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ד"ש מפרעה:

חרפושית נדירה נמצאה למרגלות תל דור בגן הלאומי תל דור

פרופ' איילת גלבוע ,באדיבות דוברות אוניברסיטת חיפה

חותם חרפושית נדיר ,השייך לפקיד בכיר בממלכת מצרים בשושלת הפרעונים ה( 13-המאות ה17-18-
לפנה"ס) נמצא בתל דור .החותם נתגלה על ידי צפר חובב בשם אלכסנדר טרנופולסקי ,אשר מסר אותה
לצוות הארכיאולוגים החופרים באתר.
"החרפושית הייתה שייכת לאישיות מאוד בכירה בממלכה ,אולי אפילו המשנה למלך ,שהיה אחראי על האוצר
המלכותי .בעל החרפושית נשא תפקיד שהיה דומה לזה של יוסף בממלכתו של פרעה ,אחרי שפירש את
חלומותיו" ,אומרת פרופ' איילת גלבוע מהחוג לארכיאולוגיה באוניברסיטת חיפה ,אשר יחד עם פרופ' אילן
שרון מהאוניברסיטה העברית עומדת בראש החפירות בדור.

העיר דור ,ששכנה ברצועת החוף למרגלות הר הכרמל ,הייתה במשך אלפי שנים עיר נמל מרכזית .למעשה ,עד
לבנייתה של קיסריה בידי הורדוס ,העיר הייתה מרכז הסחר החשוב ביותר באזור ועברו דרכה סחורות רבות ואלפי
אנשים במשך תקופות רבות בהיסטוריה .העיר מוזכרת בכתבים מצריים מלפני כ  3000-שנה ,ואף בספרי יהושע,
שופטים ומלכים א' בתנ"ך.
באתר הארכיאולוגי תל דור ,שבו החלו לחפור עוד באמצע המאה הקודמת ,ומשנת  2002מנהלים בו את החפירות
פרופ' גלבוע ופרופ' שרון ,נחשפו בין היתר יישובים מתקופת הברונזה (הכנענית) המאוחרת (המחצית השנייה של
האלף השני לפנה"ס); יישוב פיניקי ומרכזי מינהל ישראלי ואשורי (תקופת הברזל); עיר וארמון מן התקופה
ההלניסטית שבו היה פסיפס מפואר; ושרידים מונומנטאליים מן התקופה הרומית ,בכלל זה צמד מקדשים ,שאולי
הוקדשו לאל הים פוסידון ,ועוד.
בחפירות עדיין לא הגענו לשכבת היישוב של המאה ה  17-לפנה"ס ,ולכן התגלית הזאת מאוד חשובה .הגשמים
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בחורף האחרון גרמו ככל הנראה לסחף אדמה במדרון הדרומי של התל ,והודות לחדות העין של מר טרנופולסקי –
החרפושית נתגלתה והועברה לטיפולנו.
קריאה ראשונית גילתה כי על החרפושית העשויה אבן חרותים שמו של בעל החותם ,תפקידו ,וסימני אנח (צלב עם
לולאה בראשו) ,המסמלים חיי נצח ,וסימני ג'ד (הדומים לעמודים) ,המסמלים תחייה מחדש ויציבות .תפקידו של
בעל החרפושית מתואר במילים כגון "אשר על האוצר"" ,נו שא החותם" ועוד .שמו טרם פוענח .חרפושיות היו
חפצים מאוד נפוצים במצרים העתיקה ,אולם גודלה יוצא הדופן ,איכותה ,רום המעלה של בעל החותם ,וטבעת
הזהב בה היא משובצת הופכים את החרפושית הספציפית הזו לממצא נדיר באזורנו.
החוקרים סבורים כי יש שתי תשובות אפשריות לשאלה כיצד הגיעה החרפושית לדור .האחת היא שנציג של אותו
משנה למלך הגיע לעיר הסחר המרכזית הזאת ,שדרכה עברה אספקה של תבלינים ,שרף וכדומה – מצרכים
שנחשבו מאד בעיני המצרים – על מנת לבצע עסקה בשמו ,ולכן הגיע עם חותמו (ואולי היה זה המשנה למלך
עצמו) .האפשרות השנייה היא שהחרפושית הגיעה לדור בתקופה מאוחרת הרבה יותר ,אולי אפילו בתקופה
הרומאית ,כשבאזור היה ביקוש ל"עתיקות" מן הסוג הזה .מכיוון שהחרפושית התגלגלה מהתל ולא נמצאה בתוך
ההקשר הארכיאולוגי שלה ,נראה שלעולם לא נדע באמת כיצד היא הגיעה לכאן ואיזו דרך עשתה.
החרפושית מוצגת במוזיאון המזגגה בקיבוץ נחשולים.

לחזרה להתחלה הקליקו כאן

רחוב עם ועולמו  ,3גבעת שאול ,ירושלים  ,95463נייד  050-5063188טל' Tsuk@npa.org.il / www.parks.org.il 02-5005425

3

שימור ושיקום החווה החקלאית בעיינות צוקים
רובי מיאל – צוות שימור תחזוקתי ,מחוז דרום ,רשות הטבע והגנים

בשמורת טבע עיינות צוקים שבצפון ים המלח מצוי אתר ארכיאולוגי שנחפר לראשונה בשנת  1958על
ידי האב רולן דה-וו ובשנת  2001על ידי פרופ' יזהר הירשפלד ז"ל .מסקנות המחקר הן כי זו חווה
חקלאית שהתקיימה בתקופה ההרודיאנית ,בין המאה ה 1-לפסה"נ ועד המאה ה 1-לסה"נ.
במכלול שלושה חלקים :בית החווה ,מכלאת צאן שרובה מצוי מתחת לכביש  90ומתקן תעשייתי להפקת בושם
האפרסמון (לפי הירשפלד) .דעה אחרת ,של פרופ' אהוד נצר ז"ל ,היא שהמתקן שימש להפקת יין ודבש תמרים.
בית החווה ,הכולל חצר מלבנית ( 18X24מטר) ,בנוי מקירות עבים של אבני גוויל גדולות ובינוניות ,וחזיתו לכיוון
מזרח .פתח כניסה כפול ,הבנוי מאבני סמרה (אבן חול מקומית) ,מוליך אל החצר שמסביבה חדרים ,חלקם מרוצפים.
באגף הדרומי נחשף גרם מדרגות ובחצר נמצאה אומנה בנויה שתמכה את הקומה השנייה.
המכלול התעשייתי כולל שתי תעלות מים ,מאגר מים ומתקן להפקת בושם האפרסמון ,הנזכר בכתבי פליניוס מן
המאה ה 1-לסה"נ .במתקן בריכת השרייה שבתוכה נמצאה אבן ענקית דמוית סיגר ,ששימשה כנראה לריסוק .בקצה
הבריכה פתח עגול בקוטר כ  5-ס"מ ,המוביל לחדר שני ובו תעלה קצרה שבסיסה אבן ובקצה שלה בור איסוף .בחדר
הסמוך ממערב מצוי גרם מדרגות היורד לבור איסוף נוסף (לטענת הירשפלד – מקווה טהרה).
מצפון וממערב למתקן הייצור התגלו שרידי חומה התוחמת את החווה.

פרויקט השימור והשיקום:
באמצע  2015החל פרויקט שימור ושי קום של מכלול החווה על ידי צוות שימור דרום ,בניהול וליווי מקצועי של אורית
בורטניק ,ממונת מורשת מחוז דרום ,רשות הטבע והגנים.

מצב השתמרות האתר:
לפני תחילת העבודות האתר היה במצב בלייה מתקדם :אבני בנייה סדוקות ,נשירה של אבנים בודדות מראשי
הקירות ,התמוטטות פתחי החדרים ,מישקים בקירות ללא חומר המליטה המקורי ,ראשי קירות מתפוררים וצמחייה
עבותה שכיסתה את כל חדרי המכלול וסביבתו .התערבות שימורית יחידה נעשתה בעבר בשנת  1967על ידי
הירדנים ,תוך שימוש בצמנט אפור בכמה אזורים נקודתיים בחווה.
סחף רב חדר לחדרי המכלול במהלך השנים ,דבר שהקשה מאוד על הבנת מרכיביו ,וזאת בשל קטעי קירות לא
שלמים ,שדרכם חדרו מי גשמים ,אדמה וצמחייה.

עבודות השימור
התכנון הראשוני ,ולאחר מכן תכנית ההתערבות השימורית המפורטת ,הוכנו על ידי אדריכל רם שואף מרשות
העתיקות.
העבודה כללה הסרת צמחייה מכל שטח המכלו ל ,ייצוב המבנים במילוי מישקים עמוק עם חומר מליטה על בסיס סיד
הידראולי ,שיקום קירות בסכנת קריסה ,החזרת אבנים שנפלו ,שיקום ושיחזור הפתחים בחדרי החווה ,הסדרת ראשי
הקירות בכל המתחם ,שיחזור קירות בחווה לצורך הבנת המבנה ומניעת חדירת סחף ,שחזור בריכת האגירה ,שיקום
תעלת המים המובילה למתקן הייצור והחומה ,והסדרת השטח לצרכי ניקוז.
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האתר לפני ניקוי
הצמחיה (מימין) ולאחר
ניקוי הצמחייה
(משמאל)

צוות השימור בעבודה

ואז הגיע השיטפון...
בעיצומן של עבודות השימור ,בחודש אוקטובר ,פקד את האזור שיטפון שסחף אדמה ,אבנים וגזם לכיוון האתר
הארכיאולוגי וכיסה חלקים נרחבים ממנו .מים כיסו את הבריכות והמתקנים.
הפרויקט נעצר .בעבודה מאומצת פונתה אדמת הסחף מהמכלולים ,ועבודות השימור חודשו .סוללת עפר הורמה
כחגורת ביטחון מצפון לאתר כדי למנוע מקרה דומה בעתיד.
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הברכות והמתקנים מכוסים מים לאחר השיטפון שפקד את המקום בחודש אוקטובר

בתום  7חודשי עבודה ,שוקם ושומר מכלול החווה החקלאית.
האתר כיום מובן על כל חלקיו ,ומהווה המחשה טובה לאופן בו פעל המתקן החקלאי בעת ההיא.
כאן המקום להודות לאלדד חזן ,מנהל השמורה ,ולצוותו על העזרה והתמיכה הלוגיסטית לאורך כל הפרויקט ,לאורית
בורטניק ,ממונת מורשת מחוז דרום ,על הליווי וההנחייה השימורית ,ולצוות השימור המדהים – מחמד אבו-רביע,
נאסר אל -חמאיסה ועיד כרשאן – שעשו עבודה מצוינת ומקצועית.
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ב צילום אוויר מרחפן ,באדיבות עמיר אלוני ממחוז יו"ש ,בתום עבודות השימור והשיקום .ניתן לראות את סוללת העפר
שהורמה מצפון וממערב לאתר.
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שימור בסיס עמוד האבן בחזית בית הכנסת בגן לאומי ברעם
יונתן אורלין ,מנהל צוותי שימור תחזוקתי ,מחוז צפון ,רשות הטבע והגנים

לאחרונה הסתיימו עבודות השימור של בסיס עמוד האבן בחזית בית הכנסת בגן לאומי ברעם .זהו העמוד היחיד
הניצב במקומו בחזית בית הכנסת מאז בנייתו.
במהלך השנים ,בעקבות תנאי מזג האוויר הקיצוניים השוררים במקום (שלג כמעט בכל שנה) ומשקלו הרב של העמוד,
התבלו אבני היסוד והוא היה נתון בסכנת קריסה .צוות השימור הדרומי של מחוז צפון ,בליוויו המקצועי של מהנדס
השימור יעקב שפר ,ביצע עבודות הצלה שימוריות בבסיס העמוד  .בשלב הראשון של העבודה בוצעו תמיכות זמניות
ל עמוד בכדי למנוע את קריסתו במהלכה .לאחר מכן נלקחו מידות מדויקות וסותתו אבנים חדשות בשטח .בשלבים
הבאים נחתכו בזהירות חלקי האבן הבלויים ונשלפו החוצה ממקומם .בנוסף ,קובעו שברי אבנים בעזרת מוטות
פיברגלס ומולאו חללים ריקים ,מישקים פתוחים וסדקים בחומרי מליטה שונים על בסיס סיד הידראולי .לבסוף נקבעו
האבנים החדשות במקומן .האבנים החדשות סומנו בשלושה קידוחים קטנים בכל אבן לצורך הבדלתן מהאבנים
המקוריות .בגמר העבודה פורקו התמיכות הזמניות והעמוד שב להתנוסס בצורה יציבה ובטוחה.

צילום ארכיון של חזית בית הכנסת בברעם

בסיס העמוד לפני תחילת עבודת השימור
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בסיס העמוד במהלך עבודת השימור

בסיס העמוד בתום עבודת השימור

חזית הכניסה לבית הכנסת בגן הלאומי ברעם היום
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הדגשת הכתובת בבית הכנסת בגן לאומי ברעם
יונתן אורלין ,מנהל צוותי שימור תחזוקתי ,מחוז צפון ,רשות הטבע והגנים

בחזית בית הכנסת העתיק בברעם ,באבן הסף של החלון המזרחי ,חרותה כתובת בארמית באורך 62
ס"מ" :בנוי דאלעזר בר יודן" (בניו של אלעזר בן יודן).
בשל פגעי הזמן ומיקומה הגבוה של הכתובת ,כמעט שלא ניתן היה להבחין בה ולכן הוחלט להדגיש אותה .הדגשת
הכתובת נעשתה בעזרת עיפרון והינה פעולה הפיכה ולא מזיקה .בעתיד ניתן לשקול הדגשה קבועה יותר.

אבן הסף עליה החריטה לפני פעולת ההדגשה

אבן הסף עליה החריטה לאחר פעולת ההדגשה

לחזרה להתחלה הקליקו כאן
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ניקוי חזית מערת הארונות בגן לאומי בית שערים
יונתן אורלין ,מנהל צוותי שימור תחזוקתי ,מחוז צפון ,רשות הטבע והגנים

לקראת הטקס שנערך בסוף חודש מרץ  2016בבית שערים לציון הכרזת המערות כאתר מורשת
עולמית ,ניקה צוות השימור הדרומי של מחוז צפון את חזית מערת הארונות.
החזית ,אשר הייתה מלאה בחזזיות ומיקרו -אורגניזמים שונים ,נשטפה בחומר לניקוי מיקרוביולוגיה .BPS 7111
בהמשך הוברשה ידנית במברשות פלסטיק ,נשטפה בלחץ מים עדין ולבסוף רוססה בחומר הגנה בפני חדירת מים
.BPS7718
פעולות אלו ננקטו על מנת למנוע את חזרת החזזיות למשך שנים רבות .במקביל ,פעולה זו תאפשר לקיר האבן
"לנשום" ואינה אוטמת אותו כמו חומרים מזיקים אחרים כגון סילרים.

חזית מערת הארונות בגן לאומי בית שערים לפני פעולת הניקוי (מימין) ולאחריה (משמאל)

ראש תחום מורשת באגף ארכיאולוגיה שברשות הטבע
והגנים
ברכות לד"ר יוסי בורדוביץ' – ארכיאולוג מחוז צפון ברשות הטבע
והגנים – שהתמנה בחודש שעבר לתפקיד ראש תחום מורשת באגף
ארכיאולוגיה .במסגרת תפקידו אחראי יוסי בין היתר על טיפול
בהיתרים לחפירות ארכיאולוגיות בגנים לאומיים ובשמורות טבע ,על
כתיבת תיקי אתר ותיקי תרומות לקרנות שונות ,על תחום התוכן ועוד.
אנו מאחלים ליוסי הצלחה בתפקידו החדש ומקווים שבקרוב יתמנה לו
מחליף במחוז צפון.

לחזרה להתחלה הקליקו כאן
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חידת חודש אפריל 2016
מה רואים בתמונה? היכן המקום? ובאיזה שמורת טבע נמצא?

פתרון חידת חודש מרץ 2016
הפתרון :האולמות הצלבניים של מצודת לה
טורון דה שבלייה ,היא לטרון .אולמות אלה שימשו
את היחידות של צבא ירדן שהתבצרו כאן עד מלחמת ששת
הימים.
במקום יש שלטים לפיהם הכניסה אסורה בגלל סכנת
התמוטטות ונפילה לבורות.
לכן החידה הזו אינה המלצה לבקר במקום .גם 'שביל ישראל'
שעבר פעם בתוך המצודה הוסט מערבה ואינו עובר שם יותר.

פתרו נכונה ,לפי הסדר :יואב אבניאון ,בני פרנקל ,חיים כראל ,אסף אברהם ,ד"ר נילי גרייצר ,אבישי בלומנקרנץ ,נילי פרי,
שמוליק פינסקר ,רונן סגל ודן כנען ,ואם שכחתי מישהו איתו הסליחה.

לחזרה להתחלה הקליקו כאן
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