פקחים צעירים
גן לאומי אפולוניה

ברוכים הבאים!

החוברת שייכת ל:

ילדים שלום,
אני ארצי ,אני שובב ,אני כמוכם צעיר ,אני יעל,
ואני אוהב לטייל ברחבי ישראל.
הייתי גם במבצר נמרוד ,בעתיקות קיסריה ,במערת הנטיפים,
במצדה ,בתל-דן ,בציפורי ,במערות בית גוברין ובשמורת האלמוגים.
במדבר ,בחורש ,בחוף ובים.
בכל המקומות אני נהנה ושומר עליהם גם!
רוצים להצטרף אליי? להיות אבירים ולשמור על הסביבה?
רוצים? מצויין! אז בואו נטייל באהבה.
קחו את החוברת ,קחו גם עט,
וביחד אל המבצר שבגן לאומי אפולוניה נצא כעת.
בדרך תלמדו איך מטיילים נכון וגם נהנים,
ותצטרפו אליי כ"פקחים צעירים".
אז קדימה,
הרימו רגליים וקרניים ,קחו עט והורים,
יוצאים לדרך לפתור חידות ומיסתורים.
כשתסיימו את כל המשימות תוכלו להתייצב לטקס ההתחיבות,
שהוא יום חג
לקבלת התעודה וגם את התג.
שלכם באהבה ובחיבוק,

ארצי
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משימה 1
במהלך טיולכם ,חפשו את החי ,הצומח והדומם המופיעים בתמונות בעמוד זה .מצאתם?
סמנו ב " ✓ " ליד מה שמצאתם.

* מיצאו לפחות שבעה מתוך הרשימה ואתם אבירי אפולוניה.
* מיצאו את כולם ותוכרזו מלך/מלכת גן לאומי אפולוניה.

כבשן סיד

אביר

דוגמה מוקטנת
של המבצר

שרידי חומת
העיר

מגנים והסבר

כותרת

נר הלילה

שועל

ים וסירה

וילה רומית

אבני קלע

סמל רשות
הטבע והגנים
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משימה 2
לכו בשביל הכניסה עד שתראו תעלה עמוקה ומעליה חומה הרוסה .זהו החפיר החיצוני שהקיף
את העיר .גשו לפינת החפיר ועמדו מול השלט עם האיור של העיר.
הסתכלו על מפת העיר ו...
 .1הקיפו ב ❍ -את הפינה הדרומית (התחתונה)
של העיר .כאן אתם נמצאים עכשו.
 .2הקיפו ב ❏ -את המבצר הפנימי.
 .3סמנו את הים.
 .4סמנו את מסלול הטיול מ ❍ -ועד ל❏ -
במסלול שמעל החומה שצפתה לים בעבר.

צפון

זהו מסלול הטיול שלנו.

←

אייר :יורה סמרטנקו
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קדימה ,ממשיכים בשביל "חומת הים" ,עד למודל המבצר

משימה 3
* הגיעו למודל (דוגמה קטנה) של המבצר ,הנמצא מול המבצר עצמו .חפשו בסמוך אליו שלט
שכתוב בו "הקרב על המבצר" ובו איור ההתקפה על המבצר.

חברו בעזרת קווים את המושגים ,שבהם משתמשים המתקיפים ,למקומם המתאים באיור.

חניתות
בליסטרה להשלכת
אבני קלע

קשתות וחצים

אייר :יורה סמרטנקו

אבני קלע כדי
לפרק את החומה

שריפת הגשר

שריפת יסודות
המבצר

כעת היכנסו למבצר

←
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משימה 4
הסתובבו בתוך המבצר וסמנו ✓ במקומות שבהם אתם מבקרים:
הכניסה למבצר (שם היה השער) .חפשו את סף השער
ואת מקום הבריח בקיר
החדר השרוף (שימו לב לאבנים השרופות)
מגדל העוז ,שממנו תשקיפו לעבר קיסריה בצפון וליפו
בדרום( ,שתיהן ערים צלבניות)

חדר האוכל
המטבח
ערימות אבני הקלע
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משימה 5
המגינים ,ולהיפך.
אבני הקלע הושלכו ממחנה התוקפים למחנה ְ
סיפרו את מספר ערימות אבני הקלע שבתוך המבצר.
אם בכל ערימה יש  100אבנים,
כמה אבני קלע יש בתוך המבצר?
= 100 X
מספר ערימות

מספר אבני הקלע
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משימה 6
נוחו ליד האביר שבמבצר.
האבירים הגיעו מאירופה וכבשו חלקים מארץ ישראל ,לפני כשמונה מאות שנים.
שני האבירים היו אמורים להיראות בדיוק אותו דבר טרם צאתם לקרב ,אך מחמת החיפזון
בלבישת התלבושות המיוחדות נפלו ביניהם כמה הבדלים.

נסו למצוא  10הבדלים.
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משימה 7
חברו בין חלקי התלבושת של האבירים לשמותיהם.

חרב
קסדה
שריון חזה
שריונית לברך
מגן מרפק
כפפה
אות המסדר
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משימה 8
נסו לפתור את התשבץ על סמך השאלות שרשומות בעמוד הבא .את התשובות רשמו מלמעלה
למטה .אם תפתרו נכונה את התשבץ ,תגלו משפט בן  3מילים בשורה המודגשת .רשמו אותו
בתחתית העמוד .אתם יכולים להיעזר בתשובות הרשומות במהופך.
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 .1צבע שייצרו מסוג מסוים של חילזון ים.
 .2הים שנמצא מעבר למצוק ( 2מילים)
 .3משליכים אותה בעזרת בליסטרה ( 2מילים)
 .4פרח צהוב הפורח כאן בקיץ ובזכות צבעו הוא זוהר בלילה ( 2מילים)
 .5תעלה עמוקה שמקיפה את המבצר ומגינה עליו
 .6אל במיתולוגיה היוונית שעל שמו נקראת העיר אפולוניה
 .7לוחם אירופאי שחי כאן בעבר
 .8מתקן להשלכת אבני קלע
 .9שמו של היעל ,שמלווה אתכם ואוהב לטייל בגנים לאומיים ובשמורות טבע
 .10ה"כובע" המגן על ראשו של האביר

והמשפט שנוצר הוא

1111

אפולו ,בליסטרה ,ארצי ,נר הלילה ,אבן קלע ,ים תיכון ,קסדה ,ארגמן ,אביר ,חפיר

משימה 9
היי חברה! רגע לפני שאתם מסיימים את הסיור ,יש לי משהו חשוב שאני רוצה שתדעו.
 ברחבי ישראל דעו שהגעתם למקום מיוחד שצריך לשמורכשתפגשו את הסמל הזה -
עליו .כדי שתזכרו איך צריך להתנהג ,המצאתי את כללי שנ"ה טובה :
 .1ש  -שביל .לביטחונכם ,ועל מנת שלא תפגעו בעתיקות ,עליכם ללכת אך ורק בשבילים
המסומנים.
 .2נ  -ניקיון .שמרו על הניקיון – הלכלוך אינו נעים לאנשים וגם פוגע בבעלי החיים.
 .3ה  -הסתכלו .אל תגעו בחי ,בצומח ובעתיקות שסביבכם ,כדי שגם מבקרים אחרים יוכלו
ליהנות מהם.

התבוננו באיורים וסמנו בעיגול את ההתנהגויות המזיקות
שראיתם בביקור שלכם באפולוניה.
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משימה 10
התבוננו בדוגמה של מגן האבירים.
שימו לב לפרטים (צורה ,צבעים וסמלים).
ציירו למשפחתכם מגן אבירים .חשבו על
הסמלים והצבעים שיעטרו את המגן שלכם.

זכרו:
 .1הסמלים קשורים למשפחה
 ..2הסימנים צריכים להיות קלים לזיהוי
 .3מתחת למגן רשמו משפט
המייצג את משפחתכם

ועתה ,אם סיימתם בהצלחה לפחות  6משימות,
אתם זכאים להשתתף בטקס ולקבל
תג "פקחים צעירים".
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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 ,העצים והפרחים,
להתנהג בשמורות ובגנים בצורה נאותה
ולדאוג שהסביבה תהיה נקייה.
לכבד את הטבע ואת כל אוצרותיו
בכל מקום ובכל מצב.
על החתום

תאריך

גן לאומי אפולוניה
ניתן באתר

שם עורך הטקס

חתימת עורך הטקס
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יוזמה ותרומה :חנוך ברקת כתיבה :גילי אברהם ,אייל מטרני איור ועיצוב :איבי לרר

להתראות בגנים הלאומיים
ובשמורות הטבע הבאים!

