
בנמל קיסריה עברה סחורה מארצות הים התיכון ומעבר לו בהיקפים 
עצומים. אחד מענפי היצוא החשובים של אזורנו היה זכוכית גולמית, 

הודות לזמינותו של חומר הגלם: חול עשיר בצורן ובסידן. בזכות הנמל, 
ניתן היה גם לייבא לאזור את מלח הנתרן הנדרש בתהליך הייצור, 

ולייצא את הזכוכית עצמה. הזכוכית הגולמית שימשה את אמני 
הזכוכית המקומיים וגם את האמנים ברומא, יוון ואסיה הקטנה 

(אנטוליה שבתורכיה של היום), והם ייצרו ממנה כלים ותכשיטים.

בקיסריה נתגלו מספר בתי מלאכה לייצור זכוכית. אחד מהם נמצא 
ממש כאן, בסמוך לסדנתו של איתי מגר, אמן זכוכית מקומי המייצר כלי 

זכוכית באותה השיטה.
אחד מתחביביו של איתי הוא שיחזור משחקי לוח אסטרטגיים שנהגו 

לשחק בעולם העתיק, והוא אף הגה את משחק ה"גניוסטאר"- משחק 
חשיבה אתגרי המבוסס על סמל המגן דוד.

המשימה:
לפניכם לוח המשחק שעל גביו מסודרים חמישה כדורי משחק. 

עליכם לקדם את כדורי המשחק במטרה להשאיר כדור אחד בלבד 
במרכז הלוח. ההתקדמות היא על ידי דילוג מעל כדור סמוך,  כשהכדור 

שדילגתם מעליו יורד מהלוח (בדומה ל�אכילה� במשחק דמקה).

שלחו סרטון המתעד את פתרון המשימה, וקבלו מאיתי את המעטפה 
ובה המשימה הבאה.
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פתרון המשימהמצב התחלתי
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