חדשות בעתיקות אוגוסט 2015
ד"ר צביקה צוק  -ארכיאולוג הרשות

חדשות מוועידת המורשת העולמית ה ,93-בון ,גרמניה
הכרזת אתרי מורשת עולמית חדשים
ד"ר צביקה צוק
בוועידת המורשת העולמית מס'  39שהתקיימה בתאריכים  28.6-8.7.2015הוגשו להכרזה  36אתרים ,מהם  5של
טבע 1 ,מעורב ו 30-של תרבות .מהם הוכרזו  24אתרים 1 :מעורב ו 23-של תרבות (עד כה הוכרזו  1031אתרים).
כל  5אתרי הטבע לא הוכרזו! אבל  4מהם שודרגו מ–( deferralתיקונים גדולים) ל( referral-תיקונים קטנים).
האתר הראשון שהוכרז השנה היה של ג׳מייקה .היה זה גם האתר הראשון אי פעם של ג׳מייקה והראשון והיחיד של
אתר מעורב .שרת הנוער והחינוך של ג'מייקה ,בירכה לאחר ההכרזה וזכתה לתשואות חמות (תמונות בעמוד הבא).
האתרים הבאים שהוכרזו היו:
 .2פלרמו הערבית-נורמנית והקתדרלות של צ'פלו ומונריאלה ,איטליה;
 .3אתר הטבילה "ביתניה מעבר לירדן" (אל מועטס) ,ירדן;

אתר הטבילה "ביתניה מעבר לירדן" (אל מועטס) ,ירדן

הקתדרלה הערבית-נורמנית של מונריאלה

 .4אמנות בסלע ,רובע אל חלי ,ערב הסעודית;
 .5אתרי טוסי בסין;  .6שושן הבירה הפרסית הקדומה,
איראן;  .7נופי תרבות של מיימנד ,איראן;  .8הגנים
הבוטניים של סינגפור;  .9האזורים ההיסטוריים של
באקייה ,קוריאה;  .10ההר הגדול בורקן חלדון ונופי
התרבות של סביבתו הקדומה ,מונגוליה;
 .11כריסטיאנספלד ,ישוב כנסייתי מורבי ,דנמרק;  .12נוף
תרבות של צייד פר פורס בצפון זילנד ,דנמרק;
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אמנות בסלע ,רובע אל חלי ,ערב הסעודית

 .13שדות היין של בורגונדי ,צרפת;  .14הגבעות של שמפיין ,צרפת;  .15דיארבקיר ,טורקיה.
 .16מורשת התעשייה של האתר ריוקן-נוטודן ,נורבגיה.
 .17רובע שפייכרשטט וקונטורהאוז עם צ'ילהאוז (המבורג) ,גרמניה.
 .18הנקרופוליס של בית שערים – ציון דרך בהתחדשות היהודית ,ישראל.
הדיון על הנקרופוליס של בית שערים
ניתן לראות את הדיון המרתק על בית שערים בשידור וידאו לפי ההנחיות הבאות:
היכנסו לקישורית הבאהwhc.unesco.org/en/sessions/39com/records/?day=2015-07-05 :
זהו קטע מוקלט באורך של  3שעות ו 27-דקות .השידור של בית שערים מתחיל ב 1-שעה ו 58-דקות ומסתיים ב2-
שעות ו 25-דקות .הקטע מחולק לשלושה חלקים :הצגת איקומוס ( 6דקות) עד  2שעות ו 4-דקות .התייחסות 17
מדינות שכולן תמכו עד  2שעות ו 18-דקות ( 14דקות) .ההכרזה ,הברכות והנאומים של ראשי המשלחת מ 2-שעות
ו 19-דקות עד  2שעות ו 25-דקות ( 7דקות) .סה"כ  27דקות.

אליס נציגת איקומוס (אוסטרלית) הציגה את
בית שערים בצורה מרשימה ביותר .לאחר מכן
ניתנה רשות הדיבור למדינות החברות .הראשון
לדבר היה שגריר פורטוגל שהבטיח לדבר ראשון
וגם קיים .הוא אמר שהוא מברך את ישראל על
אתר יוצא דופן שיש לו ערך עולמי יוצא מהכלל
ליהדות ולאתר .הוא בטוח שישראל תטפל באתר
כמו שצריך ותומך בהכרזתו .אחריו דיבר שגריר
גרמניה שתמך בהכרזה באומרו כי הקטקומבות
מרשימות .הודו – תומכת .נציג התרבות של
פינלנד אמר שבאתר יש עדות היסטורית לתרבות
הנקרופוליס של בית שערים – ציון דרך בהתחדשות היהודית
היהודית והוא מייצג גם את ההיסטוריה
הקוסמופוליטית של המזרח התיכון .היה ראוי שקריטריון  6הנושא את המורשת הלא מוחשית ייכנס גם כן .וכמובן
שפינלנד ממליצה  .אחריהן תמכו גם פיליפינים ,וייטנאם ,קולומביה ,קרואטיה ,קוריאה ,ג'מייקה ,פרו ,טורקיה,
קזחסטן ,סרביה ,יפן ,סנגל ופולין .נראה שעבודת הלובינג המקצועית והמדינית שעשינו במשך כל הימים שקדמו
לדיון על בית שערים עשתה את שלה ,שכן 17 :מדינות תמכו במועמדות במילים חמות ורק  4מדינות
ערביות/מוסלמיות :קטאר ,לבנון ,אלג'יריה ומלזיה ,נמנעו אך לא הביעו התנגדות!
מ"מ היו"רית גב' רושירה קמבוי מהודו הכריזה על הנקרופוליס של בית שערים אתר מורשת עולמית .מחיאות
כפיים רמות נשמעו באולם .שמחתנו לא ידעה גבול .רבים באו ללחוץ את ידינו כולל פרופ' מריה בוהמר שרת המדינה
והיו"רית של הוועידה .התחבקנו לרגע ואז נתנה לנו היו"רית  2דקות לברך .השגריר כרמל שמה הכהן פתח בקצרה
והזמין את פרופ' אלי שטרן לדבר .אלי ברך בצורה יפה ושיבח גם את אנשי הרשות ואת אסתי .אחר כך באו לעמדתנו
עוד ועוד מברכים כולל שגריר ירדן ונציג מסנגל ,וגם אחר כך ,בלובי הגדול ,נמשך זרם המברכים כולל נציג פלסטין.
לאחר מכן הוכרזו האתרים הבאים:
 .19הגשר הרביעי ,סקוטלנד ,בריטניה.
 .20המיסיונים של סן אנטוניו ,טקסס ,ארה"ב.
 .21אתרים של המהפכה התעשייתית :מכרות ברזל ופלדה ובניין המשלוחים ,יפן.
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היה מתח רב לקראת ההכרזה כי יפן רצתה להכריז על אי שבו היו מכרות שהועסקו בהם בכפייה פועלים מקוריאה.
קוריאה התנגדה וכל השבוע היו שיחות ודיונים על כך .גם צוותי טלוויזיה רבים שהיו בלובי התעניינו אך ורק בנושא
זה .לאחר דיונים רבים הושגה פשרה והוקרא הסכם שכלל כ 20-סעיפים ועיקרו ,שיפן מאשרת שהיו עבודות בכפייה
של פועלים מקוריאה וכי נושא זה יונצח במקום בשלט.
 .22אפסוס ,טורקיה.
 .23מערכת מים של פדרה טמבלקו ,מכסיקו.
 .24נופי תרבות תעשייתית של פריי בנטוס ,אורוגוי.

( 40מתוך  )163המדינות המובילות באתרי מורשת
עולמית (ישראל במקום  33-27עם  9הכרזות):
 .1איטליה 51
 .2סין 48
 .3ספרד 46
 .4צרפת 41
 .5גרמניה 40

אפסוס ,תורכיה
ההרים הכחולים של ג'מייקה; אתר של טבע ותרבות

 .6מכסיקו 33
 .7הודו 32
 .8בריטניה וצ .אירלנד 29
 .9רוסיה 26
 .10ארה"ב 23
 .11אוסטרליה 19
 .14-12ברזיל ,יפן ואירן 19
.16-15קנדה ויוון 17
 .19-17פורטוגל ,טורקיה ושבדיה 15
 .20פולין 14
 .23-21פרו ,קוריאה וצ'כיה 12
 .25-24בלגיה ושוויץ 11
 .26הולנד 10
 .33-27אוסטריה ,ארגנטינה ,אתיופיה ,בולגריה,
ישראל ,מרוקו וקובה 9
 .40-34אינדונזיה ,דרום אפריקה ,הונגריה ,ויטנאם,
טוניסיה ,סרילנקה וקולומביה 8

שרת הנוער והתרבות של ג'מייקה עם מנכ"ל מרכז מורשת עולמית
של אונסקו
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עונת החפירות השלישית ב(גן לאומי)תל לכיש ()5102
פרופ' יוסי גרפינקל ,המכון לארכיאולוגיה ,האוניברסיטה העברית
הקיץ נערכה עונת החפירות השלישית בתל לכיש בניהול פרופ' יוסי גרפינקל מהמכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה
העברית בירושלים ופרופ' מייקל היזל ופרופ' מרטין קלינגבייל מהמכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה האדוונטיסטית
הדרומית ,בטנסי ,ארצות הברית .זוהי המשלחת הרביעית החופרת בתל חשוב זה .המשלחת חפרה בתל במשך שישה
שבועות והשתתפו בה כ 100-אנשים.
בתל לכיש התקיימו ערים חשובות בתקופות הברונזה התיכונה ,הברונזה המאוחרת והברזל .המשלחת חשפה
ממצאים חשובים מכל אחת מתקופות אלו .אנו נתמקד בממצאים שנחשפו בפינה הצפונית-מזרחית של התל ,ליד
הבאר .באופן מסורתי אזור זה לא זכה לתשומת לב ,וכמעט שלא נערכו בו חפירות .גם הקהל לא מרבה לבקר בו.
אבל זוהי נקודה אסטרטגית שבה התל כמעט ונושק לנחל לכיש וקרוב ביותר למקור המים ,לדרך שעברה ממישור
החוף לגב ההר ולשדות הפוריים הנמצאים בעמק .לכן זהו המקום האידיאלי לשער עיר.
ואכן ,המשלחת איתרה בפינה הצפונית-מזרחית של תל לכיש שער עיר מתקופת הברונזה התיכונה ושער עיר
מתקופת הברזל .במקום זה ג ם אותרו שתי מצודות חזקות ,הצופות על העמק ועל הדרך העוברת בו .המצודה
הקדומה יותר בנויה מלבנים ,השתמרה לגובה ניכר ונהרסה באמצע המאה ה 16-לפנה"ס ,בסוף תקופת הברונזה
התיכונה .המצודה נשרפה באש עזה שצרפה את קירות הלבנים ,הבולטים בצבעם הכתום.
מעל מצודה זו הוקמה בתקופת הברונזה המאוחרת מצודה נוספת ,שקירותיה ניבנו מאבני גיר גדולות ומסותתות.
ממצודה זאת מוכר רק הקיר המזרחי ,אבל ברור שמדובר באחד המבנים המונומנטאליים ביותר שנחשפו עד כה
בארץ ישראל מתקופת הברונזה המאוחרת .זאת כיוון שבדרך כלל היו בונים בתקופה זאת בלבנים ,וכאן מדובר
במבנה בעל קירות אבן .השרידים החשופים כיום לקהל המבקר בתל לכיש הם בעיקר מתקופת הברזל :שערי העיר
במערב ,ארמון מלכי יהודה ,וסוללת המצור האשורית .כמעט ולא ניתן להתרשם מעוצמת העיר הכנענית שהייתה
במקום .המשלחת שלנו מתכוונת בעונות הבאות לחפור בשלמות את המצודה של תקופת הברונזה המאוחרת .כך
ניתן יהיה להציג לקהל המבקרים באתר גם ממצא מרשים מהעיר הכנענית .כיוון שדרך המבקרים הנוכחית עוברת
מעל למבנה המצודה ,יהיה צורך בהעתקת השביל מערבה כדי לאפשר חשיפת המצודה במלוא יופייה ותפארתה.
ממצא חשוב נוסף מתקופת הברונזה המאוחרת הוא מקדש כנעני .המבנה נחפר עד כה בחלקו ,ויש לו חזית
האופיינית למקדשים כנעניים ,הכוללת שני מגדלים ושני עמודים .במקדש נמצאו שתי צלמיות ברונזה מצופות כסף,
של אל לוחם המניף בידו כלי נשק .בנוסף נמצאו בו שפע של כלי חרס .המקדש ממוקם לא רחוק מהמצודה הבנויה
אבן .נראה שהייתה כאן ,בין המצודה והמקדש ,רחבת כניסה לעיר.

הקיר המזרחי של מצודה מתקופת הברונזה המאוחרת .הקיר בנוי

צילום אוויר של הפינה הצפ'-מז' של תל לכיש .מבט למערב.
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מאבני גיר גדולות ומהוקצהות ,צורת בניה יוצאת דופן לתקופה זו.

עונת החפירות העשרים ב(גן לאומי) תל צפית (קיץ )5102
פרופ' אהרון מאיר ,המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה ע"ש מרטין (זוס) ,אוניברסיטת בר-אילן

משלחת משפחת אקרמן לגת של אונ' בר-אילן קיימה את עונת החפירות הנוכחית בחודש יולי  .2015בחפירות
מתנהלות בגן הלאומי תל צפית ,ליד קבוץ כפר מנחם בשפלת יהודה השתתפו מעל ל 100-אנשי צוות מרחבי העולם,
עם קבוצות ממוסדות שונים מחו"ל ובכלל זה מאונ' מניטובה ,ישיבה יוניברסיטי [ח ,]M1אונ' מלבורן ,אונ' קנזס,
אונ' גרנד וולי ,ועוד.
החפירות התנהלו ב 5-שטחים שונים:
שטח  Aבצידו המזרחי של התל העליון :נחפרו שכבות מתק'
הברזל  Iוהברזל IIא.
שטח  Dבעיר התחתית מצפון לתל העליון :נחפרות שכבות מתק'
הברזל  Iוהברזל IIא.
שטח  Eבצידו המזרחי של התל העליון :נחפרו שכבות מתק' הברונזה
הקדומה ג.
שטח  Fבצידו הצפון מערבי של התל העליון :נחפרו שכבות מתק' הברונזה הקדומה ,הברונזה המאוחרת והברזל .א'.
יש לציין את העדות הברורה להמשך השימוש בחומת העיר בשטח זה ,מתק' הברונזה הקדומה ועד לברזל ב'.
שטח  Pבצידו המזרחי של התל העליון :נחפרו שכבות מתק' הברונזה הקדומה והברונזה המאוחרת.
הממצאים החשובים ביותר של העונה נתגלו בשטח  ,Dבחפירות של העיר התחתית .החפירה בשטח זה החלה כבר
לפני כשמונה שנים ומאז נתגלו עדויות לעיר תחתית משגשגת של המאות ה 10-וה 9-לפנה"ס (בערך תקופת הממלכה
המאוחדת ומלכות אחאב ,מלך ישראל) .השנה ,בנוסף לכך שגילינו שהעיר התחתית הייתה מיושבת כבר בתקופת
הברזל א (מאה  11ואולי אף במאה ה 12-לפנה"ס) .גולת הכותרת הייתה חשיפה ראשונית של מערכת ביצור אדירת
ממדים ,הכוללת חומה ה מקיפה את הצד הצפוני של העיר התחתית וכן שער מרשים המשולב בחומה .על אף שרק
חלקים מעטים ממערכת זו נחשפה ,הממצאים על פני שטח מראים שמדובר באלמנטים המתוארכים לתק' הברזל א
וב .כלומר ,יש כאן עדות מרשימה לגודלה ועוצמתה של העיר גת פלשתים בתקופות הברזל א' וב' .ממלכה זו כנראה
הייתה הממלכה החזקה בדרום ארץ ישראל עד לחורבנה בידי חזאל מלך ארם בסוף המאה ה 9-לפנה"ס.
נכון לעכשיו ,לביצור והחומה ,ישנה עדות למבנים שונים המעידים על הפעילות באזור השער ,כמו מקדש פלשתי,
אזור תעשיית ברזל ,ועוד .השער ,הביצורים והעיר גת בכלל ,נהרסו בחורבן אלים סביב  830לפנה"ס ,בידי חזאל מלך
ארם.
יש לציין ששער העיר של גת פלישתים מוזכר בתנ"ך בשמואל א ,פרק כא ,בסיפור בריחתו של דוד מפני שאול המלך
אל אכיש מלך גת.

חומת העיר בצילום אוויר במרכז התמונה מימין ובצילום קרקע בו רואים את רוחב החומה .הצילומים באדיבות פרופ' אהרון מאיר.
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עבודות שימור בגן הלאומי מגדל צדק
צוות של רשות העתיקות בניהול המשמר הבכיר אייל קחו
עבודות השימור במבצר העתיק שבגן הלאומי מגדל צדק מתבצעות מאז חודש דצמבר  2014על ידי צוות של 8
אנשים מטעם רשות העתיקות בניהולו של המשמר הבכיר ,אייל קחו .העבודות הוזמנו על ידי רשות הטבע והגנים
במסגרת פרוייקט הכשרת הגן הלאומי לקליטת מבקרים תוך הסרת הסכנה במבצר .מנהל הפרוייקט הוא מודי
אורון .במסגרת העבודות טופלה החזית הצפונית על ידי מילוי מישקים והשלמת משקופים וחלונות באבן מקומית
או באבן חדשה שהותאמה לאבן המקורית .במקומות מסוימים בוצע גראוטינג (הכנסת חומר מליטה בלחץ) לתוך
הקירות .השלמת אבנים חסרות וחיזוק הבניין על ידי מותחני פלדה לצורך מניעת תזוזה והתמוטטות של קירות
המבצר .האומים העגולים שבקצות המותחנים נצבעו בצבע הדומה לגוון האבן המקומית.
הפינה הצפון מערבית בה נמצא חדר השייח שוחזרה לגובה של כ 8-מ׳ בכדי להשלים את הקומה הראשונה ולהכין
את הבסיס לשחזור הקומה השנייה .פינה זו רובה שייכת לתקופה הצלבנית ובה אבנים גדולות בגוון חום ורק חלקה
העליון שייך כבר לתקופה העות׳מאנית ובה אבנים קטנות יותר בגוון לבן צהבהב .
בימים הקרובים יעבור צוות השימור לטיפול בחזית הפנימית של חצר המצודה ובהמשך לטיפול בשער הכניסה
ומבואת הקמרונות המפוארת של המבנה.
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בואו לחשוף את העבר בחפירה ארכיאולוגית המחפשת חברים בתל אפק
גן לאומי ירקון (מבצר אנטיפטריס)
למה?
בתל אפק – אנטיפטריס שבגן לאומי ירקון ישנה היסטוריה בת כ 5,000-שנים ואנחנו  -רשות הטבע והגנים ,המכון
לארכיאולוגיה של אוניברסיטת ת"א ואתם  -הולכים לחשוף אותה .החפירה מתמקדת בארמון הכנעני הגדול שימש
את מלך אפק לפני כ 3,700-שנים.

מתי?
כל יום שישי בשעות  13:00 – 7:00מה 11-בספטמבר ועד סוף חודש דצמבר .2015
איפה?
תל אפק (גן לאומי ירקון" ,מבצר אנטיפטריס") סמוך לראש העין.
מי?
בעלי בריאות תקינה מעל גיל  16שמתחייבים לפחות ליום חפירה אחד במלואו.
עם מי
חופרי המכון לארכיאולוגיה מאוניברסיטת תל אביב ,אנשי רט"ג ואנשים טובים נוספים.
כמה?
מספר המתנדבים בכל יום מוגבל .כל הקודם זוכה.
מה?
להביא מזון לכל היום ,נעליים גבוהות ,כובע ,מים וקרם הגנה.
איך?
הרשמה אצל כוכי ,מזכירת אגף ארכיאולוגיה ,בטלפון  050-8617391או בדוא"ל u.info@npa.org.il
המתנדבים מתבקשים לחתום על טופס התנדבות הנמצא בקישור הבא:

http://www.parks.org.il/News/Pages/mitnadvimAfek.aspx
ולשלוח אותו לדוא"ל  u.info@npa.org.ilאו לפקס 02-6541840 .לפחות יומיים לפני מועד ההתנדבות.
נשמח לראותכם
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פתרון חידת חודש יולי 2015
(בקשנו שם ומיקום מדוייק ככל שניתן)?
דולמן ענק באתר 'הדולמנים הטנקים' בשלוחת בתרא ,בשולי שמורת
יהודיה שברמת הגולן .עץ אלון התבור המתבסס בצד הדולמן בביטחה כי
הדולמנים והטומולי בגולן מהווים בית גידול מועדף לנביטה
ולהתבססות שלו .זהו שילוב מרתק בין הטבע והארכיאולוגיה.
פתרו נכונה ובמדויק לפי הסדר :מנחם זלוצקי ,ששי קרן ,בני פרנקל,
ד"ר דידי קפלן ,אסף קסלר ודבורה יונאי.
ולא במדויק (כתבו דולמן בגולן ,אך לא דייקו במיקום) :ד"ר נילי
גרייצר ,רינת פשין ,ברנע שה לבן ,ד"ר אורן גוטפלד ,אליעזר כהן ,דובה,
ואם שכחתי מישהו איתו הסליחה.

חידת חודש אוגוסט  – 2015היכן נמצא פסיפס זה? מה רואים בו ולאיזה גן לאומי הוא שייך?
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