משפחה בטיול

אבירים ליום אחד
במרכז הארץ ,מצפון להרצליה ,נמצא גן לאומי אפולוניה המציע סיור מרתק
בעיר צלבנית עם ארכיאולוגיה עשירה ונוף יפהפה לים
כתיבה :מערכת רשות הטבע והגנים | צילום :אייל מיטרני

מסיירים ולומדים בגן לאומי אפולוניה

ה

עיר אפלוניה נוסדה במאה
השישית לפני הספירה כמושבה
פניקית .הפניקים שהתיישבו
במקום קראו לו ארשוף על שם האל רשף.
היוונים שבאו אחריהם זיהו את רשף עם האל
היווני אפולו ולכן קראו למקום אפולוניה.
בשנת  1101נפלה העיר בידי הצלבנים
ששיקמו את ביצוריה והקימו מבצר הכולל
שלוש מערכות של חומות מוקפות.
בשנת  1265נכבשה העיר בידי הסולטן
הממלוכי בייברס ובפקודתו נחרבה.
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אני פקח צעיר

וילה רומית ומבצר צלבני
בגן לאומי אפולוניה עוברים שני
מסלולי סיור לא ארוכים .האחד ,שביל
הים שנצמד לתוואי המצוק ומיועד
למיטיבי לכת .השני ,מיועד למתקשים
בהליכה ושומר על קו גובה אחיד.
חלקים מאפולוניה נחפרו בשנים
האחרונות וכיום פזורים באתר אלמנטים
ארכיטקטונים מעניינים ,ביניהם שניים
מרתקים במיוחד :וילה רומית מסוף המאה
הראשונה שאותה ניתן לראות מנקודת

התצפית ,ומבצר צלבני השוכן במרומי
מצוק הכורכר ומשקיף על הים מגובה 30
מטר .בראש המבצר יש מרפסת תצפית
מרהיבה המשקיפה על קו החוף מחדרה
בצפון ועד לאשדוד בדרום.
המבצר נבנה ב– 1241ונחרב בשנת
 1265והוא עדות מרשימה לעוצמתה
של העיר .הוא מוקף חפיר רחב ידיים
ובתוכו ניתן לראות את החדרים השונים
ולהתרשם מאוסף אבני הבליסטרה
(הקלע) ששימשו במלחמה על המבצר.

לטיול יצאנו
איך מגיעים :בצומת כפר שמריהו
פונים לכיוון הרצליה פיתוח (שילוט
חום ילווה אתכם עד לכניסה לגן).
בכיכר השנייה פונים ימינה לרחוב
וינגייט וממשיכים ישר עד לגן.
המסלול :כשעה ,קל ,למשפחות.
שעות פתיחה :אפריל-ספטמבר:
 ,17:00-8:00אוקטובר-מרס:
 .8:00-16:00בימי שישי,
.17:00-8:00
נגישות נכים :לאחרונה הוקמה בגן
פינת פיקניק נגישה .חניית נכים
מסומנת וצמודה לפינות הישיבה עם
ספסלים מותאמים .הפינה ממוקמת
סמוך לכביש נוח המאפשר לנכים
לנוע בקלות .בעתיד יהיו גם שבילים
ייחודיים להגעה בעזרת כסא
גלגלים ,כרגע ניתן לטייל עם עגלות
נכים במסלול העליון בלבד.
דמי כניסה :מבוגר  20ש״ח,
ילד  9ש״ח.
הדרכות ניתן להזמין במרכז
ההדרכה ירקון.03-9033130 :

פותרים חידות

גלה ולמד
פתרו את התשבץ ,גלו את המשפט המסתתר בשורה הצבועה בירוק ולאחר מכן
תוכלו לצאת להרפתקה האמיתית (היעזרו במחסן התשובות למטה).
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והמשפט שקיבלתם הוא:

פקחים צעירים -
יוצאים להרפתקה
לילדים המגיעים לגן לאומי אפולוניה
מחכה חוברת פעילות מקסימה
שבעזרתה הם יכולים לסייר ברחבי
הגן והמבצר ,לפתור חידות וללמוד על
המקום .אפשר להוריד את החוברת
באתר רשות הטבע והגנים www.npa.
 org.ilאו לרכוש אותה באתר ב–10
שקלים בלבד  -כולל תג פקח צעיר.

 .1צבע שייצרו מסוג מסוים של חילזון ים.
 .2הים שנמצא מעבר למצוק (שתי מילים).
 .3משליכים אותה בעזרת הבליסטרה
(שתי מילים).
 .4פרח צהוב הפורח כאן בקיץ ובזכות
צבעו הוא זוהר בלילה (שתי מילים).
 .5תעלה עמוקה שמקיפה את המבצר

ומגינה עליו.
 .6אל במיתולוגיה היוונית שעל שמו
נקראת העיר אפולוניה.
 .7תואר של לוחם אציל בימי הביניים.
 .8מתקן להשלכת אבני קלע.
 .9שמו על היעל שמלווה אתכם ואוהב
לטייל בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע.

(מחסן תשובות :אפולו ,בליסטרה ,ארצי ,נר הלילה ,אבן קלה ,ים תיכון ,קסדה ,ארגמן ,אביר ,חפיר)
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