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הרפתקה על ההר
מצוק מרהיב המתנוסס מעל הכנרת ומשקיף אל הגולן והחרמון, שרידי 

בית כנסת קדום ושבילי טיול עם מערות טבעיות. בואו לגלות את גן לאומי 
ושמורת טבע ארבל | מאת: מערכת רשות הטבע והגנים

גן לאומי ושמורת טבע ארבל נמצאים בגליל 
התחתון המזרחי. עיקר החשיבות של השמורה 

הוא במגוון בתי הגידול והמינים הייחודיים 
שבה, וכן באתרי המורשת המצויים בה – 

מצודת ארבל וכפר המערות. במצוק פעורות 
מאות מערות שנוצרו בתהליך טבעי ובהמשך 

נחצבו והורחבו בידי אדם כדי לשמש למגורים. 
כאן התחולל הקרב ההיסטורי בין המלך 

הורדוס למתנגדיו, שמצאו מסתור במערות 
אלה. עוד באתר: שרידי בית כנסת קדום שנבנה 
במאה הרביעית לספירה ונחרב במאה השמינית 
ותצפית מרהיבה מקצה המצוק אל עבר בקעת 

הירדן, הכנרת, הרי הגולן, החרמון והגליל.
את הטיול המשפחתי בשמורה מומלץ לעשות 
באמצעות חוברת “פקחים צעירים" - חוברת 
משימות מיוחדת שמטרתה לאפשר למטיילים 

לחקור, להתבונן בפרטים הקטנים ולחוות 
ביחד את האתר שבו הם מבקרים. החוברת 

נמכרת בקופות האתרים במחיר סמלי של 
עשרה שקלים )אפשר גם להורידה בחינם באתר 

האינטרנט של הרשות(. בסיום המשימות, 
הילדים עוברים טקס התחייבות ומקבלים תג 

ותעודה המסמיכים אותם כפקח צעיר.
הנה טעימה קטנה מהפעילויות בחוברת:

מצוק ארבל הוא בית גידול חשוב וייחודי למגוון 
בעלי חיים, שמוצאים בו מים, מזון, מסתור 

והגנה. הקיפו את בעלי חיים שהארבל הוא בית 
הגידול שלהם )רמז: שימו לב גם לשמותיהם(
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כעת אספו את האותיות שלצדם וכתבו אותן 
לפי הסדר - מה קיבלתם?
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תוכנית 
"פקחים צעירים" 
החלה לפעול בשנת 
2008 ביוזמת קרן 
דואליס להשקעות 
חברתיות )ע"ר( 
ובשיתוף רשות 
הטבע והגנים. 
התוכנית מעודדת 
ילדים ובני 
משפחותיהם 
לאהבת הטבע וערכי 
המורשת ולשמירה 
עליהם בדרך 
חווייתית ומהנה. 
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