חדשות בעתיקות אפריל 0251
ד"ר צביקה צוק  -ארכיאולוג הרשות
שימור הארמון הכנעני בתל אפק – גן לאומי ירקון
דיווח וביצוע :צוות שימור תחזוקתי מחוז מרכז – רשות הטבע והגנים ,בניהול דורי טובים
בעת הגיענו לעבודת שימור תחזוקתי בארמון הכנעני ,בצענו תחילה סקירה מעמיקה לזיהוי בעיות בהן יש לטפל,
וזאת על מנת לייצב את המבנה .החלק העיקרי של הארמון הוא אולם מלבני בשטח של  582מ"ר לערך .במרכז
האולם נמצאים שני בסיסי עמודים בקוטר של כמעט שני מטרים והם בולטים כמטר וחצי מעל מפלס הקרקע.
האולם נתחם מצפון על ידי קיר יסוד החשוף לגובה של כמטר וחצי .לעומתו ,מדרום ומערב יסודות הקירות אינם
בולטים כמעט וביניהם השתמרו רצפות טיח מקוריות שמצביעות על ידע טכנולוגי מרשים.
בעת חפירת הארמון ,הושארו מחיצות שגלשו לאורך השנים וכיסו חלקים משרידי הארמון .על ראש הקיר הצפוני
הצטברה ערימת סחופת של אדמה ומילוי ,ודווקא בחזית היסוד ,נשטף חומר המליטה המקורי מבין האבנים.
שטיפה של חומר מליטה מהקיר הותירה את האבנים ללא חומר מלכד ,דבר שמערער את יציבות אבני הבנייה
הקטנות והבינוניות .אדמת הסחף כיסתה גם את אחת מרצפות הטיח ,בעוד אחת אחרת הייתה חשופה לאורך
השנים ועברה שחיקה חמורה בעקבות רוחות ,גשמים ורגלי המבקרים שדרכו עליה .סכנה לשלמות המבנה הייתה גם
בקירות התוחמים את רצפות הטיח .מאחר שהם במפלס האדמה ,האבנים מכוסות ויציבות אך חלקן היו חשופות
להצטברות של משקעים והתנתקות ממקומן.
אם כן ,הבעיה העיקרית הייתה בתשתית הקירות וברצפות הטיח .העמודים עברו שימור בשנת  0220ונמצאו במצב
יציב למעט גורמים ביולוגיים שצומחים על חומר המליטה המודרני ,אך אינם מהווים פגיעה משמעותית לטווח
הקרוב .בעקבות הבעיות שזוהו ,הוחלט לטפל במבנה תחילה על ידי ניקוי ראש הקיר הצפוני מהסחף שגלש
מהמחיצה הסמוכה ,ולאטום אותו על מנת למנוע שטיפה של החומר הפנימי בקיר ממי גשמים.
לאחר איטום ראש הקיר  ,פנינו לטפל בייצוב החזית כדי למנוע התנתקות של אבנים ממנה .הייצוב כלל החדרת חומר
מליטה על פי מי פרט מקובל ודומה לטכנולוגיית הבנייה הכנענית ,היא טכנולוגיית הבנייה היבשה (חומר המליטה
כלל אדמה רטובה ואגרגטים בגדלים של עד  4ס"מ) .חללים גדולים שנפערו לעומק ,מולאו באבנים גדולות במטרה
ליצור לחץ כלפי האבנים הסמוכות ובכך לחזק את כל האלמנט .בחללים קטנים נדחסו אבנים קטנות (קלינים) ,גם
הן תוך יצירת לחץ על ידי דחיקתן בפטיש עץ.

הקיר הצפוני לפני (מימין) ואחרי (משמאל) .הקיר העליון מהתקופה העות'מאנית והקיר התחתון מהתקופה הכנענית התיכונה
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לאחר ייצוב בסיס הקיר הצפוני ,פנינו לייצוב ראשי הקירות במפלס פני הקרקע ,מדרום ומערב .המישקים בין אבני
התשתית מולאו בחומר מליטה ,היכן שהאדמה המקומית לא הייתה חזקה מספיק .בנוסף הוחדרו אבנים חדשות על
מנת לאזן את השיפוע ,כדי שלא יווצרו שלוליות מים.

סף הכניסה לחדר המרכזי של הארמון (מימין) ורצפת טיח של אחד החדרים הסמוכים (משמאל)

בהמשך חשפנו את רצפות הטיח שכוסו בסחף ולאחר מכן טיפלנו בייצובן על ידי חיזוק שולי הטיח וייצוב התשתית.
אלמנטים מטיח ,מכורח מורכבותם ,מצריכים תשומת לב יתרה וטיפול עדין בחומרים מתאימים .לאחר הטיפול
ברצפה אנו נסדיר את המחיצות ונמנע סחיפה וכיסוי חוזר של האתר.
העבודה נעשתה בהנחית המשמר ניסן בן נתן בשיתוף עם עמי שחר ואבי פרץ מרשות העתיקות.

רצפות הטיח של הארמון בעת החפירה בשנות ה 02-וה 82-ותכנית
הארמון
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אוצרות בזבל :בגן הלאומי בחלוצה התגלתה הגפן הביזנטית שגודלה בנגב לפני  0011שנים
פרופסור גיא בר-עוז
מאות זרעי גפן מפוחמים בני למעלה מ 5122-שנה התגלו בחפירה ארכיאולוגית באתר חלוצה שבנגב בראשית
פברואר  . 0251הזרעים התגלו באשפות העיר מן התקופה הביזנטית .הם מעידים על גידול מקומי של הגפן במערב
הנגב בעת העתיקה ובכך תומכים במידע מן המקורות ההיסטוריים על ייצוא יין לרחבי האימפריה הביזנטית
ולמוניטין הרב שיצא לו בעת ההיא.
החפירות המתקיימות בגן לאומי חורבות חלוצה מתבצעות כחלק מפרויקט מחקר ביו-ארכיאולוגי שמטרתו לבחון
את הסיבות לעלייתה ונפילתה של החברה הביזנטית בנגב .המחקר מנוהל על ידי צוות חוקרים ממכון זינמן
לארכיאולוגיה באוניברסיטת חיפה בשיתוף עם רשות העתיקות בראשותם של פרופ' גיא בר-עוז ,דר' ליאור וייסברוד
מאוניברסיטת חיפה ודר' טלי אריקסון-גיני מטעם רשות העתיקות .המחקר מתמקד בשרידים ביולוגיים הכוללים
עצמות בעלי חיים וזרעים מפוחמים של מיני צומח המתגלים באשפות העיר .האשפות השתמרו כמעט בשלמותן והן
מסמנות כיום את גבולותיה של העיר הקדומה .הררי האשפה העתיקים כה בולטים בנוף עד כי ניתן להבחין בהם
בתמונות לווין ,למשל בגוגל ארץ.
העיר הביזנטית חלוצה Elusa ,ביוונית ,נוסדה על ידי הנבטים אך הגיעה לשיא פריחתה בתקופה הביזנטית במהלך
המאות הרביעית עד השביעית לספירה .אז הפכה העיר להיות הגדולה והמרכזית מבין ערי הנגב הביזנטיות .עדויות
ארכיאולוגיות והיסטוריות מצביעות על עושרה של העיר שאיכלסה כמה אלפי תושבים והכילה בשיאה מבני ציבור
מרשימים כגון תיאטרון ,מדרשה ,בתי מרחץ וכנסיות.
ה'זבל' הביזנטי מהווה קפסולת זמן מיוחדת במינה המשמרת שפע של פסולת אורגנית יחד עם ממצא חומרי עשיר.
האשפה מכילה בצפיפות גבוהה במיוחד שברים של כלי חרס ששימשו לאגירה ,בישול והגשה .ביניהם בולט מספרם
הרב של קנקני עזה ששימשו לאגירת יין .חלק מכלי החרס נוצרו בעיר או בסביבותיה (כמו קנקני עזה שיוצרו במערב
הנגב) ,בעוד אחרים הינם כלים מיובאים ממרחק ובהם חפצי יוקרה .עצמות דגים מים סוף וצדפות מן הים התיכון
שיובאו אל האתר מעידים על עושרם הרב של תושבי העיר הביזנטית .חרסים ומטבעות המתגלים בתוך האשפות
מעידים כי הן נערמו בעיקר במהלך המאות השישית עד השביעית לספירה ,תקופה בה העיר הגיעה לשיא פריחתה
הכלכלית .עם התמוטטות המערך העירוני של חלוצה לקראת אמצע המאה השביעית ,מסיבות שעדין לא התבררו
במלואן ,פסק פינוי האשפה המאורגן ונראה כי גם העיר עצמה וגם האשפות המקיפות אותה ננטשו.
עם זאת ,גולת הכותרת של המחקר הם השרידים האורגניים .החפירה נעזרת לראשונה בשיטות חפירה קפדניות
ועדינות הכוללות ניפוי דק והצפה של שרידים בוטניים הנוטים לצוף לאחר שיקוע של הקרקע .שיטות אלו מאפשרות
לחלץ את הממצא הבוטני מהחומר הביזנטי .לאחר שטיפה של העפר וניפוי עדין של הממצא נותר רק להפריד בין
הממצא הבוטני הכולל זרעים ,גלעינים וחלקי צמחים לבין עצמות בעלי חיים קטנים ,הכוללים בין השאר שרידי
מכרסמים שנמשכו לאשפות .שרידי הצמחים והמכרסמים מהווים סמן ביולוגי-אקולוגי חשוב להרכב הטבע מסביב
לאתר " .אנחנו נמצאים בשולי המדבר ,אזור שחווה תנודות משמעותיות בתנאי האקלים ברבות השנים .מעניין
אותנו לשחזר את תנאי האקלים שהיו פה בתקופה הביזנטית ולהכיר את הגידולים החקלאיים שגידלו" ,מסביר
פרופסור בר-עוז" .גם שרידי המכרסמים ילמדו על הרכב הטבע מסביב לאתרים" ,מוסיף דר' וייסברוד.
המאמץ יוצא הדופן הוכתר בהצלחה מרובה בעת שזיהו החוקרים את זרעיה הזעירים של הגפן .הגילוי של מאות
זרעים בתוך האשפה מספק עדות בלתי-אמצעית וראשונה מסוגה לגידול הגפן במערב הנגב בעת העתיקה .כעת על
החוקרים מוטלת המשימה למצוא תשובה לשאלה כיצד הצליחו הביזנטיים לגדל את הגפן באזור ספר המדבר
בהיקף מסחרי לצורכי יצוא היין אשר שמו נודע עד קצוות האימפריה הביזנטית במקומות מרוחקים כגון מצרים,
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יו ון ,איטליה ,וספרד .כיצד גודלה הגפן בתנאי הנגב הצחיחים והאם בכך היה טמון סוד יוקרתו הבינלאומי של היין
הביזנטי?
מציאתם של זרעי הענבים הביזנטיים שבדרך כלל לא שורדים בתנאי המדבר והתגלו הפעם בכמות גדולה סוללת את
הדרך לשחזר את ייצור היין העתיק והגפנים שגדלו בתנאים הייחודיים של הנגב.

זרעי הענבים שהתגלו בחפירה בחלוצה (למעלה) .מבט על חלוצה לכיוון צפון .הגבעה הגבוהה היא גל האשפות הצפוני של חלוצה (למטה)

הערה :החפירות שנערכו בגן לאומי חלוצה על ידי פרופ' גיא בר-עוז ,ד"ר ליאור וייסברג וד"ר טלי גיני-אריקסון
בינואר-פברואר  0251וכן החפירות שנערכו על ידי פרופ' מיכאל היינזלמן בפברואר-מרץ ( 0251ודיווחנו עליהן בעלון
הקודם) כוסו לחלוטין על מנת לשמור ולהגן על הממצאים וכן למנוע נפילה של מבקרים .זהו אתר ארכיאולוגי בשטח
פתוח ולפיכך זו הדרך הטובה ביותר להגן עליו.
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גן לאומי אפולוניה  -שחזור קיר בווילה הרומית
חגי יוחנן מנהל גן לאומי אפולוניה
בחורף  0252התרחש אירוע גשם יוצא דופן בחופי
הארץ ,אשר גרם להתמוטטות סידרה של קירות
במבנה הווילה הרומית אשר באפולוניה.
קיר מקורי זה נחשף במהלך חפירות הווילה בשנות
השמונים ,ומאוחר יותר כאשר נחשף המבנה
במלואו בשנת  ,5998הוא זוהה כווילה מטיפוס
הווילה הימית ( .)Villa maritime
לאחר אומדן ראשוני על ידי המשמר אמיר ג'נח
ובסיוע זאב מרגלית מנהל אגף שימור ופיתוח
ברשות הטבע והגנים ,הוחלט על פעולה להשבת
הקיר לקדמותו .
אמיר הכין את תכנית השימור והעבודה
יצאה לדרך בחודש פברואר שנה זו .במהלך
העבודה פונו האבנים שהתמוטטו וסומנו,
לאחר מכן החלה מלאכת הרכבת הפאזל.
הקיר נבנה נדבך אחד אחרי השני ,כאשר
נעשה שימוש בחומר מליטה על מנת לחבר
את האבנים ,כפי שהיה במבנה הקדום.
בימים אלו ממש הסתיים שחזור הקיר ,והוא
עומד שוב כמעט למלוא גובהו.

כעת נותר לשחזר קיר נוסף שקרס במהלך אירוע זה ,קיר
אשר תמך גם בחומה המוסלמית הקדומה התלויה מעליו.
זהו מבצע הנדסי ושימורי אשר נעמול עליו בחודשים
הקרובים ,בסיוע צוות השימור של מחוז מרכז בראשות דורי
טובים ובסיוע המשמר אמיר ג'אנח.
תודה מיוחדת לזאב מרגלית שתמך ותיקצב את העבודה
ובכך אפשר לשקם את הנזק.
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סיכום פעילות מורשת עולמית בגן לאומי בית גוברין-מרשה
שרון טל – מנהל גן לאומי בית גוברין מרשה .צילומים :שרון טל וצוות הגן הלאומי
רקע:
ביוני  0254הוכרזו מערות מרשה ובית גוברין אתר מורשת עולמית ע"י אונסקו וכפי שכתב איל מטרני ,בגיליון
פברואר של חדשות בעתיקות ,הוכנו שלל פעילויות באתר על מנת לחשוף ציבור גדול ככל הניתן להכרזה ,חיזוק
המודעות לאתר ,חיזוק הקשר עם תושבי האזור ויצירת גאווה ישראלית מקומית.
הפעילויות:
 .5כנס מקהלות -התקיים ביום ו' ,שושן פורים6 ,
במרץ.
 .0שבתות מרץ -פעילות סביב מערות מרשה והפעמון
בשיתוף שחקנים ,מדריכים ,מוזיקאים ועוד.
 .2יום הבחירות -פעילות בחירות משפחתית חווייתית,
בחירת המערה מתוך ארבע ,כאשר בכל אחת מהן
מדריך לשכנוע בעד המערה אותה הוא מייצג.
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 .4משחק "איש המערות"  -במהלך חודש
מרץ הפעלנו בפייסבוק ובשטח משחק חידות
וידע נושא פרסים .על המשתתפים היה למצוא
בשטח את איש המערות (בדמות ארכיאולוג)
ולענות על שאלות ידע הקשורות באתר ,רמזים
לזיהוי הדמות פורסמו בדף הפייסבוק של האתר,
העונים נכונה זכו באפשרות להגריל פרס בחנות
האתר.
 .1אפריל ופסח -במהלך חוה"מ קיימנו
בכל יום פעילות אחרת :מבוכים ודרקונים
באמפיתיאטרון ,פעילות עם המועצות האזוריות
יואב ולכיש ,הפנינג במערות ומופע חגיגי של
הישראלית
הקאמרית
התזמורת

באמפיתיאטרון.
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 .6יום הנדידה הבינלאומי ,התקיים בפעם ה 8-באתר.

6

 .0את ההכרזה ציינו בטקס חגיגי ומיוחד שנערך ב54-
באפריל בהשתתפות יו"ר המליאה מר נפתלי אלימלך,
מנכ"ל רט"ג מר שאול גולדשטיין ,פרופ' עמוס קלונר,
ד"ר מטי צרפתי הרכבי ראשת מועצה אזורית יואב,
מר דני מורבייה ראש מועצה אזורית לכיש ,מר רפי
גמזו ראש ארב"ל במשרד החוץ ואורחים רבים (סה"כ
כ 542-משתתפים) .במסגרת הטקס חנכנו את "פינת
אונסקו"  -רעיון ייחודי של איל מטרני  -פינה באתר
המסבירה על ארגון אונסקו ומהות ההכרזה ,דוגמאות
מהארץ ומהעולם וכמובן דגש על הכרזת האתר.

7

בפעילויות סביב ההכרזה השתתפו כ 22,222-מבקרים שנחשפו לנושא המורשת העולמית בכלל והכרזת מערות מרשה
ובית גוברין בפרט .אנו נסכם את התקופה הענפה ביום עיון "אתרי מורשת" שיתקיים בשבוע הבא 1 ,במאי ,באתר
ובמועדון קיבוץ בית גוברין.
תודה גדולה לכול השותפים לדרך ולעשייה ,לרעיונות הטובים ,לביצוע ולקידום הפעילות והאתר.
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ספר חדש בנושא 'מבצרים ומצודות בצפון הארץ מהכנענים ועד צה"ל'
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פתרון חידש חודש מרץ 0251
מערות קבורה מהתקופה הביזנטית ממזרח לחורבת חרמש בהר הכרמל .הכניסה מכביש  ,02במחלף אליקים לכיוון דליית אל
כרמל .פנייה ימינה לדרך יער לפני תחנת הדלק .ד"ר שמעון אביבי כתב לי" :הצלבנים הקימו במקום אחוזה בשם Kassel
 . Aramesשם זה השתבש לחראמיס ונקרא בפי הערבים ח'רבת חראמיס .השם שונה לחורבת חרמש על פי צליל השם הערבי".
פתרו נכונה לפי הסדר :אהרון לוי ,שמעון צור ,בני פרנקל ,אמיר ג'נאח ,נילי פרי ,דבורה יונאי ,יצחק מרמלשטיין ,שמוליק
גביש ,דן כנען ,מנחם לסקה ,שאקר אבו חמוד ,ששי קרן ,בתי פריד ,איריס זרטל ,ז'אבו (זאב ארליך) ,ענת הופמן ,אבי נבון ,ד"ר
שמעון אביבי ,איתמר בן דוד ואם שכחתי מישהוא איתו הסליחה.

חידת חודש אפריל  – 0251מה רואים והיכן?
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