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כתובת של מושל רומי לא מוכר מהגן הלאומי בתל דור
פרופ' אסף יסעור -לנדאו וד"ר גיל גמבש ,החוג לציוויליזציות ימיות ,אוניברסיטת חיפה

החל משנת  2011מתקיים סקר תת ימי במפרצים שלמרגלות גן לאומי תל דור .מטרת הסקר למפות את העדויות
לפעילות ימית עתיקה באזור ,על מנת לשחזר את ההיסטוריה הימית של דור וסביבתה .את הסקר מוביל פרופ'
אסף יסעור-לנדאו ,מהחוג לציוויליזציות ימיות באוניברסיטת חיפה.
זהו חלק מפרויקט משולב של חפירות תל דור ,בהנהלת פרופ' איילת גלבוע (אוניברסיטת חיפה) ,פרופ׳ אילן שרון
(האוניברסיטה העברית) ,פרופ׳ אסף יסעור-לנדאו (אוניברסיטת חיפה) ופרופ׳ רבקה מרטין (אוניברסיטת בוסטון).
העבודה על הממצאים מהסקר היא בעיקר כמותית במהותה .במהלך העבודה מצטבר המידע ,המבוסס על חרסים,
עוגנים ופריטים ארכיאולוגיים אחרים ,באיטיות ולאורך שנים ,ומעובד באופן רציף עד שהתובנות לגבי הפעילות הימית
העתיקה מתחילות להתברר .לעיתים מתגלים תוך כדי הסקר ממצאים יוצאי דופן ,המספקים מידע איכותי ממוקד על
תולדות דור והאזור כולו .כזה הוא המקרה של הכתובת היוונית החדשה שלפנינו.
הכתובת ,החקוקה על אבן ,התגלתה במהלך חודש ינואר  2016מתחת למים במפרץ הצפוני של דור ,בתוך הגן הלאומי
תל דור .היא נמצאה על ידי תלמידים וארכיאולוגים מהמעבדה לארכיאולוגיה חופית וסקר תת ימי של אוניברסיטת
חיפה ,ובהם תלמיד הדוקטורט אהוד ארקין-שלו ותלמידת המ.א .מישל קריישר .בהתייעצות עם מר קובי שרביט ,ראש
מרחב ים ברשות העתיקות ,ד"ר צביקה צוק ,מנהל אגף ארכיאולוגיה של רשות הטבע והגנים ומר יגאל בן ארי ,ראש
מרחב חוף ברשות הטבע והגנים ,הוחלט להוציא את האבן נושאת הכתובת מהים מהר ככל האפשר כדי למנוע נזק
לכתובת או את התכסותה בחול .האבן ,שמשקלה המשוער יותר מ 600-ק"ג ,הוצאה מהים במבצע משולב של רשות
הטבע והגנים ,רשות העתיקות והסדנא הימית של מכון רקנאטי ללימודי ים באוניברסיטת חיפה .האבן עליה חקוקה
הכתובת מסותתת ומידותיה 75 :ס"מ רוחב החזית 55 ,ס"מ עובי ו  85-ס"מ גובה .בכתובת שבע שורות והיא כתובה
יוונית .חלקה השמאלי היה מכוסה בצימדה ימית ,שהוסרה בעדינות על ידי משמרים של רשות העתיקות ,על מנת
לחשוף חלק מהאותיות .הממצא משמעותי במיוחד שכן הכתובת היא ככל הנראה הארוכה ביותר שנתגלתה בישראל
מתחת למים .הצוות החוקר את הממצא מעריך כי האבן הייתה במקור בסיס של פסל מהתקופה הרומית וכי זוהי
כתובת הקדשה.

הכתובת מתחת למים (צילום :אוהד ארקין שליו)
לחזרה להתחלה הקליקו כאן
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פענוח הכתובת מבוצע בצוותא על ידי
ההיסטוריון ד"ר גיל גמבש ,ראש החוג
לציוויליזציות ימיות באוניברסיטת חיפה ,ופרופ'
יסעור-לנדאו .משום מצבה השחוק ,התהליך
ארוך ומסובך והתוצאות עדיין חלקיות ,אך בכל
זאת משמעותיות :הכתובת מזכירה את שמו של
פקיד בכיר בממשל הרומי ,ומוכיחה מעל לכל
ספק כי שימש נציב של הפרובינקיה יהודה
בשנים הקריטיות שלפני מרד בר כוכבא .הנציב,
גרגיליוס אנטיקווס ,מוכר לחוקרים מכתובות
וממקורות אחרים ,שכן הוא שימש במגוון
תפקידים בכירים באימפריה הרומית ,בין היתר
כנציב של הפרובינקיות ערביה ואסיה .בכתובת
החדשה מתואר גרגיליוס מפורשות כנציב
יהודה ,וכן כפטרון של העיר דור ,תואר כבוד
המעיד על הקשר המיוחד שלו עם העיר.

פרופ' יסעור-לנדאו (מימין) וד"ר גמבש (משמאל) עם הכתובת בתערוכה בספריית
אונ' חיפה (צילום :ג'ני כרמל)

אזכורה של יהודה נדיר מאוד ומעורר עניין ,שכן הפרובינקיה מופיעה בכתובות רומיות רק פעם אחת נוספת ,בכתובת
המפורסמת מקיסריה המזכירה את הנציב פונטיוס פילאטוס  .זהו גם האזכור המאוחר ביותר של יהודה במקורות
ארכיאולוגיים מהתקופה הרומית ,שכן בעקבות מרד בר כוכבא היא אוחדה עם הפרובינקיה סוריה תחת השם "סוריה
פלסטינה".
הכתובת מוצגת בספריית יונס וסוראיה נזריאן באוניברסיטת חיפה ,בתערוכה מיוחדת שכותרתה ׳ויה מאריס׳.
התערוכה נפתחה רשמית בתאריך  30.11.2016במהלך כנס חיפה הרביעי לחקר הים התיכון ,שנושאו השנה:
'היסטוריה ים תיכונית' .התערוכה והכנס אורגנו על ידי ד״ר גיל גמבש וד״ר צור שלו (היסטוריה) ,לקראת פתיחת המרכז
לחקר ההיסטוריה של הים התיכון באוניברסיטת חיפה.

הכתובת בתערוכת "ויה מאריס" בספריית אונ' חיפה (צילום :ג'ני כרמל)
לחזרה להתחלה הקליקו כאן
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חפירת בדיקה בגן לאומי תל קדש ,אוקטובר 2016
עידו וכטל ,רועי צבר וד"ר אורי דוידוביץ' ,המכון לארכיאולוגיה ,האוניברסיטה העברית בירושלים

במהלך אוקטובר האחרון ביצענו בגן הלאומי תל קדש חפירת בדיקה קצרה ( )18-27.10.16בעקבות
סקר ארכיאולוגי נרחב שביצענו בתל ובסביבתו בשנים  ,2015-2014וכחלק מתכנון פרויקט מחקר רב-
שנתי באתר ובסביבתו .במהלך הסקר נערך איסוף שיטתי של ממצאים בשטח של כ 700-דונם סביב
התל .מעבודה ראשונית זו עלו שתי תגליות משמעותיות.
הראשונה היא ,ששטחו של האתר הקדום בן התקופה הכנענית הקדומה ב' ,היא תקופת העיור הראשונה בארץ -ישראל
( 2800-3000לפנה"ס) ,משתרע על שטח גדול בהרבה משטחו של התל .ממצאים מתקופה זו נמצאו בשטח של כ700-
דונם (שטח התל עצמו הוא כ  150-דונם בלבד) .תגלית זו מעלה את האפשרו ת שבמקום התקיימה אי אז בראשית
האלף השלישי לפנה"ס העיר הגדולה ואולי החשובה ביותר באזורנו .התגלית השנייה היא גילוים מחדש ,בצוותא עם
יוסי סטפנסקי מרשות העתיקות ,של שרידי מבנה מונומנטלי בחלקו הדרומי-המערבי של התל העליון .מבנה זה נזכר
לראשונה אצל חוקרי המאה ה , 19-בהם גרן וסקר הקרן הבריטית לחקר ארץ ישראל ,ובשני המקרים מחוויר תיאורו
למול אלו של שרידי מבני הקבורה המפוארים והמקדש שעל הגבעה המזרחית ,ששרידי חזיתו השתמרו לגובה יוצא-
דופן עד ימינו .חופרי המקדש בשנות ה 80-של המאה הקודמת זיהו אותו כמקדש רומי לאל בעל שמין ,בעיקר על סמך
כתובת שנמצאה בשימוש משני במבנה משטרה סמוך בראשית שנות ה  20-של המאה הקודמת; אולם ,מקומה של
משטרה זו אינו ידוע ואפשר שהיה סמוך יותר למבנה המונומנטאלי שבתל העליון ,בתחומי הכפר הערבי קדס דאז.
מצוידים בתגליות ראשוניות אלו ,הגענו לתל קדש לעונת בדיק ה ראשונה ,שמטרתה לבסס את תוצאות הסקר ולבדוק
את האפשרות לפתח תכנית מחקר רב-שנתית באתר ,אשר תתמקד בשתי התקופות הללו :קדש של התקופה הכנענית
הקדומה ,אשר שימשה אולי עיר ראשה בצפון הארץ ,וקדש הרומית ,כפר גדול של נכרים ומרכז של פולחן וקבורה.
בהתאם לכך נחפרו בצורה ראשונית שני שטחים מרכזיים :שטח חפירה אחד נבחר בנקודה אקראית במדרון שממערב
לתל ,אשר על -פי תוצאות הסקר שהיה מיושב בצפיפות בתקופה הכנענית הקדומה .ההוכחה הנדרשת לכך בחפירה
היא חשיפה של קירות בנויים ,אשר ניתן לתארכם בביטחון לתקופה זו .בשטח החפירה אכן נחשפו שרידי קירות אשר
נבנו מעל סלע האם ,על גבי רובד אדמה אשר כלל חרסים רבים מן התקופה הכנענית הקדומה א' (3000-3800
לפנה"ס) .בסמוך לקירות נמצא ריצוף אבן וקנקן שלם באתרו ,אשר מתוארך לתקופה הכנענית הקדומה ב' .נראה
שהפעילות במקום החלה בתקופה הכנענית הקדומה א' והגיעה לשיאה בתקופה הכנענית הקדומה ב' ,אשר גם הייתה
ככל הנראה תקופת היישוב המשמעותית האחרונה במדרון שממערב לתל.
על התל עצמו ,בסמוך לקיר אבני גזית גדול שנתגלה מחדש בסקר ,נפתח שטח חפירה נוסף שמטרתו בירור וחשיפה
של המבנה החשוד כמקדש רומי מונומנטלי לא מוכר .במהלך העונה הקצרה נחשפו שני קירות גזית מרשימים,
העומדים לגובה של  5-4נדבכים ולאורך מצטבר של  16מ' ו 9-מ' .בנוסף נמצא ריצוף אבן שככל הנראה קשור למבנה
זה ,יחד עם עשרות פרטים אדריכליים שתועדו בסביבתו הקרובה ,בהם עמוד מונוליתי נטוי שהיה גלוי עוד קודם
לתחילת החפירות .תכני תו של המבנה ותכליתו טרם הובהרו ,אבל החפירה איששה את ההנחה שמדובר במבנה
ציבורי מונומנטלי הניצב כאן באתרו ,ולא בשימוש משני בפריטים אדריכליים ובאבני גזית שהובאו לכאן מהגבעה
המזרחית .המבנה הציבורי שהתחלנו בחשיפתו עשוי להיות קצה חוט לשאלת מקומו של הכפר 'קדסה' בתקופה
הרומית ,הנזכר למשל בתיאוריו של פלביוס יוספוס.

לחזרה להתחלה הקליקו כאן
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שטח החפירה במדרון שממערב לתל קדש ,קיר בנוי על גבי סלע האם ,שרידי ריצוף וקנקן באתרו .מבט למזרח;

שרידי מבנה מונומנטלי מהתקופה הרומית על גבי התל ,מבט למערב.
לחזרה להתחלה הקליקו כאן
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קערת אבן מהתקופה החשמונאית שעליה כתובת נדירה בעברית -
"הרקנוס"
התגלתה בחפירה ארכיאולוגית של רשות העתיקות בחניון גבעתי שבעיר דוד ,בגן לאומי סובב חומות ירושלים

מי היה "הרקנוס" ששמו נחרת בעברית על קערת אבן מירושלים לפני  2100שנה?
שבר הקערה ,שנחשף בשנת  2015בחפירה ארכיאולוגית של רשות העתיקות בחניון גבעתי בעיר דוד שבגן לאומי
סובב חומות ירושלים ,ואשר מתפרסם לציבור היום ,מעורר את סקרנות החוקרים.
לדברי ד"ר דורון בן -עמי מרשות העתיקות ופרופ' אסתר אשל מאוניברסיטת בר אילן" ,הקערה שנחשפה היא
אחת הדוגמאות הקדומות ביותר להופעתם של כלי הקירטון (סוג של אבן גיר) בירושלים .כלים אלה היו בשימוש
נרחב בעיקר אצל יהודים ,משום שנחשבו ככלים שאינם מקבלים טומאה".
האם היה הרקנוס ,ששמו נחרת על הקערה ,אדם רם מעלה ,או שמא אזרח מן השורה בתקופה החשמונאית? לדברי
החוקרים ,קשה לדעת" .השם הרקנוס היה אז נפוץ למדי" ,אומרים ד"ר בן-עמי ופרופ' אשל" .אמנם ,בתקופה זו פעלו
דמויות מוכרות שנשאו שם זה ,למשל  -יוחנן הורקנוס ,שהיה נכדו של מתתיהו החשמונאי ושלט ביהודה ,ויוחנן הורקנוס
השני ,שהיה בנם של אלכסנדר ינאי ושלומציון ,ואולם אי אפשר לקבוע שהקערה היתה שייכת דווקא להם".
הקערה התגלתה במהלך חפירה ארכיאולוגית מתחת ליסודות מקווה טהרה ,שהיה חלק ממכלול של מתקנים ששימשו
לטהרה במקום בתקופה החשמונאית.
אתר חניון גבעתי ,בו נחשפה הקערה ,הוא מהגדולים בשטחי החפירה שנפתחו עד כה בירושלים .החפירות באתר,
הממומנות על ידי עמותת אל עיר דוד (אלע"ד) ,הניבו עד כה שלל ממצאים מתקופות שונות.
לפני כשנה נחשפו בחניון גבעתי שבעיר דוד שרידי החקרא היוונית (הסלאוקית)  -המבצר הנודע שהקים אנטיוכוס
הרביעי במטרה לשלוט על העיר ולפקח על הפעילות במקדש ,ואשר הוכנע לבסוף על ידי החשמונאים .מעניין לציין,
שהקערה נתגלתה במרחק קטן מהמקום בו נחשפו שרידי החקרא.

תמונה מימין :חפירת חניון גבעתי בעיר דוד (צילום :אסף פרץ ,באדיבות רשות העתיקות)
תמונה משמאל :שבר קערת הקירטון מהתקופה החשמונאית ,ועליו הכיתוב "הרקנוס" (צילום :קלרה עמית ,באדיבות רשות העתיקות)
לחזרה להתחלה הקליקו כאן
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חומת אבן מתקופת בית ראשון בשמורת טבע תל דן קרסה
בעקבות הגשם החזק
דוברות רשות הטבע והגנים

הגשם החזק של הימים האחרונים לא חס גם על האתרים הארכיאולוגיים והביא לקריסת חומת אבן
מתקופת בית ראשון בשמורת טבע תל דן.
התמוטטות האבנים הנרחבת התרחשה בחומה העתיקה הצמודה לשער הכניסה לעיר העתיקה בתל דן ,והיא כיסתה
חמש מצבות אבן זקופות הצמודות לבסיס החומה.
בתל דן ,שהינו מאתרי העתיקות החשובים בישראל ,נמצאים שרידי עיר קדומה בת כ  5,000-שנה .ראשית היישוב
במקום בתקופה הניאוליתית ,ולשיא מעמדה וחשיבותה הגיעה העיר בתקופות הכנעניות ובתקופה הישראלית .משלחת
חפירות תל דן החלה לפעול בשנת  , 1966בניהולו של פרופ' אברהם בירן מההיברו יוניון קולג' והחפירות נמשכות
לסירוגין עד היום .בסמוך למקום ההתמוטטות ,נמצאה בזמנו כתובת חשובה ביותר בשפה הארמית הקדומה ,מהמאה
התשיעית לפני הספירה ,המציינת את כיבוש המקום על ידי בן הדד מלך ארם מידי בית דוד (המופיע גם במלכים א,
ט"ו .) 20 ,זוהי האזכרה החיצונית היחידה בעת העתיקה המזכירה את בית דוד.
ממצא נוסף מרשים במיוחד באתר ארכיאולוגי זה הוא השער הכנעני הקדום .שער זה ,שנבנה בלבני בוץ במאה ה18-
לפנה"ס ,משלב שלוש קשתות הנחשבות לקדומות ביותר מסוגן בעולם.
בעקבות הפגיעה בשרידי החומה העתיקה ,שמורכבת מאבנים מקוריות והשלמה של אבנים משוחזרות ,ודיווח של איתן
ניסים מנהל שמורת תל דן ,הגיעו למקום יהונתן אורלין ,ראש צוות שימור צפוני של רשות הטבע והגנים יחד עם ד"ר
צביקה צוק ,מנהל אגף ארכיאולוגיה ב רשות הטבע והגנים ,ד"ר דרור בן יוסף ממונה מורשת מחוז צפון ,שאדי דעבוס
סגן מנהל שמורת תל דן וקימי ממן משמר בחברת ארכו ,על מנת לאמוד את הנזקים מקרוב ולקדם תכנית שיקום
לשרידים שניזוקו.
לדברי ד"ר צביקה צוק" ,עצוב ומצער לראות פגיעה כזו של איתני הטבע בערכי היסטוריה ומורשת ייחודיים וחשובים
ביותר .נרכז את מירב המשאבים תוך רתימת צוותי השימור שלנו ,שהוקמו בשיתוף אגף מורשת במשרד ירושלים
והמורשת ורשות העתיקות ,ומיומנים בעבודה מסוג זו ,על מנת לתקן את הנזקים ,לשקם את החומה ולהחזיר את
המצב לקדמותו למעננו ולמען לדורות הבאים"

בתמונה מימין צילום של החומה לפני הקריסה ומצד שמאל צילום שלה לאחר הקריסה.
לחזרה להתחלה הקליקו כאן
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חידת חודש דצבמר 2016
מה רואים בתמונה? מה שם המקום? היכן הוא נמצא?

פתרון חידת חודש נובמבר 2016

הפתרון :טחנת הקמח מיר ,גן לאומי מקורות הירקון.
שמות הפותרים נכונה לפי הסדר :מודי שניר ,אסף בן חיים ,ענת הופמן ,שמואל גביש ,נילי פרי ,איתמר בן דוד ,ויוסי בן ארי,
ואם שכחתי מישהו ,איתו הסליחה.

לחזרה להתחלה הקליקו כאן
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