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ילדים שלום
ברוכים הבאים לגן לאומי הרודיון!
אני ארצי ,אני שובב ,אני כמוכם צעיר ,אני יעל,
ואני אוהב לטייל ברחבי ישראל.
הייתי גם במבצר נמרוד ,בעתיקות קיסריה ,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 בגן לאומי הרודיון.
הצטרפו אלינו ותהיו "פקחים צעירים",
ובדרך תלמדו איך נהנים ומטיילים נכון.
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.
לאחר הכניסה לאתר
טפ
סו
ב
שב
יל
הי
מ
ני
ע
אל עמדת התצפית
מדו תחת הסככה של
יד
ה
עץ
וה
על שם דוד רוזנפלד.
בי
טו
אל
הנוף ו
אל ירושלים הסמוכה.
2

חידות ומקומות

חברו בקו בין המקומות שבאיור לבין החידות
המייצגות את שמות המקומות.
שם לומדים אחרי הצבא בשפה שלנו
שכונה ירושלמית שבשמה יש הר וגם קיר מגן עבה
שם ההר נשמע כמו הגיל שלו
חיים בשיתוף בקיבוץ של אחת האמהות
הר שממנו מסתכלים
חתיכה של מה שמורכב מצומח בעל גזע ומיונה ממין זכר
הגבעה מסתירה בית שהוא גם מאפייה
המשיכו עם השביל ורדו אל בסיס המבנה
ששימש את קברו של המלך הורדוס.
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המבנה מתעורר לחיים

ארמון או מבצר?
אז רגע  -האם זהו ארמון או מבצר? הורדוס העדיף שהמבנה ישמש לשתי המטרות ,אך בדרך
כלל לארמונות ולמבצרים יש מרכיבים ייחודיים משלהם.
הקיפו בעיגול את מה שמצוי בדרך כלל בארמון ,ובריבוע  -את מה שאפשר למצוא במבצר.
חומת הגנה מבוצרת
ערמות של אבני קלע
בית מרחץ
חרכי ירי לחץ וקשת
חדר המלך

מבנה זה קרוי מאוזוליאום ,והוא פונה לכיוון ירושלים כך שכל
אחד בעיר הגדולה יכול היה להבחין בו ממרחק .בצד ימין ישנו
איור המתאר כיצד חושבים שנראה המבנה בימי הורדוס .נסו
למצוא לפחות  5הבדלים בינו לבין האיור השמאלי.
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פנו מעט ימינה והגיעו
ר,
טפסו לראש ההאת ארמון מבצר ההר.
לשלט שמתאר

חפיר עמוק סביב המבנה
טרקלין אירוח
חדר המפקד
מגדלי שמירה

אגף מגורי חיילים
אגף מגורי משרתים

פנו שמאלה ,הקיפו את המגדל העגול והגיעו
אל עמדת התצפית הפונה למדבר יהודה -
בו התרחשו אירועים רבים המוזכרים בתנ"ך.
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רמזים בשטח
לפניכם לוח סימון .סמנו ב-

את הדברים שאתם רואים בשטח.

באזור זה של מדבר יהודה התרחשו אירועים רבים המוזכרים בתנ”ך .עמוס הנביא
נולד בתקוע הסמוכה .כאן גם פעלה הדמות המכונה “האישה החכמה מתקוע”,
שהגיעה לארמונו של דוד המלך וביקשה ממנו לפסוק במשפט .היא אף שכנעה
אותו לשנות את יחסו לבנו אבשלום (שמואל ב’ ,י”ד).
6

המלך הורדוס ,שהיה שנוי במחלוקת ,יזם את הקמתם
של ארמונות ,מבנים וערים גדושי פאר ,כגון קיסריה,
מצדה ,חידוש בית המקדש השני בירושלים ועוד.
זו הסיבה שזכה לכינוי “המלך הבנאי” .למבנים הוא
קרא על שם בני משפחתו או אנשים חשובים אך רק
להרודיון קרא על שם עצמו.
המשיכו עם השביל ,רדו אל מתחם ארמון ההר ופנו ימינה.
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בתוך ההר

צמח מפוסל
כאן ,לצד השרידים הרבים והמרתקים ,מצויה כותרת (ראש עמוד האבן) שעליה עיטור של הצמח קוציץ סורי.
לפניכם ארבעה איורים של צמחים שונים .רק אחד מהם הוא הקוציץ הסורי .הביטו בעיטור היטב ונסו לזהות
מהו האיור המתאים לו.

הגדרות התשבץ קשורות לעולם המים .שוטטו והגיעו אל קצה המנהרה ,אספו את האותיות שבריבועים
החומים וגלו את המילה.
היא אחת האצבעות ,וגם משרתת ובעיקר  -מובילה מים
גליל ארוך ממתכת או פלסטיק שמתחרז עם כינור
שואבים ממנה מים
סוחבים איתו מים ,ויש גם מזל כזה
חור באדמה
מחסום שמסיט (מזיז) את זרם המים או אוגר אותם

בקרבת מקום ישנם בורות מים ששימשו את יושבי הארמון ומנהרות מסתור שחצבו היהודים המורדים
בעת מרד בר כוכבא .כעת התכוננו לריגוש מיוחד :כניסה אל לב ההר .חפשו את המדרגות המובילות מטה.
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המילה_ _ _ _ _ _ :
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שנ”ה טובה :פקחים למען הסביבה
היי חבר’ה!
רגע לפני שאתם מסיימים את הסיור,
ברחבי ישראל,
יש משהו חשוב שאני רוצה שתדעו .כאשר תפגשו את הסמל הזה -
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 בהרודיון.

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 _______________
____________
הרודיון
תאריך _______ ניתן באתר גן לאומי
שם עורך הטקס_________
חתימת עורך הטקס ________
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יוזמה ותרומה :חנוך ברקת | איור ועיצוב :נעה קאסוטו הרשטיין | כתיבה :איל שפירא

פקחים צעירים ברחבי הארץ:

להתראות בגנים הלאומיים
ובשמורות הטבע!!

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

www.tevakid.org
חפשו אותנו ב-
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