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HTTPS://WWW.360CITIES.NET/IMAGE/EN
-GEDI-ISRAEL-UPPER-WATERFALL?

OLD_EMBED=TRUE

סיור וירטואלי 360 מעלות בשמורה

https://www.360cities.net/image/en-gedi-israel-upper-waterfall?old_embed=true


שמורת הטבע עין גדי, השוכנת לחופי ים המלח, היא אתר היסטורי שאף נזכר
.מספר פעמים בתנ"ך

באזור זה מצאו ארכיאולוגים בית כנסת עתיק מהמאה ה-3 לספירה, שפעל
.במשך יותר מ-400 שנים

כיום מהווה השמורה אתר תיירותי פופולרי, המציע מגוון מסלולים ונופים יפים
המפל המופיע בתמונה הוא מפל דוד, אחד המפלים האהובים ביותר בשמורה.



מה מייחד את שמורת עין גדי?

מיקום -
במדבר

צמחיה -
דלילה וצחיחה

מזג האויר- 
חם רוב השנה
עם שטפונות

בחורך

בעלי חיים-
בעיקר יעלים

וזוחלים שונים. 
לחצו על הציור)
(לצפייה בסרטון

 ארכאולוגיה -
התיישבות אדם

מימי קדם

https://www.israelhayom.co.il/article/760689


צפו בשטפונות החורף
בנחל עין גדי

לצפייה בסרטון

https://www.facebook.com/watch/?v=364293297639222


בעמודים הבאים תוכלו לקרוא כתבות ומידע אודות פארק עין גדי, 
פעילויות אשר נעשו בו, שמירה על הטבע ופיתוחו. 

בחרו כתבה / פעילות מעניינת, קראו אותה וכתבו מה למדתם. 

פעילות

דף הכוון לפעילות
(לחצו על העיגול הצהוב  )

https://docs.google.com/document/d/1pPJ6qrz46pr3FdeNN6e8OfECh7uI3k3Ql9YjG6KyBSw/edit?usp=sharing


הפרויקט של ארצי
כתבה - מדוע אסור להאכיל את חיות השמורה

לכניסה לכתבה

https://www.parks.org.il/wp-content/uploads/2017/08/arzi-12.pdf


"פקחים צעירים"
הרפתקאה בנוה מדבר

הכנסו לכתבה וענו על החידון בצידה

לכניסה לכתבה

https://www.parks.org.il/wp-content/uploads/2017/08/mishpacha-betyul-3.pdf


עתיקות עין גדי
טקסט מידעי בנושא עתיקות באזור עין גדי

כניסה למפה ולפעילות



שמירה על נוף בעין גדי
כתבה על פרויקט מיוחד שנעשה כדי להחזיר את הצמחייה שנכדה מהאזור

כניסה לכתבה

https://www.parks.org.il/wp-content/uploads/2017/08/amesima-ashavat-azey-en-gedipdf.pdf


כניסה לכתבה על הטיול

"כביש 90"
מסלול טיול מעין גדי

ועד ים המלח

https://www.parks.org.il/wp-content/uploads/2017/08/maslol-1-2.pdf


חוברת פעילות
לילדים בשמורת עין

גדי
לחצו על הלינק

לפניכם חוברת פעילות "עין גדי" למבקרים, מוזמנים להנות משלל הפעילויות, תשבצים
וחידות שמציעה החוברת.

https://www.parks.org.il/wp-content/uploads/2017/08/juniorranger-20.pdf


EARTH כניסה לגוגל

GOOGLE EARTH טיול בישראל ובעין גדי דרך
וצפיה בפני השטח

https://earth.google.com/web/search/Ein+Gedi,+%d7%a2%d7%99%d7%9f+%d7%92%d7%93%d7%99/@31.5623046,35.41438838,-362.39249731a,198161.21493107d,35y,0h,0t,0r/data=CigiJgokCd-rt1WjXTNAEd2rt1WjXTPAGSzpVYiwGElAISzpVYiwGEnA


פעילות יצירתית 1- טיול לעין גדי
ציור השמורה באמצעות חפצים

עשו חיפוש בגוגל על ערך
 "עין גדי". 

חפשו צילומים ותמונות
מהמקום. 

נסו בעזרת חפצים מהבית
לצייר ולהוסיף - ולדמות את
צבעי המקום והתמונה אותה

בחרתם.
לדוגמא: אם בחרתם לצייר את מפל המים, 
מפל המים יכול להיות פסטה, העצים סביב
יכולים להיות עשויים פלסטלינה או חסה

והעצים מסביב משעועית לבנה.
(!אם אתם מכינים מאוכל, נא לאכול ולא לזרוק)



לדוגמא:

ת.ז 0101015532

שם: איציק השועל

גיל: בן 5, אבל בוגר לגילי

תחביבים: צייד חולדות ובריחה מנמרים

וחשבו על רעיונות משעשעים נוספים שתוכלו 
להוסיף לת.ז של בעל החיים שבחרתם.

פעילות יצירתית 2- טיול לעין גדי
יצירת ת.ז לבעלי החיים בשמורה

עיינו בדפי בעלי החיים של עין
גדי - המצורפים כאן. 

בחרו את אחד מבעלי החיים
ונסו לצייר אותו, לתת לו שם,

ולהכין לו ת.ז משעשעת.

https://www.parks.org.il/wp-content/uploads/2017/08/brochure-31.pdf


יצירת הטיול

שיר רוזנברג עינבל
רכזת מיחשוב ומחנכת

בית ספר "הנדיב" הרצליה

תודה רבה לאתר רשות שמורות הטבע והגנים בישראל


