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 מדינת ישראל                                                 
  משרד החינוך                                                 

 מינהל חברה ונוער
 אגף של"ח וידיעת הארץ                                      

 

 נחל דוד -שביל צפית                                  

 .אני אתך, אתה אתי, בואו נעשה שלום קטן"                              

 "שלום קטן, אמתי ן,בואו נעשה שלום קט                                  

 (נאור לאה :מאת ,"בואו נעשה שלום קטן" מתוך:)                                                                                 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 צילום: רונית בין                             

 "מתפתח שלום גבול - הבקע" לסדנת מותאם מ"היש

 רונית ביןמאת:                                         

 בין רונית: עריכה                                        

 אפרת חבה  :עריכה לשונית                                         

  1026 ,ותשע"

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 01-1601015, פקס':01-160029062, טל': 92922, בניין ארלדן ירושלים, 00רח' הנביאים                                     
  inbalba@education.gov –אגף של"ח וידה"א                             

     החינוך.                                                                  קובץ זה מכיל קישורים גם לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד  
 .תרים ואינו באחריות  משרד החינוךהינו באחריות בעלי הא ,ם אלו, לרבות הפרסומות הכלולות בותוכן אתרי

                             

http://meyda.education.gov.il/files/Tiyulim/yomSade.doc
mailto:inbalba@education.gov
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 נחל דוד -שביל צפית                                 

 .אני אתך, אתה אתי, בואו נעשה שלום קטן"                           

 "שלום קטן, אמתי ן,בואו נעשה שלום קט                                

 (אורלאה נ , מאת:"בואו נעשה שלום קטן" מתוך:)                                                                                  

 

אוצר טבע מרהיב, מרחב חשוב   ואה ,הנושק לו מדבר יהודהמו מרצועת הבקעכחלק  ,בקע ים המלח

 במורשת הלאומית, מנוף כלכלי אזורי וגבול של שלום.

על קו שזהו מסלול נופי . של  מדבר יהודהעובר בשוליים המזרחיים  גדי-עיןשמורת בתחום ששביל צפית 

לאורכו ומתפצלים שבילים רבים משביל צפית  .התפר שבין החלק המדברי של השמורה לבין נווה המדבר

 בין ישראל לירדן.שתצפית מרהיבות אל מרחב בקע ים המלח שמשני צדי הגבול נקודות 

מעל נחל שלאורך מדרגת סלע  שביל צפיתבנמשך היש"מ מתחלק לכמה מקטעים: המקטע הראשון  מסלול

  .שוב קדום באזוריחושף נוף מצוקי מחודד לצד שכבות סלע רכות וטרסות רבות המעידות על יהוא , דוד

ואל מפל החלון המרשים שלמרגלותיו  של נחל דודאל הקניון היבש משביל צפית יורד  המקטע השני

  .שמורת נחל דוד

יע בחלק האחרון של אליה נגש – שמורת נחל דודאל  המקדש הכלקוליתי דרךהמקטע השלישי עובר 

 המסלול. 

לאזור ולמשותף לישראל ולירדן לאורך רצועת הבקע  ייחודיות תופעות נופאדם מהלך במסלול נחשף לב

 בקע ים המלח בפרט.בבכלל ו

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=16883
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=16883
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=10161
http://www.goisrael.gov.il/tourism_heb2/Tourist%20Information/Tourism%20districts/Pages/Judean%20Desert.aspx
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%9F_%D7%92%D7%93%D7%99_%28%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94%29
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9_%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%AA%D7%99_%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%9F_%D7%92%D7%93%D7%99
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           .מדבר יהודהצפון  חבל ארץ:             

   .שעות 6-כ :משך זמן היש"מ

 .ק"מ 5 :אורך המסלול

 .ים המלחוצפון מדבר יהודה  – 11 מפת סימון שבילים מס'מפה: 

  .(7323337552616נ"צ  ) גדי-עיןבית ספר שדה  נקודת התחלה:

  .גדי-עיןכניסה לשמורת  נקודת סיום:

ם או ויום גשטיול באזור במ עלהימניש אביב. ו, חורף וסתי :ת להמחשת תכני הסדנהעונה מומלצ

   .(שרבב

גם  ךוכ ,ב את ההליכהכהמעבר בקניון היבש מחייב הליכה בטור ומע -צוואר בקבוק מגבלות:

  .בעזרת יתדות הברזלירידה ה

 יה לאורך המסלול!יאין מים לשת

הליכה בטור ובזהירות.  –ה קרוב לשפת המצוק הליכ שנדרשת בהםש קטעים י דגשי בטיחות:

 .לסיוע הקבועות בחלקים שונים של המסלולשנקבעו ברזל היתדות זהירות נדרשת גם בשימוש ב

 .המעבר בקניון היבש מחייב הליכה בטור ומעקב את ההליכה צוואר בקבוק

 והבהם יש עומס חום גבשות ובימים בהם יש חשש לשיטפונשמסלול בימים לכת באין ל. 

 ההליכה את קניון היבש שיגבילו או ימנעו של ה מים בגבים ן שיהיוייתכ ,לאחר שיטפונות

 יש להתעדכן ולהיערך בהתאם.  בו,

  .      נגישות-יטיבי לכת, אינו ברמ דרגת קושי:          

 .אין: ציוד נדרש          

 .אין מים )בנחל דוד יש( לאורך המסלול שדה וביציאה מהשמורה.הכניסה לבית ספר ב :מקורות מים          

 .גדי-עיןשמורת  :אתרים בתשלום          

   

 

  

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94
http://www.parks.org.il/ParksAndReserves/enGedi/Pages/default.aspx
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http://meyda.education.gov.il/files/Tiyulim/yomSade.doc
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t08a23.htm
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t08a24.htm
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t3001.htm
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 תיאור מסלול                                    

 מצפון להםאותם  בדרך המקיפהנלך . גדי-עיןבית ספר שדה הקיף את מבני יש ל ,תחילת המסלולהגעה לל

מטפס הו שחורהמסומן ב שבילנחבור אל לכיוון מערב ו נצא דרך השער הקטן ,(2) אמפיתאטרוןלעד 

 ,(1) שרידי טרסות חקלאיותר ועבנמורדות הר ישי המתנשא מעל. על ו מצוק העתקיםעל  במעלה תלול

ל הנוף המרהיב אלצפות בבטחה אפשר ממנה שמסודרת -לא (0) רחבה בהמשך העלייה בשביל נגיע אלו

שקוף המסומן ביך במעלה ונפנה לכיוון צפון אל שביל הרי מואב. נמשאל ו שני עברי ים המלחמהנשקף 

המסומן  העובר דרך שני מצוקים מרשימים וחובר שוב אל השביל )שני פסים לבנים ללא צבע ביניהם(

המטפס ואדום המסומן בבשביל מערבה נמשיך  .שביליםכמה ל (5) לנקודת פיצולנמשיך עד  בו – שחורב

 . בקטע אופקי מתוןשל נחל דוד  והה יותר מעל הערוץאל מדרגת סלע גב

באפיקו המתפתל בין נרד בקניון . של נחל דוד (1) קניון היבשל שבילים נמשיך בשביל עד להתפצלות

הצופה אל המרחב ואל שמורת נחל דוד  – (6) מפל החלוןמצוקיו הנישאים אל המפתח המרהיב של 

דרך הגדה הדרומית של המטפס  ,וםאדבהמסומן  משם נשוב על עקבותינו ונעלה בשבילשלמרגלותיו. 

. השביל ממשיך על גדתו הדרומית של נחל ירוקהמסומן במקטע זה בצבע  ,הקניון וחובר אל שביל צפית

מכאן נפנה צפונה אל המשך השביל היורד אל  .(7) וליתיקהכל המקדשלעבר  ,מזרח-כיוון דרוםלויורד דוד 

 שער השמורהללאורך השביל עד שדוד ופינות חמד מפל  ,ן שלומיתינעבור דרך מעי ,(8שמורת נחל דוד )

 מסלול. המסתיים  שם ,(9)

המסומן  שבילבדרומה וממנו  גדי-עין יןימעללהמשיך  , אפשרש הכלקוליתיקדמהמ ת:אפשרות נוספ

 .(20) לנחל ערוגותאל כביש הגישה  היורדו שחורב
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http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%A9%D7%93%D7%94_%D7%A2%D7%99%D7%9F_%D7%92%D7%93%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%A7%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9_%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%AA%D7%99_%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%9F_%D7%92%D7%93%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%97%D7%9C_%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%92%D7%95%D7%AA
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http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%9F_%D7%92%D7%93%D7%99_%28%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94%29#mediaviewer/File:Ein_Gedi_Nature_Reserve_Scheme_he.png
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%9F_%D7%92%D7%93%D7%99_%28%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94%29#mediaviewer/File:Ein_Gedi_Nature_Reserve_Scheme_he.png
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 במסלול    שתיאור האתרים 

 (2) גדי-עיןבית ספר שדה  אמפיתאטרון
 

 אותו םיהק יוסי פלדמן ם.והראשון מסוגו בעול הראשון בישראל הוא בית ספר שדה גדי-עין בית ספר שדה

 ובפרט בני ,לחינוך הציבורבמשך השנים, נועד  אחריו כמו אלו שהוקמו זה, בית ספר שדה. 1561ת בשנ

 .שר החינוך דאזשהיה סגן  ,עמי אסףשמירת הטבע. בית הספר נקרא על שם ל ,הנוער

. פרויקט זה נחשב אחד 1567-1563בין השנים  גדי-עיןשדה בהבית ספר תכנן את  נחום זולוטוב אדריכלה

הופיע במגזיני אדריכלות ישראלים  , והואהנדבכים החשובים בתולדות האדריכלות הישראלית

  אותה עת.ב ובינלאומיים
 

 (1ת )שרידי טרסות חקלאיו
 

 גידול צמחי בושם. מועיקר פרנסתה היה  ,י קהילה יהודית חקלאיתדג-שגשגה בעין ,בימי בית שני

קטע  ,מורדות הנחלים ערוגות ודוד. במעלה שביל צפיתאת מדרגות חקלאיות כיסו את מניפות הסחף ו

 ,ליד השביל. שנים 77והוא בן  1563-ב גדי-עיןשנפל בצוקי  ,סרן אור אילןששוחזר לזכר  דמדרגות עיבו

יבש במרוצת השנים. המים שימשו להשקיית  המעיין – שרידי ברכה עתיקה ששימשה לאגירת מי מעיין

כמו " – התמרגדי בעת העתיקה היו -לעיןמוניטין הגידולים שהוציאו . שטחי טרסות שהוכשרו במדרון

-עיןיריחו ו. בושם האפרסמוןממנו הפיקו את ש – והאפרסמון " )בן סירא כד, ד(,נתרוממתי גדי עיןתמר ב

ומפקידים אצלו אפרסמון...  שהיו נותנים עיניהם בבעלי ממוןהתפרסמו במיוחד בזכות האפרסמון: " גדי

חינא(, שמעליו  גידלו את הכופר )בערביתכמו כן  ..." )סנהדרין קט ע"א(.לערב באים ומריחין אותו ככלב

" גדי אשכל הכפר דודי לי בכרמי עיןיים ושיניים: "לצביעת שער, ציפורנריחני  צהבהב-אדוםהפיקו צבע 

                                                     ההרים.                                                                הנמוכים של ואילו את האפרסמון במורדות  ,את התמרים גידלו במישור. (יד שיר השירים א,)

 

  במעלה שביל צפית – (0) רחבה

 

לכדי מתרחב השביל  הםבשבעיקר מהאזורים  – לצפות ממנו אל המרחבאפשר שביל צפית חשוף לנוף ולכן 

 ,מצוקהבתחתית  .הדרובמלוא  ממנו  נראהה ,מצוק ההעתקיםשביל צפית מטפס על  רחבות טבעיות.

, מזרח נפרש מראה מרהיב של ים המלח-דרוםת. בכיוון וומדרומו נחל ערוג ,נחל דודנמשך  ,ממערב למזרח

    .גדי-עין ץקיבונמצא  ,יוומעלנחל ערוגות ל מדרום. שבירדןשפך נחל ארנון של והרי מואב של 

ול דאוהל גו "גדי-עין"מי מפעל המים המינרלים , מוריקים מטעי תמריםשל נחל ערוגות במניפת הסחף 

  גדי-עין שדההבית ספר  נמצאים התצפית נקודת . למרגלותגדי-עיןהקדום של  תי בית הכנסדהמגן על שרי

  ,מדברירכפתן  ,רכפה לבנה: צמחייה מדברית אופיינית אפשר לראות לאורכו של השביל .אכסניית נוערו

 .(יוסת)עלים בשרניים בחורף ושרביטי פריחה בשלהי הקיץ וה מצויחצב  ,זוגן השיח ,סורימציץ 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%A9%D7%93%D7%94_%D7%A2%D7%99%D7%9F_%D7%92%D7%93%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%A9%D7%93%D7%94_%D7%A2%D7%99%D7%9F_%D7%92%D7%93%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%99_%D7%A4%D7%9C%D7%93%D7%9E%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%99_%D7%90%D7%A1%D7%A3
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%97%D7%95%D7%9D_%D7%96%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%98%D7%95%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%97%D7%95%D7%9D_%D7%96%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%98%D7%95%D7%91
http://www.izkor.gov.il/HalalKorot.aspx?id=510400
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=203
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%9E%D7%95%D7%9F_%28%D7%91%D7%95%D7%A9%D7%9D%29
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t3001.htm
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%9F_%D7%92%D7%93%D7%99_%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?id=1669
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=622
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=511
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=86
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=26
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 (1-6)ל החלון פומ ל דודחהקניון היבש של נ

 

קירות . שכן  חלק זה של נחל נמצא מעל קו המעיינות טפונותישרק מי זורמים דוד קטע זה של נחל ב

סייעות מהמגלשות טבעיות,  של הקניון לאורכויותר. בלגובה רב הקניון עולים ומתרוממים בתלילות 

"מפל מעבר לעיקול הנחל, יתגלה  הם מלאים.כשחציית הגבים בות ויתדות המסייע ,מעבר בין הסלעיםב

ים  ואלנחל דוד שמורת הירוק של מאפשר מבט נרחב אל הנוף  טרים. המפלמ 16-שגובהו כ – החלון"

שראינו לאורך השביל  , שכמותה. את מצוקי הקניון מעטרת צמחייה אופייניתשברקע הרי מואבאל המלח ו

 . מצויההשיזף את עץ אות כאן . כן אפשר לרובערוץ עצמו

 

 (7) וליתיקהכל המקדש

  

שריד של מקדש מהתקופה הכלקוליתית בארץ ישראל. הוא למעשה  גדי-עיןבשמקדש הכלקוליתי ה

עד לפנה"ס  3,111 משוערכת בין השנים ,תקופת הנחושת המכונה גם , שראלירץ הכלקוליתית באהתקופה 

   .1556כבר בשנת  אולוג יוחנן אהרונייהארכלה יהאתר גאת לפנה"ס.  3,151

ומכאן ההנחה כי  ,לא נתגלו שרידים של יישובלידו  ,היה מקדש מרכזי גדי-עיןמשערים כי המקדש ב

יש המשערים כי המגורים היו במערות הרבות  .המקדש שימש לפולחן לאנשים שבאו מרחוק

. במזבח מזבחמטר, ובו מתקן עגול ו 5.5מטר על  71המבנה המרכזי של המקדש הוא מלבני:  שבהרים.

מצאו שרידים של חומרים שנשרפו: ענפים דקים, עצמות, שבלולים, גושי חמר, חרוזים ושברי צלמיות נ

 .חרס

המקדש מורכב מארבעה מבנים, אחד מלבני ורחב והשאר מבנים מרובעים קטנים, כולם מצויים בתוך 

. המבנה אחרים באתרים דומיםגם  חצר. באתר נמצא שריד טיח, אולי של ציורי קיר, ציורים כאלה נמצאו

כנראה שימש  – . לאורך קירותיו היו ספסליםהסמוך גדי-עין המלבני היה בית השער, הוא מכוון למעיין

 .הניםוכלמשכן  שימשאולי  ,אחד החדרים היה ריצוף נאהבמעין חדר המתנה. 

 .  שיטת הסוכךבסמוך למקדש צומחים עצי 

 

 (8) נחל דודמורת ש

 

 , הגיע גםשאול ברח מפנישכ –ך דוד המל על שם קרוי נחלה. גדי-עיןחלק משמורת  אשמורת נחל דוד הי

ין בו זורם הנחל:ש ,גדי-עיןלאזור  דוֹת עֵּ ב ִבְמצָּ שֶׁ ם ַויֵּ ִוד ִמשָּ ִדי" "ַוַיַעל דָּ ר  (,כטכג,  ,שמואל א) גֶׁ "ַוְיִהי ַכֲאשֶׁ

ִוד ְבִמְדַבר  י ְפִלְשִתים ַוַיִגדּו לוֹ לֵּאֹמר ִהנֵּה דָּ ַאֲחרֵּ אּול מֵּ ב שָּ  .(אכד,  ,שמואל א) "גדי עיןשָּ

http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=233
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9_%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%AA%D7%99_%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%9F_%D7%92%D7%93%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_%D7%91%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94#.D7.94.D7.AA.D7.A7.D7.95.D7.A4.D7.94_.D7.94.D7.9B.D7.9C.D7.A7.D7.95.D7.9C.D7.99.D7.AA.D7.99.D7.AA
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=196
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%97%D7%9C_%D7%93%D7%95%D7%93
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t08a23.htm
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t08a24.htm
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 מיור מימקו. הנובעים בערוצו ממעיינות שכבההניזון  ,הזורם במשך כל השנה ,נחל דוד הוא נחל איתן

בעיקר בימי  ומים זורמים ב רוב השנה, יבש ,ן דודימעל מעי ,חלקו העליון של הנחל. ן דודימעי י הואעיקרה

, בשל שפע המים. הבולט שבהם הוא מפל דוד ,בחלקו התחתון יש מפלים זורמיםבעת שיטפונות.  ,החורף

 עשיר ,ם בית גידול ייחודיהעדר ימי קרה, התפתח במקובשל הטמפרטורה הגבוהה ובשל איכותם,  בשל

, זקום מצרי, שיזף מצוי תמית,ונגה רימור בעלי חיים. ביניהם צומח טרופי:של של צמחים וומגוון 

קנה , קנה מצוי, קנה שכיח-עבנחלים:  )תפוח סדום(; צומח ת המדבר הגדולהפתיל, סלוודורה פרסית

, בעבר נצפו גם נובי ויעל סלע שפניהם  במיוחדבעלי חיים הנצפים בשמורה  .ושערות שולמית סוכר גבוה

ובקרבת  ;ושחור זנב סלעית לבנת בטן, עורב קצר זנב, טריסטרמיתמבין הציפורים:  .בשמורה נמרים

 . שחריר הנחלים, םסרטן הנחלי, שפיריתהמים ובמים: 

 

ור
חז

 
 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%9F_%D7%A9%D7%9B%D7%91%D7%94
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=619
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=233
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=1558
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=1954
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=1954
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=206
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?id=225
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=184
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=2486
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=2486
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=2486
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=245
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=1387
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=1082
http://www.teva.org.il/?CategoryID=197&ArticleID=3998
http://www.teva.org.il/?CategoryID=197&ArticleID=3998
http://www.birds.org.il/he/species-page.aspx?speciesId=434
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%91_%D7%A7%D7%A6%D7%A8_%D7%96%D7%A0%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9C%D7%A2%D7%99%D7%AA_%28%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%29
http://www.birds.org.il/he/species-page.aspx?speciesId=475
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%9F_%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%99%D7%9D
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דר
סו

 
 

נושא הפעילות  הפעילות   מקום
 ויעדי היש"מ 

 מיוחד דגש תיאור הפעילות   
 

  הערות
 

 ציוד  זמן
  מיוחד

 

 אמפיתאטרון בי"ס 1
 גדי-עיןשדה 

(2) 
 

 ארוחת בוקר  .א

הצגת נושא  .ב
 היש"מ 

 
 
 
 

 למה אני מאח .ג
משימה  – היום

בשיתוף 
 המש"צים 

 
טחון יהוראות ב .ד

 ובטיחות 

 
 
מה מצפה לנו  ב.

קישור  – היום
היש"מ לסדנה 

 והצגת המסלול 
 
 
מה אני מאחל   ג

   (1) היום

 

 ,אסור לאכול בשמורה.א
קודה זו ובסמוך נבמלבד 

 .(7למקדש הכלקוליתי )
 
 
 
 
 

רוב הכרטיסיות  ב.
מתייחסות לרגשות שיש 
בהם כדי לקדם  אווירה 

 חיובית במהלך היש"מ
 סובלני לקדם שיחו

, בנושא שלום בין מדינות
בדיון במסר  נושא שיעלה

 הערכי.  

התלמידים 
פועלים 
-על בחוליות

פעילויות פי 
 (2ומשימות )

שחולקו 
  .מראש

 
 

בסיום 
יש  ,הפעילות

לחלק 
לחוליות את 

משימת 
זיהוי  הדרך:
בעלי  ,צמחים

חיים 
ואתרים 

 במסלולש
(0).  

31 
 דק'

זיהוי   
 ,צמחים

בעלי 
חיים 

ואתרים 
 במסלולש
(0)  

 

 מהאמפיתאטרון 7
מדרגות שרידי הל

 חקלאיותה

 משימת דרך הליכה
  :לאורך המסלול
 ,זיהוי צמחים
בעלי חיים 

 במסלולשואתרים 
(0) 

  11 
 ק'ד

 

 מדרגות שרידי  3
 חקלאיות

       (1) 
 

זיהוי האתר  .א
 וייעודו

 
 

-עין נאת מדבר .ב
  גדי

  2יעד 

התלמיד יכיר את 
מאפייני הנופאדם 

  כל)לאורך בבקע 
  "מ(.היש מסלול

 

מקום זיהוי ה .1א
תמונות של ב

 משימת הדרך.
יעוד של ימה ה .7א

  .מדרגות אלה
 
קיום מה אפשר  .ב

   .חקלאות באזור
 ני בשמים ימגידול 

 , כמווצמחי מרפא
 האפרסמון

 :ראו .והכופר
תיאור האתרים 

  .במסלולש

 
 
  

 
 
 

יש לבקש מהתלמידים 
לשטח ולמרחב  להתייחס

-עיןמדבר  )מדרון, נאת
 ., מקורות מים(גדי

 
 
 
 
 
 
 
 
  

71 
 'קד 

 
 
 
  

 

מדרגות  המשרידי  3
חקלאיות עד ה

 לרחבת התצפית 
 

המשך משימת  הליכה 
זיהוי  :הדרך

בעלי  ,צמחים
חיים ואתרים 

 (0) במסלולש

  15 
 דק'

 

5 
 

 

 רחבה לתצפית 
(0 ) 

  תצפית א.
 

  1יעד  

ל אהתלמיד יצפה 
ל המדינה אהגבול ו

השכנה ויאפיין את 

 היווצרות הבקע א
(5)   
 
צופים אל  ב.

  – (1)המרחב 
תחרות בין 

 החוליות 

 
 

המורה יסכם את 
התצפית ויתייחס להרי 

לבקע ים המלח  ו מואב
הגבול נושא וידגיש את 

ישראל להמשותף לירדן ו

 71 
 דק'
 

 

מהלך הפעילות ביש"מ 

http://meyda.education.gov.il/files/Tiyulim/yomSade.doc
http://meyda.education.gov.il/files/Tiyulim/yomSade.doc
http://meyda.education.gov.il/files/Tiyulim/yomSade.doc
http://meyda.education.gov.il/files/Tiyulim/yomSade.doc
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%95%D7%95%D7%94_%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%95%D7%95%D7%94_%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8
http://meyda.education.gov.il/files/Tiyulim/yomSade.doc
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הגבול )עימות או 
 .(שלום

 
 
 
 
 

 מדבר יהודהב. מבנה 
 ומיקומו ביחס לבקע 

לזיהוי האתרים 
 ,בשטחש

בהפעלת 
 המש"צים. 

 
 

 
של חתך רוחב .1ב
 (6) דבר יהודהמ
 
–. זיהוי  בשטח 7ב

חטיבת הנוף של  
בו ש ,מדבר יהודה

עובר המסלול 
  היש"מ 

העובר במרכז הבקע  
  – חוצה את ים המלחהו

הנמצא בשטחי שתי 
 המדינות.

 
 
 

 יעזר גםלה אפשר
-עיןשמורת בתרשים של 

  .(7) גדי

 התצפית  תמהרחב 6
 קניון היבש ללירידה 

המשך משימת   הליכה
 זיהויהדרך 

 בעלי ,צמחים
 ואתרים חיים

 (0) במסלולש

 תמרור נעבור בדרך
 שבילים פיצולהמורה על 

בשביל משיך נ ממנו ,(5)
 .להר ישי שחורהמסומן ב

 ממשיך  צפיתשביל 
  .אדוםבסמ"ש 

 31  
 'קד

 

 קניון היבשירידה ל 2
(1) 

הוראות בטיחות 

בירידה לקניון והליכה 

 עד למפל החלון 

 

 

 

מגבלות ודגשי ראו 
בפרטי  בטיחות
  .היש"מ

 
 
 
 
 
 

 

 ,בירידה לקניון היבש
פיצול  תמרור המורה על

: שביל המסומן שבילים
)המגיע ממעיין  ירוקב

מהמקדש  ,דוד
הר לממשיך  (יהכלקולית

שביל המסומן ו ,ישי
יורד אל אדום סמ"ש ב

    .הקניון היבש

 
 

 

5 
 דק'

 

ירידה לקניון היבש  6
 מפל החלון ול

 הליכה  א.

 

 

 מדבר בצל גשם .ב

 ושיטפונות 

המשך משימת  א.
זיהוי הדרך 

בעלי  ,צמחים
חיים ואתרים 

 (0) במסלולש
 
משמעות המושג  ב.

מדבר בצל גשם 
ותופעת  (8)

 השיטפונות
   במדבר

 
 
 
 
 
מדוע חלק זה של נחל  .1ב

 .דוד יבש
משמעות השיטפונות  .7ב

לחי  ,באזור לאדם
   .ולצומח

שיטפון בנחל 
סרטון  – דוד

, ביוטיוב
  אפשר 

להראות 
, או את אותו
 ,חלקו

במסלול 
בפינה 
  .מוצלת

31 
 דק'

 

  – הצגה מליחות ים המלח   (6מפל החלון ) 5
משימת חוליה ע"פ 

מדוע ים  אגדה:
  .(9המלח מלוח )

 

  71 
 דק'

 

ממפל החלון    11
 לקוליתי למקדש הכ

המשך משימת  הליכה 
זיהוי הדרך 

בעלי  ,צמחים
חיים ואתרים 

 (0) במסלולש

למסלול:   יש לשים לב
צועדים בחזרה בקניון עד 

 ,אדוםשביל המסומן בל
המופיע בקיר הדרומי של 

רות ימטפים בזה הקניון,
 ,וחוברים אל שביל צפית

 ,ירוקהמסומן בסמ"ש 
כים בכיוון ממשי בוו

מזרח אל המקדש -דרום
  .הכלקוליתי

 31 
 דק'

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94
http://davidson.weizmann.ac.il/online/maagarmada/earth_sci/%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8-%D7%91%D7%A6%D7%9C-%D7%92%D7%A9%D7%9D
http://davidson.weizmann.ac.il/online/maagarmada/earth_sci/%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8-%D7%91%D7%A6%D7%9C-%D7%92%D7%A9%D7%9D
http://www.goisrael.gov.il/tourism_heb2/attractions/Attractions/Pages/Floods%20in%20the%20desert.aspx?NRMODE=Unpublished
http://www.goisrael.gov.il/tourism_heb2/attractions/Attractions/Pages/Floods%20in%20the%20desert.aspx?NRMODE=Unpublished
https://www.youtube.com/watch?v=vDWFJwOB8Q0
https://www.youtube.com/watch?v=vDWFJwOB8Q0
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 הכלקוליתיהמקדש  11
(7) 

נוכחות האדם  .1

  באזור

 

 

 

 

אוצרות הטבע  .7

 בבקע

  1יעד 

ל אהתלמיד יצפה 
ל המדינה אהגבול ו

השכנה ויאפיין את 
הגבול )עימות או 

 .(שלום
 0יעד 

התלמיד יזהה 
אפשרויות לשיתוף 

פעולה על בסיס הנצפה 
 בנוף. 

סקירה קצרה  .1
ל נוכחות האדם ע

למרות  ,באזור
  ,תנאיו הקשים

תק' המ
הפרהיסטורית ועד 

 היום.
 
 
לעבר ים  תצפית. 7

המלח ומדינת 
 ישראל וירדן :ירדן

המשאבים  –
בבקע בעידן של 

 .(20שלום )
  

  .םי. ארוחת צהרי3

 , אפשר לצפות אלבנקודה
אתרים שלא נצפו 

בתחילת שמהתצפית 
המסלול או לראות אותם 

 אתרים מזווית נוספת. 
 

יש להסב שוב את תשומת 
בול לב התלמידים לג

ים עובר בירדן ה-ישראל
 )נראה רק במפה( המלח

   .הרי מואבול

באזור זה 
סיכוי רב 

שפני  לראות
  .סלע

31 
 'דק
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מהמקדש 
 ההכלקוליתי לכניס
  לשמורת נחל דוד

(8) 

כולל  ,הליכה .2
 בדרך לרחצה,עצירות 

  .התרשמותלהפוגה ול

מהם  שאלת דרך:
ההבדלים 

נוף  ין ההבולטים ב
בחלק זה של 

 נוףהמסלול ל
 שביל צפית?ב

 ,ממשיכים צפונה
בהתפצלות השבילים   

עוברים  פונים מזרחה,
ן שולמית יאת מעי

במורד עד  וממשיכים
לנחל דוד. בהתפלצות 

 .פונים מערבה למפל דוד
 ,לאחר התרשמות והפוגה

בגדה הדרומית  יםזרוח
 .אל הכניסה לשמורה

לאורך 
שמורת נחל 
דוד צמחייה 

ייחודית 
ומגוונת וכן 

  ,עופות ובע"ח
תיאור : ראו

האתרים 
  .במסלולש

51 
 דק'
 

 

דוד ושאול במדבר  .1
 גדי-עין

דוד נמלט   א.1
משאול המלך אל 

  ,גדי-עיןמדבר 
  .כד ,שמואל א

 
דוד המלך  ב.1

 – ורשת העכביש
מדרש בראשית 

 .רבה

נוכחות בעיסוק המשך 
אזור  –האדם במדבר 
 מקלט ומפלט. 

אפשר לעסוק 
בפינה בכך 

יפה בהמשך 
או  הנחל

 במצוק בפינה 
 הצפוני 
שממנה 
 אתרואים 
פתחי 

  .המערות
לראות  אפשר

באזור גם 
    .יעלים

  

 . מעגל של"ח 0  
  וסיכום היש"מ

 
 5יעד 

התלמיד יציג במעגל 
מסקנה אישית של"ח 

שלמד על  שהסיק ממה
הקשר בין שלום בין 

מדינות לשלום בין 
 .חברים

 – (22)מעגל של"ח 
  דיון במסר הערכי

  31 
 דק'

 

  סיום המסלול (9) כניסה לשמורה 13
 

    

ור
חז

 
 

http://old.parks.org.il/BuildaGate5/general2/data_card.php?ItemID=834464287&SiteName=parks&NewNameMade=0&ValuePage=&BuyerID=436399&Clubtmp1=
http://old.parks.org.il/BuildaGate5/general2/data_card.php?ItemID=834464287&SiteName=parks&NewNameMade=0&ValuePage=&BuyerID=436399&Clubtmp1=
http://old.parks.org.il/BuildaGate5/general2/data_card.php?ItemID=834464287&SiteName=parks&NewNameMade=0&ValuePage=&BuyerID=436399&Clubtmp1=
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A4%D7%9F_%D7%A1%D7%9C%D7%A2
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A4%D7%9F_%D7%A1%D7%9C%D7%A2
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A4%D7%9F_%D7%A1%D7%9C%D7%A2
http://meyda.education.gov.il/files/Tiyulim/yomSade.doc
http://meyda.education.gov.il/files/Tiyulim/yomSade.doc
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t08a24.htm
http://www.snunit.k12.il/heb_journals/kimat2000/004018.html
http://www.snunit.k12.il/heb_journals/kimat2000/004018.html
http://www.snunit.k12.il/heb_journals/kimat2000/004018.html
http://www.masa.co.il/article/174/%D7%99%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%9F-%D7%92%D7%93%D7%99/
http://www.masa.co.il/article/174/%D7%99%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%9F-%D7%92%D7%93%D7%99/
http://meyda.education.gov.il/files/Tiyulim/yomSade.doc
http://meyda.education.gov.il/files/Tiyulim/yomSade.doc
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 "מהיש לניהול עזר ואמצעי המחשות

 (2פעילויות ומשימות )

  משימות הכנה לחוליות לפעילות ביש"מ 

 .חוליות חמש בכל קבוצה ,לשתי קבוצות תתחלקתה יהכ

 

    2משימת חוליה מס' 

 עשרהפעילות כ משךתעבירו לקבוצתכם אחרי ארוחת הבוקר. אותה כין פעילות בוקר מעוררת שעליכם לה

 כרות בין חברי הקבוצה, התעוררות והוצאת מרץ.י. מטרת הפעילות: גיבוש, הותדק

 בהצלחה!!

 

 1משימת חוליה מס' 

דה מסוימת צ'ופרים מקוריים ויצירתיים לחבריכם לקבוצה. את הצ'ופרים תחלקו בנקועליכם להכין 

 ליצור אווירה טובה. ולעודד  במטרהבמסלול 

 ם בצ'ופר זה. כרתיבחאת הסבירו  ,לפני החלוקה

 

 0משימת חוליה מס' 

 מדוע ים המלח מלוח.  ותסביר העליכם להכין הצגה שבעזרת

 בנקודה מסוימת בקניון היבש של נחל דוד.תציגו את ההצגה 

 

  5משימת חוליה מס' 

בה נצפה בשיעור הסיכום שהיום ולהכין מצגת  שעברתם במשךהחוויות את ות ועליכם לתעד את הפעיל

 ליש"מ.

 

  1משימת חוליה מס' 

 ן. ימדבר, מעי , ים המלח, שלום,גדי-עיןנושאים: ב במהלך הנסיעה להשמעהעליכם להכין שירים 

 

ור
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 (1) היום מה אני מאחל

 

  .במעגל והתלמידים ישב .א

  .ליש לפזר את הכרטיסים במרכז המעג .ב

  .תהיחברים בכלעצמך ולהיום מאחל  השאלה: מה את .ג

שלא רוצים לאחל משהו  אם"אחר" יה י, אפשר לבחור בכרטיססייהיכרטבכל תלמיד בוחר  .ד

 .בכרטיסיותרשום 

 בכרטיסייה מסוימת. את בחירתםחשוב לבקש מהתלמידים להסביר  .ה

 חשוב להקפיד על שיח קצר וממצה. .ו

 אווירה חיובית במהלך   שיש בהם כדי לקדם רוב הכרטיסיות מתייחסות לרגשות   .ז

 שיח בנושא שלום בין מדינות שיתקיים בדיון במסר      את הלקדם והיש"מ    

 הערכי.     

  שיתוף     הנאה    

   התחשבות

  הקשבה   

  שמחה       איפוק

  סקרנות        קבלה         שקט      

  השתתפות         למידה          חוויה       
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  יחד            שינוי         חידוש       

          סבלנות    הזדמנות            הפתעה         

          אחר              ויתור   

ור
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                         (0)במסלול שואתרים בעלי חיים  ,צמחיםזיהוי 

  רונית בין צילום:

 

 מציץ סורי 

  יעל

  שפן סלעים 

  שיזף מצוי 
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  ריכפתן מדברי 

  זוגן השיח            

  עלים של חצב  
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 (5)היווצרות הבקע     

  מט"ח הספרייה הוירטואלית: מתוך    
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http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=7804&rel=1
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 מצוק ההעתקים 

 מצוק ההעתקים 

1 2 

6 

4 

3 

7 

9 

10 

1

0 

  ים המלח - 8

5 

 הרי מואב
?   ?  ? 

 (1צופים אל המרחב )

ור
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 ( 6) חתך רוחב של מדבר יהודה 

ור
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                                                                                                          שרטוט  – (7) גדי-עיןשמורת  

 בכניסה למסלול נחל צפית  שצילום השלט 
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(    8)מדבר בצל גשם 

 



23 

 

 

 המושג מדבר בצל גשם תאפשרות נוספת להסבר

 ציוד נדרש: שבעה שלטים של שמות האזורים, ספוג, מים 

חשוב להעמיד  ,אם אפשר) צורה זואותם בשורה בלהעמיד למידים מתנדבים ות שבעה בקשל

 :אותם ממערב למזרח(

 ".ים תיכון"חזיק את השלט יד התלמיד הנמוך בקבוצה וועמיבמערב  .2

 ".מישור החוף" שלטהחזיק את שגובהו זהה ויילד  יעמודלידו )לכיוון מזרח(  .1

   ".יהודההרי "את השלט  וחזיקישני תלמידים גבוהים  לידו .0

   ".מדבר יהודה"חזיק את השלט י צורה ניכרתבמהם נמוך הלידם  תלמיד  .5

  ".ים המלח" חזיק בשלטממנו וינמוך מעט או  שגובהו כגובה חברולמיד יעמוד תלידו  .1

 .  "הרי מואב"חזיק בשלט יד ווגבוה מאיהיה התלמיד האחרון  .6

  .ל גשםצצר מדבר באיך נוויסביר מאחורי הנציגים , יעמוד ספוג ייקחהמורה  .7

   הסבר 

שהמורה הספוג )מעלה ויוצרים ענן ם יהשמש והחום גורמים לאידוי מים מהים התיכון. אדי המים עול

הם  , כך. ככל שהם עולים למעלהלהרי יהודה מעל ומטפסיםלכיוון מזרח נעים  העננים. (מחזיק ביד

המורה מה הם יעשו? יורידו גשם ) הם.שב מתכווצים עד שהם לא יכולים להכיל יותר את המיםהולכים ו

לחץ על הספוג יהוא , "הרי יהודה"ים את השלט שמחזיקלתלמידים גיע יך מים על הספוג וכאשר הוא ושפי

נים הענ כעת. יהודהבהרי כגשם  כשהורידו אותם ממיםתרוקנו ההעננים  .(על "הרי יהודה"את המים יזיל ו

 אינם מכילים מים בתוכם,הם . אך כיוון שמדבר יהודהאל  ,חהקלים והמרוקנים ממים יורדים לכיוון מזר

מתאדים בשל מיקומו בבקע  מיומישלים המלח, ממשיכים העננים . מכאן לא ירד גשם במדבר יהודה

 ויורידשם  – רי מואבהמטפסים ל ,העננים מתמלאים שוב במים ,גבוהות( רטורותטמפשבו )מקום נמוך 

נוצר (. כך "הרי מואבשלט "שמחזיק בהתלמיד רטיב את יואותו לחץ י ,רטיב את הספוגיהמורה ) גשםשוב 

 ,מקומייםהתנאים הבגלל  ,לכן .אך לא במדבר עצמו שיורד גשם בהרים המקיפים את מדבר יהודה,מצב 

 . נוצר פה מדבר
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 אגדה: מדוע ים המלח מלוח

העלה מעט דגים בחכתו וחי  יוםמו. יוחי לו דיג עני לחוף ים שהירדן נשפך אלי ,לפני שנים רבות מספור

 דג שכולו זהב. –תפס דג משונה  ,מהם בצמצום. באחד הימים החמים במיוחד

שמח הדיג והחליט למכור את הדג בשוק באותו יום, לקבל כסף רב ולשמח את לב אשתו. אך לפני שהספיק 

 לשים אותו בסל, פתח הדג את פיו ודיבר בלשון בני אדם:

 י לשוב לים ואתן לך כסף רב.תן ל          -

 מדוע אשיב אותך לים ואתה עצמך שווה הרבה כסף?          -

 מן המים וכך אמר:תיבה הוציא הדג 

 מפיקה מלח ברגע שאומרים לה:האם תשחרר אותי, תקבל תיבה זו. תיבת פלאים היא,           -

 הוא בימינו.את המלח תוכל למכור, וכידוע לך מלח דבר יקר  ."הצילו, הצילו"

ימים התבלינים יקרי מציאות, ובמיוחד היה קשה להשיג מלח. המשיך הדג: אם תאמר היו באותם  ,כןאו

 תפסיק התיבה להפיק מלח. –מוזמביקי"  ריקי צ'יקי "אוזו רוזוקוקורוזו

מלח מן התיבה ועד מהרה התעשר   למד הדיג את המילים ורץ לביתו עם התיבה. מאז היה הדיג מפיק

 .הנגדילו קנה לו ספינת שעשועים, שבה היה מעביר אנשים מחוף הים אל חופו ואפי

 את התיבה החזיק לידו בספינה.

צעקו  ,והאנשים התחילו לטבוע. כדרך בני אדם הנתונים בסכנה ,יום אחד פרצה סערה בים. הספינה שקעה

את הסירה ונשפך לים. וקריאות אלו גרמו לתיבה להפיק מלח. המלח מילא  ,הטובעים "הצילו, הצילו"

 אבל לשווא! –ניסה הדיג להיזכר במילה הארוכה המפסיקה את הפקת המלח 

על כן ים המלח כל כך מלוח. ואת  .הדיג המסכן טבע, ועד היום מופק המלח מן התיבה ושוקע במעמקי הים

 איש אינו זוכר. –המילה המדויקת המפסיקה את הפקת המלח 
 

 , מכון מופת מכ"ם :מתוך
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  אגדה –( 9מדוע ים המלח מלוח )
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http://web.macam.ac.il/~livne/tanya/Ihuda_deadsea/agda_deadsea.htm
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 (20)משאבים בבקע בעידן של שלום ה – אל וירדןריש

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 משאבים בבקע בעידן של שלום – ישראל וירדן
  טליה שגב מאת:                                

 לפניכם רשימת משאבים
 

 מהמשאבים קיימים בבקע?אלו .2
 בשטח?רואים מהמשאבים האלו  אילו.1

 

 )מים )ים, נחלים, מעיינות מי תהום, שיטפונות ועוד 

חול 

חקלאות 

מלח 

,אשלגן ועוד(   מגנזיום, סידן, נחושת, ברום, מינרלים )גופרית 

תיירות 

נות מרפאימעי 

ברכות מלח ובוץ  – מרחצות מרפא 

חשמל 

פחם 

עצי תמר 

יים ערוצים קניונ 

אולוגייםיאתרים ארכ  

נמל 

תעסוקה 

נדידת ציפורים              ,שמורות טבע, בעלי חיים וצמחייה ייחודיים – ערכי טבע 

 נאות מדבר 

 צליינות 

 
 .ירדןללישראל ו משותפיםהקיימים באזור זה וההמשאבים סמנו  את .0
 שלוםל תרוםהעשויים ללשיתופי פעולה בין שני הצדדים  רעיונות שלושה הציעו.5

. משאבים אלובהקשר ל
________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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 (22"ח )של מעגל

  ל של"ח מהו מעג

  דיון במסר הערכי

 

           ולקידום חיובי אקלים ליצירת, שלום להשכנתהקרובה  בסביבתי לפעול באחריותי המסר הערכי:

 .הישגים                           

 

 כללי שיחה

 א. שיחה במעגל.

דיבור ברשות. ב.  

.ג. משפט קצר  

.ד. הקשבה  

 .שיפוטית-ה. תגובה עניינית ולא

 

 שאלות מנחות 

 ? כםמה למדנו היום שהיה חדש עבור .2

 .תהיולחברים בכם לעצמכם יאחלמ שאתםה המשקפת את יכרטיסיבבחרתם  ,בתחילת היום .1

 במהלך היום?לידי ביטוי  האיחול שבו בחרתם באכיצד 

 קבוצה?בהאווירה הכללית על ה בחירתכם השפיעבמה  .0

  ? נמקו.משמריםומה מה הייתם משפרים  .5

כדי לקדם  ביותר נדרשלדעתכם, איזה איחול  וישאל: האיחולים כרטיסיותהמורה יפזר שוב את  .1

 ולפתח שלום בין ישראל לירדן? 

 ראינו,שלכל מה שחווינו, קשור ( 5)לאור התשובות שענו התלמידים לשאלה  איך כל זהלדעתכם,  .6

 למדנו היום? ש

שיתוף פעולה,   יםקבוצה נדרשאו ב תהיאווירה חיובית בכהישגים וחשוב לכוון לכך שכדי לקדם 

ביניהן, על שני . גם כדי לקדם אווירה חיובית בין מדינות ושלום 'הקשבה, למידה וכו ויתור,

שלפעמים צריך ולהבין ים של האחר לראות את המשותף, את ההזדמנות, להבין את הצרכ הצדדים

 . גם לוותר

 

 

 

http://meyda.education.gov.il/files/Tiyulim/yomSade.doc
http://meyda.education.gov.il/files/Tiyulim/yomSade.doc
http://meyda.education.gov.il/files/Tiyulim/yomSade.doc
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 : נסיים  בשיר .7

  בואו נעשה שלום קטן

  צוות קרוסלה

 לאה נאור ם:מילי

 משה וילנסקי ן:לח

  

 

  ן,בואו נעשה שלום קט

 .אני אתך, אתה אתי

  ן,בואו נעשה שלום קט

 .שלום קטן, אמתי

 

 (יוטיובב שירונט להמשך  ....)
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http://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=3338&wrkid=10539
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=3338&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=3338&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=574&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=574&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=680&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=680&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=3338&wrkid=10539
https://www.youtube.com/watch?v=hyq_ORvQrKU
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 תנ"ך  

 כג, כט ,שמואל א

 כד, א ,שמואל א

 יד שיר השירים א,

 

 ביבליוגרפיה מומלצת 

 אוניברסיטת חיפה, כפר גדול מאוד של יהודים – גדי-עין(, 7116) יזהר ,הירשפלד. 

 הטבע להגנת החברהאביב: -תל, ימדבר יהודה הדרומו , מדבר יהודה הצפוני(1563) מנחם, סמרקו . 

 כתר :ירושלים ,טיולי ישראל דרום, (7113) מנחם ,מרקוס.  

 תל (,20מדריך ישראל החדש, מדבר יהודה ובקעת ים המלח )כרך (, 7111יוסף )עורך( )-ספי, בן-

 הביטחון, ידיעות אחרונות, כתר.אביב וירושלים: משרד 

 עלייתו ושקיעתו של השלום החם עם ירדן: המדינאות הישראלית בימי (, 7117) ןשמיר, שמעו

 .הקיבוץ המאוחד אביב:-תל, יןחוסי

 

 נוספים םיקישורים אינטרנטי

 

 מגפון – נשאל את הירדנים –לח? איך תיראה התיירות בים המ.  

 שיתוף פעולה עם ירדן להקמת פורמים סביבתיים במפעל ים המלח הירדני.  – איכות הסביבה 

 אתר של"ח וידיעת הארץ מחוז דרום.  

 ובייוט ,7חדשות ערוץ  – בולענים בים המלח. 

 דק'(. 11) 7ערוץ  –ים את ים המלח בולענים מסכנ 

 מועצה אזורית מגילות.  – ההיסטוריה האנושית של ים המלח 

  יוטיוב – השבר הסורי אפריקאיהיווצרות.  

 מט"ח – ןהסכם השלום בין ישראל לירד.    

 ויקיפדיה – הסכם השלום עם ירדן.  

http://www.mechon-mamre.org/i/t/t08a23.htm
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t08a24.htm
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t3001.htm
https://books.google.co.il/books?id=VNdvwDOBWNkC&pg=PA33&lpg=PA33&dq=%D7%A2%D7%9E%D7%99+%D7%90%D7%A1%D7%A3+%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%A1%D7%A4%D7%A8+%D7%A9%D7%93%D7%94+%D7%A2%D7%99%D7%9F+%D7%92%D7%93%D7%99&source=bl&ots=gEpEEfyc9K&sig=1nYQJekXcT6GwgnKLjmukL9dD
http://megafon-news.co.il/asys/archives/132486
http://www.epochtimes.co.il/news/content/view/15722/92/
http://www.orianit.edu-negev.gov.il/shelach/cp/homepage/masaotazarimdarom.htm
http://www.orianit.edu-negev.gov.il/shelach/cp/homepage/masaotazarimdarom.htm
https://www.youtube.com/watch?v=bR2k2wbSBcA
https://www.youtube.com/watch?v=bR2k2wbSBcA
http://www.mako.co.il/news-israel/health/Article-5f55d57fe4e9a31004.htm
http://eng.bimkom.org/?CategoryID=166&ArticleID=333
http://www.youtube.com/watch?v=GlWdpzNhKG4
http://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=3830
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D_%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D_%D7%91%D7%99%D7%9F_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_%D7%9C%D7%99%D7%A8%D7%93%D7%9F
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 יוטיוב – הסכם השלום עם ירדן.  

 יוטיוב.1חדשות ערוץ  – הסכם להנחת תעלת הימים , 

 סבבה.  – הצעות לשיקום ים המלח 

 סנונית – מחים לתנאי מדברהתאמת צ.   

 מסע אחר.   – זבובים ללא גבולות 

 שיעור וירטואלי, יוטיוב.  – אחד יחיד ומיוחד ,ים המלח 

 מט"ח.  – ים המלח, בין שימור לפיתוח 

 פורטל מחזור.  – הנזק לים המלח –ח מתכווץ ים המל 

 שיתוף פעולה אזורי בין ישראל לירדן לקידום חקלאות ידידותית  – לציפורים אין גבולות

 .לסביבה

 מט"ח – גדי-עיןשמורת  ,מגוון ירוק וחום.  

 סרטון במט"ח. – גדי-מי עין  

 מרכז מבקרים ים המלח.   

  שיתוף פעולה אזורי עם עמיתים מירדן ומהרשות הפלשתינאית  – מידע ים המלח והערבהמרכז

 בעניין מדע ים המלח.

 דעת – ירדן-על גבול ועל גבול ישראל. 

 מגפון – ןפרויקט תעלת הימים בין ישראל לירד. 

 יוטיוב.  – קרבות יעלים 

 יוטיוב.  – גדי-שמורת עין 

 סרטון במט"ח. – גדי-שמורת עין 
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https://www.youtube.com/watch?v=0LuTxffG2Ec
https://www.youtube.com/watch?v=0LuTxffG2Ec
https://www.youtube.com/watch?v=35nmCgoR_K8
https://www.youtube.com/watch?v=35nmCgoR_K8
http://kids.gov.il/sababa/sababa_pool/pages/3894
http://kids.gov.il/sababa/sababa_pool/pages/3894
http://www1.snunit.k12.il/negev/plants1.html
http://www.masa.co.il/article/1201/%D7%96%D7%91%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%92%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA/
http://www.masa.co.il/article/1201/%D7%96%D7%91%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%92%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA/
https://www.youtube.com/watch?v=oF3dVGtYycQ
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=1695
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=1695
http://www.recycling.co.il/09/%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%97-%D7%9E%D7%AA%D7%9B%D7%95%D7%95%D7%A5-%D7%94%D7%A0%D7%96%D7%A7-%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%97/
http://www.silvan-shalom.co.il/article.php?id=489
http://www.silvan-shalom.co.il/article.php?id=489
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=4030
http://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=16879&kwd=3649
http://deadseasite.net/
http://www.adssc.org/cooperation
http://www.daat.ac.il/mishpat-ivri/skirot/170-2.htm
http://megafon-news.co.il/asys/archives/181047
https://www.youtube.com/watch?v=6GJqz3ACY_Y
https://www.youtube.com/watch?v=6GJqz3ACY_Y
https://www.youtube.com/watch?v=6cVFA4c6qJE
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=16880

