משפחה בטיול

הליכה לקיסריה
טיול בגן לאומי קיסריה יחשוף בפניכם שרידי עיר רומית עתיקה מרתקים,
ובהם תיאטרון ,ארמון ,אמת מים והיפודרום ,וחוף ים יפהפה .בואו לגלות את
עיר הנמל האדירה שהקים הורדוס
מאת :מערכת רשות הטבע והגנים

ר

אשיתה של קיסריה בתקופה
ההלניסטית ,במאה השלישית
לפנה"ס ,עת נוסד במקום יישוב
פיניקי בשם סטרטנוס פירגוס (מגדל
סטרטון) ,שתיפקד כעיר נמל קטנה .בשנת
 90לפנה"ס כבש אלכסנדר ינאי את היישוב,
כחלק ממדיניותו לפתח את ענף הספנות
בממלכה החשמונאית ולהרחיב את גבולה.

היישוב מגדל סטרטון נותר יהודי במשך
שני דורות ,עד שהרומאים כבשו את
הארץ בשנת  63לפנה"ס והעניקו ליישוב
מעמד של עיר חופשית .המלך הורדוס
הביא למפנה בתולדותיה של קיסריה,
כשבשנת  22לפנה"ס החל להקים בה
נמל משוכלל .הוא בנה מחסנים ,שווקים,
רחובות גדולים ,מרחצאות ,מקדשים

ומבנים ציבוריים מפוארים .בעיר
נערכו מדי חמש שנים תחרויות ספורט
גדולות ,משחקי גלדיאטורים ומחזות.
קיסריה שגשגה גם בתקופה הביזנטית.
מדרום לעיר השתרעו אז שטחים חקלאיים
נרחבים ,שנודעו בשם גני קיסרי .האזור
החקלאי המשיך לתפקד גם בתקופה
הערבית הקדומה ,כנראה עד הכיבוש
הצלבני במאה ה–.11

מטילים עוגן

יוצאים להרפתקה

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

בכניסה לגן הלאומי בקיסריה תקבלו את
חוברת "פקחים צעירים" שבעזרתה תוכלו
לטייל בגן וללמוד על המקום .בחוברת שלל
חידות ופעילויות מהנות ,שבאמצעותן
תגלו את ההיסטוריה של המקום ואת
כל הממצאים המרתקים שהתגלו בו
ושמספרים את סיפורה המרתק של עיר
הנמל היפה הזו.
בסיום הטיול ,כשתסיימו את כל המשימות,
תוכלו להשתתף בטקס מיוחד ולקבל
תעודה ותג "פקח צעיר" .אתם מוזמנים
להתחיל כבר עכשיו.

הידעתם?
נמל קיסריה נבנה על ידי המלך
הורדוס ,עברו בו סחורות רבות והוא
נחשב לגדול ולמשוכלל ביותר.
הספינות הרבות שעגנו בו העבירו
סחורות רבות ,כגון תבלינים ,בדים
יקרים ואבני חן.
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גן לאומי קיסריה .שרידי עיר רומית עתיקה וחוף ים יפהפה .צילום :דורון ניסים ,רשות הטבע והגנים

לומדים ונהנים עם חוברת "פקחים צעירים"

לפני כ– 2,000שנה הועלו כאן מחזות
לטובת תושבי העיר .אך מה היה
קורה כשהשחקנים שכחו לפתע
את המילים? בעלי מקצוע שנקראו
"לחשנים" ישבו בתאים בסמוך לבמה
וסייעו להם .כשתהיו במקום תגלו
את התאים מכל סוג וצורה שמהם
פעלו הלחשנים.
הידעתם? המקום נקרא תיאטרון ולא
אמפיתיאטרון ,כפי שהוא מכונה בטעות.
ההבדל :אמפיתיאטרון הוא מבנה מעוגל
הסגור מכל צדדיו .ביוונית ,פירוש המילה
"אמפי" הוא משני הצדדים.

שומרים על הטבע
כל העולם במה
בכניסה הדרומית לגן הלאומי (שער
התיאטרון) ,נמצא התיאטרון הרומי .אם
תעלו על הבמה ,בעוד ההורים יושבים
הרחק ,ותדברו אליהם בקול שאינו רם
מדי ,תופתעו לגלות שהם שומעים אתכם
היטב ושאין צורך ברמקול.

לפני שאתם יוצאים לטייל זכרו שהגן הוא
מקום מיוחד ושיש לשמור עליו .לכן למען
ביטחונכם ,וכדי לא לפגוע בעתיקות ,יש
ללכת רק בשבילים המסומנים ,לשמור
על הניקיון ,ולא לגעת בחי ,בצומח
ובעתיקות בסביבתכם .כך יוכלו גם
המבקרים האחרים ליהנות מהמקום.

לטיול יצאנו
כיצד מגיעים :מכביש החוף (כביש
 )2דרך המחלף שליד תחנת הכוח
"אורות רבין" ומהכביש הישן
(כביש  )4כנ"ל או דרך אור עקיבא.
משך הסיור :שעה-שלוש שעות.
קל ,מתאים למשפחות ויש בו
נגישות לנכים.
לא לוותר :לצפות בים ממרומי
התיאטרון הרומי ,ללכת עם
השקיעה בטיילת.
מה עוד? מרכז הדרכה ,מסעדות,
גלריות ,חוף רחצה וצלילה.
שעות פתיחה :אפריל-ספטמבר,
 ,18:00-8:00אוקטובר-מרס,
.16:00-8:00
מחיר :מבוגר  38שקל,
ילד  23שקל
פרטים נוספים,04-6267080 :
www.parks.org.il
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