משפחה בטיול

בין שרידי העיר העתיקה
בגן לאומי אשקלון
שרידי העיר העתיקה אשקלון מספרים את אחד מסיפורי המורשת והארכיאולוגיה
המרתקים בארץ .שרידי חומה צלבנית ושרידי עיר רומית מרשימים ,פריטים
ארכיטקטוניים ועוד  -כל זה לצד נוף חוף ים ודיונות מרהיב ,המזמין אתכם לגלות אותם
מאת מערכת רשות הטבע והגנים

חוף הסלע גן לאומי אשקלון ,שרידי חומת העיר .צילום :ליעד כהן

ג

ן לאומי אשקלון הוא הגן הלאומי
הראשון שהוכרז במדינה ,במרס
 .1965גודלו כ– 1,700דונם,
מתוכם כ– 600דונם שהיוו את העיר
העתיקה .השרידים שהתגלו בשטח העיר
העתיקה הם עדות חיה לתרבויות הרבות
והעתיקות שהתקיימו בעיר ,ובהן הכנענים,
הפלישתים ,הפרסים ,הפיניקים ,היוונים,
הרומאים ,הביזנטים ,המוסלמים והצלבנים.
לאורך ההיסטוריה נחשבה אשקלון
כעיר מסחר משגשגת וחשובה ,אולם
לשיא פריחתה הגיעה בתקופה הרומית.
שרידי העיר הרומית המרשימים הכוללים
כותרות ,עמודי שיש וגרניט מוצגים
במתחם הבסיליקה  -המבנה הציבורי
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ששירת את אזרחי העיר באותה תקופה.
בחלקו הצפון–מזרחי של הגן נחשפה
תגלית מרעישה :השער המקושת הקדום
ביותר בעולם ,שנבנה בשנת 1,800
לפנה"ס (התקופה הכנענית התיכונה)
לערך .בגן קיימת מערכת בארות מים
המונה כ– 60בארות מסוגים שונים .חלקו
המערבי של הגן גובל בחוף ים יפהפה
הפתוח למתרחצים בעונת הרחצה.

פקחים צעירים יוצאים להרפתקה
את הטיול בגן לאומי אשקלון מומלץ לעשות
בליווי חוברת "פקחים צעירים"  -הכוללת
סדרה של פעילויות ,חידות ומשימות .עם
השלמת המשימות תגיעו לעמדת טקס
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ההתחייבות ותהיו זכאים לקבל את תג
פקחים צעירים .אפשר לרכוש את החוברת
תמורת  10שקלים בקופת האתר ,או להוריד
אותה מאתר האינטרנט של רשות הטבע
והגנים  -ללא תשלום.
תחילת המסלול בחניון השער הכנעני,
בקרבת הכניסה לגן הלאומי .מהחניון
צועדים לכיוון מתחם השער הכנעני .לצד
השער סוללת עפר שעליה ניצבה לפני
כ– 4,000שנה חומת היישוב הכנעני.
בסמוך לשער הכנעני התגלה פסלון
בדמות עגל מצופה כסף .הנוסעים הרבים
שהגיעו לאשקלון הקדומה או יצאו ממנה
בדרך הים או בדרכים יבשתיות התפללו
לפסלון לשם הצלחת מסעם.

השער הכנעני  -השער המקושת הקדום בעולם
אשקלון שכנה על דרך הים העתיקה שקישרה בין מצרים לסוריה ולכן הייתה תחנת
מסחר חשובה ,ורבים חלפו דרך שער זה.
סמנו באיור היכן נמצאות לבני בוץ מקוריות (עתיקות) ,לבני בוץ משוחזרות (חדשות)
ואבני כורכר מחוספסות (רמז בתמונות למטה) .מתחו קו בין סוג האבן לאחד המקומות
המתאימים באיור.

פקחים צעירים בפעולה.
צילום :ארכיון רשות הטבע והגנים

לטיול יצאנו

מבוך הפלשתי האבוד
אם פלשתי היה נוסע בזמן ומגיע לאשקלון בתקופה שבה שלטו המוסלמים הוא היה מתבלבל.
לעיר היו שערים שונים  -כל שער פנה לכיוון העיר או האזור שעל שמו הוא קרוי.
עזרו לפלשתי להגיע משער ירושלים ( )1לשער עזה ( )2ומשם אל שער העיר ()3

איך מגיעים :מהכניסה הצפונית
של אשקלון נוסעים בשד' מנחם
בגין ,שד' ירושלים ,רח' בר כוכבא
ושמאלה ברח' הטייסים .מצומת
אשקלון נוסעים בשד' בן גוריון
ושמאלה ברח' בן עמר (יש
שילוט בעיר אל הגן הלאומי).
עונה מומלצת :כל השנה.
אופי המסלול :קל ,מתאים
למשפחות ,הולכי רגל ,נגישות
לנכים  -השבילים בלב הפארק,
כולל מגרשי משחקים מיוחדים,
הוכשרו לנכים .בחוף הים
בוצעו שבילי גישה ומתקנים
מיוחדים לנכים.
לא לוותר על :חניון לילה ,השער
הכנעני ,חוף הרחצה
מה יש עוד :מדשאות ,שולחנות
פיקניק ,מתקני מנגל ,עתיקות.
מחיר כניסה :מבוגר  27 -שקל,
ילד  14 -שקל
שעות פתיחה :נובמבר-מרס,
( 18:00-8:00הכניסה עד ,)16:00
אפריל-אוקטובר22:00-8:00 ,
(הכניסה עד  .)20:00חניון הלילה
פתוח בחודשי הקיץ.
לפרטים נוספים,08-6736444 :
www.parks.org.il ,08-6739660

הידעתם? אשקלון קשורה במעלליו של שמשון הגיבור ,שהכה כאן  30פלשתים.
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