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 הפעלות והדרכות לחט"ב ותיכון

 

 אלים וגיבורים מהמיתולוגיה

 משך הפעילות: שעה 

רומית. לתלמידי -הדרכה פרונטאלית במוזיאון בדגש על אלים וגיבורים מהמיתולוגיה היוונית

מגמת אמנות דגש על מונחים של הפיסול הרומי, כולל היבטים סגנוניים ואיקונוגראפיים של 

מיתולוגיים, השוני והדמיון בין -המוצגים. לתלמידי מגמת ספרות דגש על מקורות ספרותיים

 ההצגה ספרותית וההצגה ויזואלית של המיתולוגיה.

  

 אמנות ואומנות בעת העתיקה

 משך הפעילות: שעתיים 

דרכה מיועדת בעיקר לתלמידי מגמת אמנות. הדרכה פרונטאלית במוזיאון בדגש על העבודה הה

של האמנים בעת העתיקה, היכרות עם מונחים כמו אטריבוטים, איקונוגרפיה, ודיון על סגנון בעת 

 טכני על יצירת הפסיפס.-סגנוני-העתיקה. ביקור בפסיפס הציפורים ודיון אמנותי

 

 ארכיאולוגים צעירים

 משך הפעילות: שעתיים 

הדרכה פרונטאלית במוזיאון בדגש על נושאים של עבודת הארכיאולוגים, המשמרים, הרפאים 

שעולים מתוך מוצגי המוזיאון. דיון ממוקד על שימור ושחזור של פסיפסים לאור הפסיפסים 

 המוצגים במוזיאון, וביקור בפסיפס הציפורים.

 



 

 הישוב היהודי בקיסריה

 :שעתיים משך הפעילות 

היכרות עם הישוב היהודי בקיסריה דרך ביקור בבית הכנסת שמחוץ לגן הלאומי בקיסריה, 

והמוצגים היהודיים שנמצאים במוזיאון. דיון במשמעויות של קיום קהילה יהודית בתוך חברה 

 נכרית על היבטיו השונים.

 

 הישוב המוסלמי בקיסריה

 משך הפעילות: שעה 

בדגש על הישוב המוסלמי בקיסריה באמצעות המוצגים מהתקופות  הדרכה פרונטאלית במוזיאון

 המוסלמיות שבמוזיאון. 

 

 נמל קיסריה

 משך הפעילות: שעה וחצי 

הקשיים בבניית נמל גדול בתנאי שטח מורכבים.  –היכרות עם נמל קיסריה על חלקיו ועל בנייתו 

את נושאי נמל קיסריה נבחן הן בסיור על החוף בו נראה במו עינינו את תנאי השטח להקמת הנמל, 

 והן באמצעות מוצגים במוזיאון.

 

 הסחר הימי בקיסריה

 משך הפעילות: שעה 

מקור  –הדרכה פרונטאלית במוזיאון בדגש על הנושא חובק התקופות של הסחר הימי בקיסריה 

 העיר לאורך כל התקופות.ההכנסה והפרנסה העיקרי של 

 

 הפולחן בקיסריה

 שעות( 5-משך הפעילות: יום שלם )כ 

מהאמונה באלילים,  –הסיור יתחיל במוזיאון בפתיחה כללית בדגש על הפולחן והאמונה בקיסריה 

באמצעות מוצגים מהמוזיאון. לאחר מכן נצא לסיור שטח  –דרך הנצרות, האסלאם והיהדות 

ההיפודרום המזרחי, בית  –עתיקה הקשורים לפולחן לאורך התקופות באתרים של העיר קיסריה ה

 הכנסת ועוד.



 

 הקיבוץ והמוזיאון

  :שעות 4משך הפעילות 

ים, -היכרות עם קונספט הקיבוץ באמצעות ביקור בענפי הקיבוץ. דיון על הקשר בין קיבוץ שדות

יור בבית חנה סנש קיסריה והמוזיאון לאוצרות קיסריה, וביקור קצר במוזיאון. אפשרות לס

 להעמקת נושא הקשר בין מקימי הקיבוץ לבין המוזיאון.

 

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

 שעות( 4-משך הפעילות: יום שלם )כ 

סיור במוזיאון וסיור שטח במרחב של העיר קיסריה העתיקה, באתרים מחוץ לגן הלאומי, בצמוד 

 וספוס פלביוס ואיך הוא תיאר את קיסריה ואתריה.לי

 

 מהתרבות הפגאנית לאמונה באל אחד

 משך הפעילות: שעה 

הדרכה פרונטאלית במוזיאון בדגש על המעבר מהתרבות הפגאנית ואמונה באלי המיתולוגיה, אל 

 הנצרות בקיסריה.

 

 

 מתקני השעשועים בקיסריה

 משך הפעילות: שעה 

פרונטאלית במוזיאון בדגש על מתקני השעשועים וההיבט הפולחני שלהם, ולאחר מכן דיון הדרכה 

 על היחס הנוצרי אל אותם המתקנים, עם הפיכת העיר לנוצרית.

 

 ישראל-קיסריה בירת השלטון הרומי בארץ

 משך הפעילות: שעה וחצי 

ישראל. -ומי בארץדיון על קיסריה בשיא תפארתה בתקופה הרומית בה הייתה בירת השלטון הר

ביקור בחוף ובארמון הממשל הרומי בקיסריה, ולאחר מכן ביקור במוזיאון בדגש על מוצגים 

 מתקופת השגשוג של העיר.

 



 קיסריה הצלבנית

 משך הפעילות: שעתיים 

היכרות עם התקופה והישוב הצלבני בקיסריה באמצעות סיור לאורך חומות העיר הצלבנית וביקור 

 המוצגים הצלבניים. במוזיאון בדגש על

 

 עיר בסגנון רומאי –קיסריה 

 משך הפעילות: שעה 

ידי הורדוס שמקדיש אותה -היכרות עם הקמת העיר קיסריה, כעיר בסגנון רומאי הנבנית על

לקיסר. הדרכה פרונטאלית בין מוצגי המוזיאון בדגש על הדמיון של קיסריה לערים רומאיות 

 מרי בנייה, הגות ופולחן.אחרות: תכנון העיר, סוגי מבנים, חו

 

 הדרכה פעילה –קיסריה על ציר הזמן 

 משך הפעילות: שעתיים 

היחשפות לרקע כללי על קיסריה לאורך התקופות בהיסטוריה. חלוקה לקבוצות לפי התקופות 

ולמידה עצמאית על כל תקופה לאור מוצגי המוזיאון מכל תקופה. לאחר מכן הדרכה של כל קבוצה 

 חקרה לשאר המשתתפים.על התקופה אותה 

 

 סיור שטח –קיסריה על ציר הזמן 

 שעות( 5-משך הפעילות: יום שלם )כ 

ביקור באתרים בשטח מהמרחב של העיר קיסריה על רצף הכרונולוגיה, כגון: אקוודוקט, 

ההיפודרום המזרחי, הקרדו הביזנטי, פסיפס הציפורים, סיור לאורך החומות הצלבניות. סיכום 

 מוזיאון.הנושא בביקור ב

 

 הדרכה פרונטאלית –קיסריה על ציר הזמן 

 משך הפעילות: שעה ורבע 

מעבר התקופות והתרבויות לאורך ציר  –הדרכה פרונטאלית במוזיאון בדגש על כרונולוגיה 

 ההיסטוריה בקיסריה.

 



 תמורות והשפעות בסביבה –קיסריה ישוב לחוף ים 

 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.

 

 ר במוזיאוןסיו –מתקנים ושימושים  –מערכות המים בקיסריה 

 משך הפעילות: שעה 

הדרכה פרונטאלית בדגש על מערכות המים בקיסריה. מערכות הובלה וניקוז ברחבי קיסריה, 

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

 מומלץ לבצע סיור זה כהכנה לסיור השטח בנושא מערכות המים.

 

 

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

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

 במספר אתרים

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

 ל אזור חוף הכרמל.בכ –מנהרות, אמות, תעלות וסכרים 

 

 בתוך הגן הלאומי קיסריה –סיור שטח  –מערכות המים בקיסריה 

 משך הפעילות: שעתיים 

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

 הובלה, בתי מרחץ. דיון על השימושים במים למחייה ושעשועים.

 

 

 צרו קשר: –כות, ולפרטים נוספים להזמנת הפעלות והדר
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