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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 ובגן לאומי קיסריה נטייל – בו 
נתחיל מהתיאטרון.

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.

הפסלים  גן  לצד  עברו  הים,  לכיוון  המשיכו 
שלצדה  לים,  התצפית  מרפסת  אל  והגיעו 

גינת נוי עם עמודים. זו הליכה של כ-5 דקות.

כל העולם במה
בכניסה  הרומי  התיאטרון  אל  והגיעו  שמאלה  פנו  הלאומי,  לגן  היכנסו 
הדרומית הקטנה )“כניסה 2”(. עלו על הבמה, בעוד ההורים יושבים הרחק 
ודברו אליהם בקול שאינו רם מדי. תופתעו לגלות שהם שומעים אתכם 

היטב ואין צורך ברמקול!
לפני כאלפיים שנים הועלו כאן מחזות לטובת תושבי העיר. אך 
מה קורה אם השחקנים שכחו לפתע את המילים? בעלי מקצוע 

שנקראו “לחשנים” ישבו בסמוך וסייעו להם. 
גלו את כל התאים - מכל סוג וצורה - שמהם פעלו הלחשנים 

וספרו אותם. כמה מצאתם? 

הקיפו בעיגול את המספר הנכון

הידעת? 
אתם  שבו  המקום 

ולא  תיאטרון  הוא  עומדים 
אמפיתיאטרון, כפי שהוא מכונה 
אמפיתיאטרון  ההבדל:  בטעות. 
מכל  הסגור  מעוגל  מבנה  הוא 
צדדיו. ביוונית, פירוש המילה 

“משני  הוא  “אמפי” 
הצדדים”

להורים: מסלול המשימות בחוברת זו תוכנן עבור המגיעים 
לגן הלאומי מהכניסה הדרומית )"שער התיאטרון"(. 



23

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 ובגן לאומי קיסריה נטייל – בו 
נתחיל מהתיאטרון.

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.

הפסלים  גן  לצד  עברו  הים,  לכיוון  המשיכו 
שלצדה  לים,  התצפית  מרפסת  אל  והגיעו 

גינת נוי עם עמודים. זו הליכה של כ-5 דקות.

כל העולם במה
בכניסה  הרומי  התיאטרון  אל  והגיעו  שמאלה  פנו  הלאומי,  לגן  היכנסו 
הדרומית הקטנה )“כניסה 2”(. עלו על הבמה, בעוד ההורים יושבים הרחק 
ודברו אליהם בקול שאינו רם מדי. תופתעו לגלות שהם שומעים אתכם 

היטב ואין צורך ברמקול!
לפני כאלפיים שנים הועלו כאן מחזות לטובת תושבי העיר. אך 
מה קורה אם השחקנים שכחו לפתע את המילים? בעלי מקצוע 

שנקראו “לחשנים” ישבו בסמוך וסייעו להם. 
גלו את כל התאים - מכל סוג וצורה - שמהם פעלו הלחשנים 

וספרו אותם. כמה מצאתם? 

הקיפו בעיגול את המספר הנכון

הידעת? 
אתם  שבו  המקום 

ולא  תיאטרון  הוא  עומדים 
אמפיתיאטרון, כפי שהוא מכונה 
אמפיתיאטרון  ההבדל:  בטעות. 
מכל  הסגור  מעוגל  מבנה  הוא 
צדדיו. ביוונית, פירוש המילה 

“משני  הוא  “אמפי” 
הצדדים”

להורים: מסלול המשימות בחוברת זו תוכנן עבור המגיעים 
לגן הלאומי מהכניסה הדרומית )"שער התיאטרון"(. 



45

ארמון מול הים
בנה  עירו,  של  המפנקים  האתרים  ולצד  המדהים  הים  נוף  מול  כאן, 
נותרו ממנו רק רמזים. מצאו את  כיום  הורדוס ארמון מפואר.  המלך 
באיור  וסמנו    השרידים 
המתאים שבלוח הסימון.

חזרו מזרחה לכיוון מבנה לבן הנראה כאוהל ענקי. אל 
תגיעו עד אליו אלא פנו שמאלה אל לב ההִפֹודרֹום – 

המשטח המישורי הגדול שלצדו מושבי אבן.
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מטילים עוגןמקורי ומשוחזר

ההיפודרום  קיסריה,  של  פריחתה  בימי 
מרוצי  בעיקר  נערכו  שבו  מקום  שימש 
סוסים ומרכבות  )ביוונית: היפוס=סוס, 

דרומוס=מסלול(. 
עמדו מול במת העץ והביטו אל מושבי 
האבן הרבים. רובם מקוריים, אך ניתן פה ושם להבחין 
בכאלו ששוחזרו בתקופתנו. מצאו לפחות 4 קבוצות 
מושבים משוחזרות, שבכל אחת לפחות 6 מושבים. 

את הממצאים שלכם סמנו באיור שמעל.

הידעת?
כמו במשחקי הכדורגל של 

היום, גם בימי קדם היו באתרי 
לידכם  פרסומת.  שלטי  הספורט 
תמצאו כמה דוגמאות משוחזרות. 
מקרוב.  אותם  לבחון  מעניין 
ה”פרסומות”  ימים,  באותם 

השליטים  את  היללו  בעיקר 
המקומיים

אוסף  מספק  לכך  מוחשי  ורמז  משגשגת,  נמל  עיר  הייתה  קיסריה 
העוגנים הזה. מצאו וסמנו לפחות 6 הבדלים בין האיורים הבאים.

הידעת?
נבנה  קיסריה  נמל 

הורדוס,  המלך  ידי  על 
והוא  רבות  סחורות  בו  עברו 
ביותר.  ולמשוכלל  לגדול  נחשב 
בו  שעגנו  הרבות  הספינות 
העבירו סחורות רבות, כגון 

יקרים  בדים  תבלינים, 
ואבני חן.

עלו במדרגות הסמוכות לכיוון פתח בחומה, עברו גשר עץ, כנסו בפתח בחומה 
ומיד פנו שמאלה. הגיעו לצריח אבן גבוה ופנו שמאלה עם השלט "מסע בזמן". 

חלפו לצד מבנה מיצג "מסע בזמן" ובחרו פינת ישיבה נעימה מול הים.
צעדו על טיילת החוף לכיוון צפון )הים יימצא משמאלכם( 

למשך כ-10 דקות והגיעו אל רחבה שבה מוצבים עוגנים.
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אמנות הפסיפסנמל שוקק
כיום נותרו מהנמל המפואר של קיסריה רק שרידים, רובם שקועים בים. לפניכם איור של הנמל כפי שהוא נראה 

בית המרחץ פעל בתקופה הביזנטית )לפני כ-1,500 שנים(. לכאן באו התושבים בכדי בעבר. דמיינו את החיים השוקקים שהיו פה וציירו זאת: ספינות, דייגים, סוחרים, וכל מה שעולה בדעתכם
לפגוש חברים ובעיקר – בכדי להתפנק. היו כאן רצפות פסיפס מרהיבות, שהרכבתן 

דרשה דיוק רב. רוצים דוגמה?
פנו ימינה לבית המרחץ )הים יהיה מולכם( והגיעו עד שער ברזל. בצמוד לו, בצד 
שמאל וליד עמוד שיש, ישנו פסיפס. אלו הם מדליונים )עיגולים מעוטרים( השזורים 

אלו באלו. כעת התרכזו: בכמה עיגולים שלמים אתם יכולים להבחין?

זו אפשר לבקר במיצגים ולטייל באזור זה של הגן הלאומי. כשתסיימו, חזרו לפתח בחומה שדרכו  מנקודה 
עברתם קודם, ואחרי גשר העץ פנו שמאלה )הים יהיה מאחוריכם(. לכו לאורך החומה, החפיר ומעקה העץ, פנו 

ימינה לרחוב הרומי והגיעו לבית המרחץ הציבורי )המבנה עם עמודי השיש והגג(. משך ההליכה: כ-10 דקות.

הקיפו בעיגול את התשובה הנכונה

הקיפו את בית המרחץ הציבורי ורדו 
להשלמת  להיפודרום.  במדרגות 

לבקר  מומלץ  שלכם,  החוויה 
בקצה  האוהל,  דמוי  הלבן  במבנה 
מוקרן  בו  ההיפודרום,  של  הדרומי 

סרטון מקסים על תולדות קיסריה.
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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 בקיסריה.

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  _______________

תאריך _______ ניתן באתר ____________ 

שם עורך הטקס_________  

חתימת עורך הטקס ________

גן לאומי קיסריה

ועתה, אם סיימתם בצורה מוצלחת לפחות 6 משימות, אתם זכאים 
לקבל תג "פקחים צעירים" ולהשתתף בטקס ההתחייבות.
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פקחים צעירים ברחבי הארץ:
שמורת טבע תל דן

שמורת טבע משושים
שמורת טבע גמלא

גן לאומי מבצר נמרוד
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גן לאומי קיסריה
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גן לאומי עין חמד
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גן לאומי הרודיון
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