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 הפעלות והדרכות לבתי ספר יסודיים

 

 אלים וגיבורים מהמיתולוגיה

 'ג'-כיתות א 

 משך הפעילות: חצי שעה

-מפגש עם מוצגים מהמוזיאון המספרים סיפורים אודות אלים וגיבורים מהמיתולוגיה היוונית

רומית. ההפעלה מועברת בצורת "שעת סיפור". מומלץ לעשות הפעלה זו כסדרת מפגשים, הנותנים 

 ר בכל מפגש ידובר על אל/ גיבור/ נושא ספציפי מהמיתולוגיה.תמונה רחבה על הנושא, כאש

 

 'ו'-כיתות ד 

 משך הפעילות: שעתיים

רומית דרך מוצגים מהמוזיאון. התלמידים -מפגש עם אלים וגיבורים מהמיתולוגיה היוונית

מתחלקים לקבוצות ומקבלים כרטיסיות של מוצג ממוצגי המוזיאון. התלמידים יצטרכו לזהות את 

, ואת שם הגיבור/ האל, לחקור את המוצג באמצעות דפי מידע, ואז להדריך את שאר הכיתה המוצג

 עליו. 

 

 אמנות ואומנות בעת העתיקה

 'ו'-כיתות א 

 משך הפעילות: שעה וחצי

באמצעות המוצגים מהמוזיאון יכירו התלמידים את ההבדל בין אמנות ואומנות וייחשפו לדרכי 

ת בעת העתיקה. הפעילות כוללת יצירה והתנסות מעשית של פיסול הייצור של האמנויות והאומנויו

 בחימר, עיטורי כדים ויצירת תכשיטים. 

 



 

 ארכיאולוגים צעירים

 'ג'-כיתות א 

 משך הפעילות: שעה

היכרות עם סוגי ממצאים שניתן למצוא באזור קיסריה, והדרך בה הם נמצאים בשטח )פסיפסים, 

 אות כדים, יצירת פסיפס וציור מטבעות.מטבעות, כדים(. התנסות מעשית ברפ

 

 'ו'-כיתות ד 

 משך הפעילות: שעה

היכרות עם סוגי ממצאים שניתן למצוא באזור קיסריה, והדרך בה הם נמצאים בשטח )פסיפסים, 

מטבעות, כדים(. היכרות שמות המקצועות של האנשים שעוסקים בתחום ותפקידיהם: 

 ארכיאולוגים, משמרים, רפאים. התנסות מעשית ברפאות כדים, יצירת פסיפס וציור מטבעות.

 

 קהילה יהודית משולבת בעיר נוכרית –הישוב היהודי בקיסריה 

 'ו'-כיתות א 

 שלוש-משך הפעילות: שעתיים

היכרות עם הישוב היהודי בקיסריה בעת העתיקה באמצעות ביקור בבית הכנסת שמחוץ לגן 

, ומוצגים מבית הכנסת שנמצאים במוזיאון. אפשרות לסדנת פסיפס בהשראת הפסיפס של הלאומי

 בית הכנסת.

 

 הנמל והסחר הימי בקיסריה

 'ג'-כיתות א 

 משך הפעילות: שעה

באמצעות תצוגת קנקני הסחר הימי להיחשף לנמל ואיזה סחורות הועברו בו. הפעילות כוללת 

ויצירה של סירות ועיטור כדים. אפשרות לשייט בסירה הכשרה של ספנים צעירים בלימוד קשרים, 

 ים.-מהירה אל מול חברת כיף

 

 'ו'-כיתות ד 

 משך הפעילות: שעתיים

לאחר סיור בחוף של הקיבוץ ובמעגן של הקיבוץ שבו נלמד על ההבדל בין נמל שקם על תוואי 

ת, דרכי העברה בים קיים וכזה שלא, נעבור למוזיאון ונכיר את הסחר הימי בקיסריה: סוגי סחורו



ועוד. הפעילות כוללת יצירה של סירות ועיטור כדים, והכשרה של ספנים צעירים בלימוד קשרים. 

 ים.-אפשרות לשייט בסירה מהירה אל מול חברת כיף

 

 פולחן ואמונות בקיסריה

 'ג'-כיתות א 

 משך הפעילות: חצי שעה

אמונה באלי המיתולוגיה, נצרות,  היכרות כללית עם ארבעת האמונות העיקריות שהיו בקיסריה:

אסלאם ויהדות. היחשפות לסמלי האמונות באמצעות מוצגים שבמוזיאון. הפעילות מועברת בצורת 

 "שעת סיפור".

 

 'ו'-כיתות ד 

 משך הפעילות: שעה וחצי

היכרות כללית באמצעות מוצגי המוזיאון עם ארבעת האמונות העיקריות שהיו בקיסריה: אמונה 

גיה, נצרות, אסלאם ויהדות. התחלקות לקבוצות ולימוד עצמאי על כל אחת באלי המיתולו

 מהאמונות ודרכי הפולחן שלה, והצגתה לשאר הכיתה.

 

 הקיבוץ והמוזיאון

 'ג'-כיתות א 

 שעות( 4-משך הפעילות: יום שלם )כ

סיור ברחבי הקיבוץ והכרות עם רעיון הקיבוץ וענפיו. דיון על הקשר של הקיבוץ עם קיסריה 

העתיקה ועם המוזיאון, וביקור קצר במוזיאון. אפשרות להתחקות אחר חברי הקיבוץ הראשונים 

 שיצרו את אוסף המוזיאון בחיפוש חרסים בחוף הקיבוץ.

 

 'ו'-כיתות ד 

 שעות( 4-משך הפעילות: יום שלם )כ

ה סיור ברחבי הקיבוץ והכרות עם רעיון הקיבוץ וענפיו. דיון על הקשר של הקיבוץ עם קיסרי

העתיקה ועם המוזיאון, ואפשרות לסיור בבית חנה סנש להעמקת נושא הקשר בין מקימי הקיבוץ 

 לבין המוזיאון. ביקור קצר במוזיאון לסיום.

 

 יום בעת העתיקה-חיי היום

 'ו'-כיתות א 



 משך הפעילות: שעה

יום בעת העתיקה באמצעות מוצגי המוזיאון. הפעילות כוללת יצירה של כלים -עם חיי היוםהיכרות 

 צביעת נרות שמן, ציור מטבעות, יצירת תכשיטים. –יום בעבר -בהם השתמשו ביום

 

 יוספוס פלביוס מתעד את קיסריה –מקורות מידע כתובים  –כיצד לומדים את העבר 

 'ו'-כיתות ד 

 משך הפעילות: שעה וחצי

הפעילות כוללת חשיפה לכתביו של יוספוס פלביוס )בשפה קלה( על קיסריה. חלוקה בקבוצות 

המקבלות קטע של יוספוס פלביוס בליווי מוצג מהמוזיאון הקשור לקטע המידע. כל קבוצה תעבוד 

 על מקור המידע שלה, ותציג אותו לשאר הכיתה.

 

 מתקני השעשועים בקיסריה

 'ו'-כיתות א 

 שעתייםמשך הפעילות: 

היכרות עם מתקני השעשועים שהיו בקיסריה )תיאטרון, היפודרום( ועם תרבות הספורט בעת 

העתיקה. לאחר מכן פעילות גופנית של "תחרויות אולימפיות" בדשא הסמוך למוזיאון או בחוף 

 הים.

 

 ישראל-קיסריה בירת השלטון הרומי בארץ

 'ג'-כיתות א 

 משך הפעילות: שעה

ישראל -מוצגים מהמוזיאון, היכרות עם קיסריה בתקופת היותה עיר הבירה של ארץבאמצעות 

בתקופה הרומית. ההדרכה הפעילה תדון בשאלות: מה זה עיר בירה? מה הייתה המשמעות של 

עיר בירה בעת העתיקה? מי היו האנשים החשובים שתפעלו את העיר? סיכום הפעילות ביצירת 

 ם של עיר מרכזית.מטבעות, אחד הסממנים העיקריי

 

 'ו'-כיתות ד 

 משך הפעילות: כשעה וחצי

התחלת הסיור בחוף של הקיבוץ, בסמוך לארמון השונית שבגן הלאומי קיסריה. היחשפות 

 –ישראל בתקופה הרומית באמצעות מוצגי המוזיאון -למשמעויות של קיסריה כעיר בירה של ארץ

 פיסול, מטבעות ועוד.



 קיסריה הצלבנית

 'ו-כיתות א' 

 משך הפעילות: שעה

היכרות עם מי היו הצלבנים באמצעות מוצגים מהמוזיאון. הפעילות כוללת יצירה של דגם משותף 

 גדול של העיר קיסריה בתקופה הצלבנית.

 

 עיר בסגנון רומאי –קיסריה 

 'ג'-כיתות א 

 משך הפעילות: שעה וחצי

הורדוס בונה לכבוד הקיסר, על התלמידים יחשפו וישמעו על העיר קיסריה כעיר בסגנון רומאי ש

כל מרכיביה. הפעילות כוללת יצירה הקשורה למפעלי הבנייה הרומיים בעיר, כמו התיאטרון, 

 ההיפודרום והנמל.

 

 'ו'-כיתות ד 

 משך הפעילות: שעתיים

התלמידים יחשפו וישמעו על העיר קיסריה כעיר בסגנון רומאי שהורדוס בונה לכבוד הקיסר, על 

ל הדמיון שלה לערים רומאיות אחרות הן מבחינת המבנה האדמיניסטרטיבי והן כל מרכיביה. ע

מבחינה המבנים הארכיטקטוניים שבה. לאחר מכן נרד לחוף הים ונפסל בחול עיר רומאית, לפי 

 המרכיבים שלמדנו.

 

 מהתקופה ההלניסטית ועד התקופה העות'מאנית –קיסריה על ציר הזמן 

 'ו'-כיתות ד 

 תייםמשך הפעילות: שע

היכרות קצרה עם ציר הזמן ההיסטורי של קיסריה. חלוקה לקבוצות שכל קבוצה חוקרת על תקופה 

 מסוימת ועל מוצגיה מהמוזיאון, ולאחר מכן מעבירה הדרכה לשאר המשתתפים.

 

 תמורות והשפעות בסביבה –קיסריה ישוב לחוף ים 

 'ו'-כיתות א 

 משך הפעילות: שעתיים



שטח בדגש על תמורות והשפעות בסביבה של קיסריה בטיול לאורך חוף הים ו/או בטיול סיור 

החוצה את דיונות החול. בין הנושאים: משמעויות בניית עיר בסמוך לקו המים, התמודדות עם 

 תנאי הסביבה, התפתחות קרקע ומינים אנדמיים לקיסריה ועוד.

 במוזיאון סיור –מתקנים ושימושים  –מערכות המים בקיסריה 

 'ו'-כיתות א 

 משך הפעילות: שעה

חווייתית בדגש על מערכות המים בקיסריה. מערכות הובלה וניקוז ברחבי -הדרכה פרונטאלית

 קיסריה, תכנון האקוודוקטים, תכנון מתקני שעשועים )תיאטרון ובריכות( ותכנון העיר )נימפאון(.

 המים.מומלץ לבצע סיור זה כהכנה לסיור השטח בנושא מערכות 

 

 

 מעין צברין לקיסריה לאורך האמות –סיור שטח  –מערכות המים בקיסריה 

 'ו'-כיתות א 

משך הפעילות: יום שלם )ניתן לפצל ליומיים(. ניתן גם בפחות זמן אם מחליטים להתמקד רק 

 במספר אתרים ספציפיים

קנים כגון טיול רכוב באופניים או באוטובוס לאתרים הקשורים למקורות המים לקיסריה, מת

 בכל אזור חוף הכרמל. –מנהרות, אמות, תעלות וסכרים 

 

 בתוך הגן הלאומי קיסריה –סיור שטח  –מערכות המים בקיסריה 

 'ו'-כיתות א 

 משך הפעילות: שעתיים

בארות, תעלות ניקוז, בורות איסוף, בריכות, מערכות  –סיור במתקני המים ברחבי העיר העתיקה 

 ל השימושים במים למחייה ושעשועים.הובלה, בתי מרחץ. דיון ע

 

 

 

 צרו קשר: –להזמנת הפעלות והדרכות, ולפרטים נוספים 

 curator.msy@gmail.com|  053-5201680 –רות 

 

 


