
משפחה בטיול

מאת: מערכת רשות הטבע והגנים

בתקופת ה לראשונה  נזכרת  כורזים  עיירה 
המשובחת  החיטה  בשל  בעיקר  שני,  בית 
שגידלו תושביה. העיר שגשגה בסוף תקופת 
נזכרת לראשונה  המשנה ובתקופת התלמוד. היא 
נחום,  וכפר  ציידה  בית  עם  החדשה,  בברית 
דבריו את  לקבל  סירבו  כי  על  ישו  קילל   שאותן 

)מתי י"א 20(.
המאה  בשלהי  שהוקם  כורזים,  של  הכנסת  בית 
הרביעית או בראשית המאה החמישית לספירה, 
בנוי  המבנה  בישראל.  שהתגלו  היפים  אחד  הוא 
מרשימים  בגילופים  מעוטר  והוא  בזלת  מאבני 
המתארים מוטיבים צמחיים גיאומטריים, אריות, 
דמויות אנשים הדורכים על ענבים ודמויות בעלי 
כורסה  בגן הוא  נוסף מיוחד  חיים שונים. ממצא 
מאבן בזלת, ששימשה ככל הנראה מושב לנכבדי 
הקהילה. על גבי הכורסה, המכונה קתדרה דמשה, 

נחרתה כתובת הקדשה בארמית.
הטהרה  מקווה  גם  שוחזרו  כורזים  לאומי  בגן 
ובית  מפוארים  בתים  שני  הכנסת,  לבית  הסמוך 
בד. לעתים קרובות אפשר לפגוש על אבני הבזלת 
ובינות עצי השיזף המרשימים שפני סלע התופסים 
קרני שמש. במקום נמצא גם קבר שיח' בדואי - 

שריד מהכפר הבדואי כראזה שהוקם כאן ובעצם 
שימר את שמה של העיירה.

הזמנה להרפתקה
מיוחדת  פעילות  חוברת  היא  צעירים"  "פקחים 
לכל המשפחה )שאפשר להוריד באתר האינטרנט 
החוברת  הרשות(.  של 
הגן  על  מידע  כוללת 
האזור,  ועל  הלאומי 
ומשימות  חידות  וכן 
אתכם  יוביל  שפתרונן 
חלקי  בכל  לסיור 
עם  ולהיכרות  הגן 
המרתקים  הממצאים 
שבו )כתיבה: נעמה גולד(. אתם מוזמנים להתחיל 

כבר עכשיו:

העוסקים במלאכה
בגן לאומי כורזים תמצאו רחבה ובה אוסף פריטים 
שנמצאו במהלך החפירות הארכיאולוגיות. חפשו 
בין הפריטים את המעגילה - גליל אבן שבעזרתו 
כבשו והידקו את הטיח על גגות ורצפות הבתים, 
שרידי  את  גם  חפשו  יחלחל.  לא  שהגשם  כדי 
אבני הרחיים, שבעזרתן טחנו את החיטה לקמח. 
שלו,  המעגילה  אל  להגיע  המעגל  לחוני  עזרו 

ולבלעם החמור להגיע לאבני הרחיים.

עיר הבזלת

כורזים הייתה 
עיירה קטנה 

בצפון הכנרת 
שהתפרסמה 
בעיקר בזכות 
חיטה נהדרת. 
היום אפשר 
לראות בה, 

בין היתר, את 
שרידי אחד 

מבתי הכנסת 
המפוארים ביותר 

שהתגלו בארץ. 
הכירו את גן 
לאומי כורזים
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איך מגיעים? על כביש 8277, בין צומת כורזים 
לאלמגור, 10 דקות מזרחית מצומת עמיעד. 

לא לוותר על: אמנות העיצוב בבזלת.
מה יש עוד? שולחנות לפיקניק, תצפית נוף 
לכנרת, עצי שיזף ענקיים, אלון תבור עתיק.

שעות פתיחה: אפריל-ספטמבר: 17:00-8:00; 
אוקטובר- מרס: 16:00-8:00.

שישי וערבי חג: 15:00-8:00. הכניסה לאתר 
עד שעה לפני שעות הסגירה.

מחיר: 21 שקל למבוגר, 9 שקלים לילד
פרטים נוספים: 04-6934982,

www.parks.org.il

לטיול יצאנו

גן לאומי כורזים I צילום: שרון גולדזון
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כעת אספו את האותיות שבמסלול שעשה חוני עד המעגילה לפי הסדר, ותקבלו את שם הסלע השחור שממנו עשויות אבני 

הרחיים, המעגילה, כל מבני העיר ורמת כורזים: 

נוף בזלתי
אתם  היכן  יותר  טוב  תבינו  וכך  אותם,  השלימו  הסדר,  לפי  הבאים  המשפטים  את  קראו 
החולה  עמק  הגולן,  רמת  הכנרת,  כורזים,  רמת  של  הזה  המיוחד  הנוף  נוצר  ואיך  נמצאים 

והירדן ההררי )רמז: התשובות נמצאות בשאלה(:

אנחנו נמצאים על רמה. זהו אזור גבוה ושטוח. הרמה קרויה על שם היישוב הקדום שבו   .1
אנו מטיילים                                                   .

רמת כורזים עשויה סלע בזלת שחור. הבזלת היא לבה רותחת שפרצה מתוך כדור הארץ   .2
)לפני כחמישה מיליון שנה( והתקררה. ממש כמו הרמה הסמוכה ממזרח:

רמת כורזים חילקה את בקע הירדן שמתחתיה לשני עמקים. מצפון - עמק  .3
 ובו אגם וביצות. מדרום, בעמק שנמצא ממש תחתינו נוצרה ימה ששמה                     .

המים, שחיפשו נתיב זרימה חדש, "ניסרו" את סלע הבזלת ויצרו קניון עמוק שבו זורם  .4
.                                                             

הבהרה
במדור "משפחה 

בטיול" בגיליון הקודם 
 )מס' 52(

של "בשביל הארץ"
התפרסמו משימות 

מאוירות מתוך חוברת 
הפעילות "נחל שניר - 

הרפתקה בשמורה".
השימוש באיורים הוא 

באדיבות מירי לשם–
פלאי, שכתבה ואיירה 

חוברת זו.

חונירחיים של חמור

בלעםמעגילה
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