ
جلوس مظللة (بجوار الالفتة «ممنوع دخول املاء») واجلسوا امام
البحيرة .من املفضل االستعانة بخريطة احملم ّية.

البوط

البوص
البرنوف
األثل النيلي
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بفضل املياه العذبة والنباتات املتنوعة ،تعيش في احملم ّية العديد من احليوانات  -على اليابسة،
في املاء وفي الهواء .مع القليل من الصبر ،ميكنكم مقابلة البعض منها في املكان الذي
جتلسون فيه .صلوا ّ
خطا ً بني احليوانات (أو الرموز التي تركوها) وبني بيئة عيشها .وللمزيد من
االستمتاع :حاولوا ايجاد على ما ال يقل عن  2من احليوانات التي تظهر رسوماتها في االسفل
وضعوا عالمة  Vفي املكان املناسب.

زقزقة الطيور
البلطي

النساجة
النملة ّ

البطريخ األزرق

يعسوب

حمار

واصلوا السير في املمر ،وعندما تظهر الالفتة «نافذة للطبيعة» ،اجتهوا نحو اليمني ،إلى ممر أضيق
مير عبر ُحرش من النباتات ويصل إلى بركة احلور.
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اجلسوا بجانب املاء وحلوا لغز الكلمات املتقاطعة ،حيث تختفي بداخله اسماء بعض
احليوانات والنباتات التي تعيش في احملم ّية (استعينوا بنشرة املعلومات التي بحوزتكم).
1.1حيوان مفترس كبير آكل اجلِيف ينشط في الليل على جسمه خطوط سوداء.
2.2عصفور يتميز بتغريده اجلميل جدا ويق ّلد في تغريده العصافير االخرى ايضا.
بجد وتقوم بتخزين
3.3حشرة صغيرة تعيش في مجموعات حتت األرض ،تعمل ّ
طعامها خالل الصيف من اجل الشتاء.
4.4برمائي أذا ق ّبلتموه سيتحول الى أمير!
5.5نباتات خضراء صغيرة متأل األراضي واحلقول.
6.6اشجار طويلة تنمو في الصحراء ،ثمارها حلوة الطعم.
والبحار.
7.7تسبح في البرك ِ

اجمعوا احلروف املوجودة في املربعات
الرمادية واكتشفوا الكلمة:
واصلوا سيركم الى بركة النبع واجتهوا يسارًا .اذهبوا في اجتاه مبنى أبيض اللون
وحمامات قدمية.
وقفوا بجانب الالفتة املكتوب عليها « .»1984بجانب الالفتة درجات ّ
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من الصعب تصديق ذلك ،لكن في عام  1984وصل البحر امليت إلى النقطة التي تقفون فيها
اآلن .انظروا بعيدا وشاهدوا أين هو اليوم.
ساعدوا قطرة املاء الصغيرة من إحدى الينابيع في احملم ّية للوصول إلى البحر امليت.
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علِمنا بأن البحر امليت آخذ في اجلفاف ،خط الساحل يتقدم شرقا ً والبحر يتراجع .كل هذا
يسبب في سوء حالة الساحل ،ت َك ُّون البالوعات والقضاء على املناظر الطبيعية للبحر امليت
الذي يُعتبر من العجائب العاملية .واآلن حان الوقت للتفكير في ما يجب علينا فعله إلنقاذ
الوضع.
اكتبوا إعالنا ً ي ُ ّ
املفضل طلب
ذكرنا بحق الطبيعة باملياه وبأهمية إنقاذ البحر امليت (من
ّ
املساعدة من األهل).

عض االفكار؟ حاولوا

م للمساعدة والى ب
إذا احتجت
ض الكلمات التالية:
استخدام بع
النسان ،البحر امليت،
عة ،حيوانات ،يجف ،ا
ماء ،إنقاذ ،طبي
عيةُ ،ح ّب ،توفير ،حياة
ميعنا ،املناظر الطبي
مزدهر ،ج

اآلن ميكنكم التوجه نحو
بوابة احملم ّية ،واجللوس
بقرب إحدى البرك،
والدخول الى املاء ايضا.

هل تعلم؟
بسبب اجلفاف ،تتقلص مساحة
البحر امليت ،حيث يتراجع البحر
مبعدل حوالي متر واحد في السنة.
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مرحبا ايها الصغار!
قبل االنتهاء من جولتكم في محم ّية عني فشخة ،هناك شيء مهم أو ّد أن تعرفونه.
 في جميع أنحاء البالد ،اعلموا أنكم وصلتم إلى مكانالشعار -
عندما تلتقون بهذا ِ
خاص يحتاج الى احلفاظ عليه .عليكم التذكر كيف تتصرفون.
من أجل سالمتكم ،ولكي ال نلحق االضرار باحملم ّية الطبيعية ،يجب السير فقط في املمرات
احملددة.
حافظوا على النظافة  -النفايات غير مرغوبة لدى اإلنسان وايضا تؤذي احليوانات.
ال تلمسوا احليوانات ،النباتات ،اجلمادات واآلثار املوجودة حولكم ،حتى يتمكن الزوار اآلخرون من
أيضا.
االستمتاع بها ً
انظروا إلى الرسومات التالية وحاولوا االشارة بدائرة حول السلوكيات الضا ّرة التي صادفتكم
خالل زيارتكم لعني فشخة.
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أنا ،حارس الطبيعة،
سأستمر في زيارة الطبيعة ،للتع ّرف والتن ّزه.
سأروي لألطفال اآلخرين ،األقارب واجليران
حول ما تعلمته في عني فشخة.
أتعهد باحلفاظ على جميع املواقع
احليوانات ،األشجار والزهور،
التصرف بشكل سليم في احملميات واحلدائق
والتأكد من أن تكون البيئة نظيفة.
أن أحترم الطبيعة وجميع كنوزها
في كل مكان وحتت أي ظرف.
			

توقيع

مت احلصول على الوثيقة في
التاريخ
موقع عني فشخة (عينوت تسوكيم)
		
			

اسم من اجرى املراسيم
توقيع من اجرى املراسيم
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www.tevakid.org
-חפשו אותנו ב
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