משפחה בטיול  /פקחים צעירים
לטיול יצאנו


איך מגיעים? הגן הלאומי נמצא בתוך העיר בית שאן .בכניסות לעיר שלטי הכוונה אל האתר.
משך הסיור :שעתיים-ארבע שעות.
עונה מומלצת :חורף ,סתיו ,אביב.
לא לוותר :על תצפית על העיר הרומית ממרומי התל המקראי ועל המיצג האור־קולי "לילות שאן".
מה יש עוד :מזנון ,חנות מזכרות ,הדרכות בתיאום מראש ,נגישות חלקית למוגבלים.
שעות פתיחה :א'-ה' ושבת  ,16:00-8:00שישי וערבי חג 15:00-8:00
דמי כניסה 24 :שקל לילד 40 ,שקל למבוגר
לפרטים נוספיםwww.parks.org.il ,04-6587189 :

תודה לאל

מי אני ומה שמי?

בגן אפשר להתרשם משרידי המקדש הרומי ,שבו התפללו

באתר תוכלו למצוא כתובת הקדשה
לאדם שמימן את שיפוץ רחוב
החנויות המפואר ושגם העניק לו
את שמו.
מיהו האיש? נסו לפענח את שמו
בעזרת מפתח הכתב היווני (שימו לב,
השם הוא תעתיק מיוונית ובעברית
מבטאים אותו קצת אחרת)

הרומאים לאלים שלהם ,זבחו להם והגישו להם מנחות
(מתנות) .הרומאים האמינו באלים רבים ואיננו יודעים למי
מהם היה מוקדש המקדש הזה .המקדש היה מבנה עצום
ומרשים שהתנשא לגובה של  15מטר (כמו בניין בן חמש
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קומות) וממנו נותרו רק רחבת הכניסה והמדרגות שהובילו

לחיות את העבר

אמפיתיאטרון ותיאטרון ,מגדלי שמירה ובתי מגורים ,בית
מרחץ ומקדש  -בואו לטייל בין השרידים המפוארים בגן לאומי
בית שאן ,ולגלות את העבר העשיר והמרתק של העיר
תוכנית
"פקחים צעירים"
החלה לפעול בשנת
 2008ביוזמת קרן
דואליס להשקעות
חברתיות (ע"ר)
ובשיתוף רשות
הטבע והגנים.
התוכנית מעודדת
ילדים ובני
משפחותיהם
לאהבת הטבע וערכי
המורשת ולשמירה
עליהם בדרך
חווייתית ומהנה.

מאת :מערכת רשות הטבע והגנים

גן לאומי בית שאן אוצר בקרבו שרידי
פאר מרהיבים של העיר מהתקופה הרומית
ומהתקופה הביזנטית ,ומעליהם מתנשא
התל הגבוה שבו שכנה בית שאן המקראית.
בגן מוקדי עניין רבים ומרתקים ,בהם לילות
שאן  -מיצג אור־קולי מרהיב; המבואה –
דגם העיר הרומית־ביזנטית ושרידי
התיאטרון הרומי ,בית המרחץ ,הקרדו,
פסיפס טיכה ,המקדש הרומי ועוד .עוד
אפשר ליהנות בגן מתצפיות נוף מרהיבות
ומנחל חרוד ,שמימיו זורמים בלב הגן כל
ימות השנה.

יוצאים למשימה

את החוברת כתבה נעמה
גולד .אייר :שחר נבות

 | 50בשביל הארץ

את הטיול בגן לאומי בית שאן מומלץ
לעשות בליווי חוברת "פקחים צעירים" -
חוברת משימות מיוחדת לכל המשפחה,

אליו .מה קרה למקדש?
המקדש התמוטט _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ החזקה
שהתרחשה בשנת  749לספירה.
(רמז :נסו לסדר את המילים החסרות מהאותיות הבאות:
ד ,ת ,ע ,י ,ב ,ר

__ __ __ __ __ __ __ __ __

ד ,מ ,ה ,א ,ה)

שמטרתה לאפשר למטיילים לחקור את
האתר שבו הם מבקרים ,להתבונן בפרטים
הקטנים שבו ולחוות אותו ביחד .החוברת
נמכרת בקופות האתר במחיר סמלי של
עשרה שקלים (אפשר גם להורידה בחינם
באתר האינטרנט של הרשות) .בסיום ביצוע
המשימות ,עוברים הילדים טקס התחייבות
ומקבלים תג ותעודה המסמיכה אותם
כפקחים צעירים .אתם מוזמנים להתחיל
כבר עכשיו.

ברוכים הבאים לסקיתופוליס

שמה של בית שאן בתקופת שלטון הרומאים
היה סקיתופוליס (עיר הסקיתים) .בתקופה זו
הגיעה העיר לשיא גודלה ותפארתה .התקופה
החלה לפני כ־ 2,000שנה ונמשכה  500שנה
בערך .בסקיתופוליס חיו כ־ 40אלף איש .כיום
חיים בבית שאן כ־ 20אלף איש בלבד .הטיול
בגן עובר במרכז העיר הקדומה וברחובותיה.

המיצג האור־קולי בבית שאן צילום דורון ניסים
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