משפחה בטיול  /פקחים צעירים
לטיול יצאנו


איך מגיעים? האתר נמצא סמוך ליישובים נוקדים ותקוע .מירושלים נוסעים בכביש  398מהר חומה לכיוון
תקוע־נוקדים ,וכשני קילומטרים לפני צומת תקוע פונים שמאלה בעקבות השילוט להרודיון עד מגרש
החניה .ממרכז הארץ דרך צומת עמק האלה נוסעים בכביש  375עד בית"ר עילית ,ממשיכים בכביש  60עד
צומת אפרת ומשם אל כביש  3157ואל כביש  356לכיוון תקוע־נוקדים
משך הסיור :שעה־שעתיים
עונה מומלצת :כל השנה
לא לוותר :סרט המתאר את מסע ההלוויה של הורדוס ,מערכת תת־קרקעית של מנהרות מילוט
מה יש עוד :סיורים מודרכים בכל שישי ושבת בשעה 12:00
שעות פתיחה :קיץ  -א'-ה' ושבת  ,17:00-8:00שיש וערבי חג  ;16:00-8:00חורף – א'-ה' ושבת ,16:00-8:00
שיש וערבי חג ( 15:00-8:00הכניסה לשמורה נסגרת שעה לפני השעה הרשומה)
דמי כניסה 15 :שקל לילד 29 ,שקל למבוגר
לפרטים נוספיםwww.parks.org.il ,02-5636249 :

גן לאומי הרודיון צילום דורון ניסים

מצא את ההבדלים

בתוך ההר

האיור מימין מתאר כיצד חושבים שנראה המבנה בימי
הורדוס .מצאו חמישה הבדלים לפחות בין שני האיורים

הסיור בהרודיון מאפשר גם לרדת אל פנים הארמון  -להיכנס
ממש אל תוך ההר ולגלות את שרידי בית המרחץ הפרטי
של המלך .הגדרות התשבץ קשורות לעולם המים .פתרו את
התשבץ ,אספו את האותיות שבריבועים הצבועים וגלו את
המילה המסתתרת

בעקבות המלך הבנאי

ביקור בגן לאומי הרודיון מבטיח חוויה מרגשת ויוצאת דופן בין שרידי
הארמון־מבצר המפואר שבנה המלך הורדוס ,לצד תצפיות נוף מרהיבות
ממרומי ההר שבו בחר הורדוס גם להיקבר
1

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

כ־ 15קילומטר מדרום־מזרח לירושלים,
בשוליים המערביים של מדבר יהודה ,ניצב
הר בצורת חרוט קטום הנושא את שמו של
המלך הורדוס – ההרודיון .על הר הרודיון בנה
הורדוס ארמון־מבצר ,הנחשב לאחד המבנים
הנועזים ביותר בעולם הקדום ,ושם גם נמצא
מבנה קברו המרשים (המאוזוליאום) ,שהתגלה
ב־ 2007על ידי פרופ' אהוד נצר ז"ל .הארמון־
מבצר על הר הרודיון הוא המבנה היחיד שנבנה
כולו ,מיסודותיו ,על ידי הורדוס ,והוא כולל ,בין
היתר ,תיאטרון ,בית מרחץ ,בורות מים ובריכת
נוי גדולה .חשיבותו של גן לאומי הרודיון גדולה
מאוד מבחינת שימור מתחם ארכיטקטוני
יוצא דופן מהתקופה הרומית ,שימור קברו של
הורדוס ושימור עדויות מתקופת המרד הראשון
ומרד בר כוכבא.

יוצאים למשימה

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

המבנה מתעורר לחיים

שנים רבות חיפשו החוקרים את קברו של
המלך הורדוס ללא הצלחה ,עד שב־2007
הדהים פרופ' נצר ז"ל את העולם כשחשף
שרידי מבנה גדול וארון קבורה מפואר
במדרון ההר הפונה לירושלים .אחוזת הקבר
(המאוזוליאום) נבנתה כמבנה ריבועי (עשרה
על עשרה מטרים בבסיסו) ,שגובהו כ־25
מטר .נראה כי אנשי המרד הראשון פירקו את
המבנה כמעט לגמרי .באתר ניצב דגם קברו של
הורדוס.

1
2
3
4

הגדרות התשבץ
 .1היא אחת האצבעות ,וגם מובילה מים
 .2גליל ארוך ממתכת או מפלסטיק שמתחרז עם כינור
 .3שואבים ממנה מים
 .4סוחבים בעזרתו מים ויש גם מזל כזה
 .5חור באדמה
 .6מחסום שמסיט (מזיז) את זרם המים או אוגר את המים

5

הידעתם?

6
דגם קבר הורדוס
צילום טל רוגובסקי

המלך הורדוס ,שהיה שנוי במחלוקת ,יזם בין היתר את הקמתם של ארמונות ,מבנים וערי
פאר מפוארים ,כגון קיסריה ומצדה ,ואת חידוש בית המקדש השני בירושלים .מסיבה זו זכה
לכינוי "המלך הבנאי" .למבנים הוא קרא על שם בני משפחות או אנשים חשובים ,אך
רק להרודיון הוא קרא על שמו.
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