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  1120 ברמדצחדשות בעתיקות 

  ארכיאולוג הרשות � ד"ר צביקה צוק

 

 ג� לאומי מונפורט – חפירות קי� 2011
מכו� זינמ� לארכיאולוגיה, אוניברסיטת חיפה  –כתב וציל�: פרופ' אדריא� בועז   

        

משלחת מוזיאו� המטרופוליט�, ניו יורק) נתמכה  – 1926עונת חפירות ראשונה במבצר הראשי של האבירי� הטבטוני� (מאז 

טת חיפה (מכו� זינמ� לארכיאולוגיה) והחברה לחקירת מסעות הצלב והמזרח הלטיני. היא נוהלה ע"י פרופ' על ידי אוניברסי

 .�  אדריא� בועז בסיוע רביע חמייסה ורפי לואיס. החופרי� היו סטודנטי� ומתנדבי

פיה של המבצר החפירה התקיימה באול� הטקסי� ('האול� הגדול') שבקצה המערבי של האג) הראשי של המבצר. הטופוגר

חייבה לבנות את האול� על גבי שני קמרונות חבית מחודדי� שנשתמרו כמעט בשלמות. מטרת החפירה הייתה לבדוק את 

המפולת בתו( האול�, שרידי הקמרונות והאלמנטי� האדריכליי�, ולחשו) את הרצפה המקורית שנקברה בצד המזרחי 

על ידי הממלוכי�. כ( אפשר יהיה להבי� טוב יותר את המבנה  1271 תחת ההריסות שנשארו מכיבוש המבצר ופירוקו בשנת

 .�  של האול� ע� הקמרונות המצטלבי� הגותיי� וא) להוכיח את קיומה של קומה נוספת מעל האול

 62בחפירה נמצאו אבני גזית רבות שהיוו חלק מהצלעות של הקשתות. אבני הצלעות בעלות שתי מידות: הגדולות ברוחב 

ס"מ. רבות מה� נושאות תווי  30�23ס"מ על  26ס"מ ועובי  37.5/33ס"מ והקטנות ברוחב  20עד  44ס"מ על  52 ס"מ ועובי

רובה קשת) ואילו על אבני הצלעות הקטנות נותרו שרידי� של צבע. כ� נמצאו  �סתתי� (כולל דוגמא יפה בצורה ארבלסט 

  י� של טיח ורוד שציפו חלוקי נחל וכנראה היו חלק מרצפה. שברי� גדולי� של טיח אפור שכנראה ציפה את הקמרונות ושבר

פילסטרי� מונומנטליי�, דומי� בצורת� לאומנה המתומנת שניצבת במרכז  2בחפירה למרגלות הקיר המזרחי נחשפו 

האול�. בנוס), נחש) קיר רחב הבנוי בנייה יבשה וחוצה את האול� ממערב לאומנה המרכזית. הקיר בנוי מאבני שדה 

נדבכי�), במרכז הקיר הושאר רווח מעל  5מ' ( �2מ' וגובהו כ 1.2לות וביניה� אבני� קטנות ואדמת טרה רוסה, רוחבו גדו

  פתח תאורה ברצפה שנפתח לקמרו� שמתחתיו. 

רצפת האול� מורכבת מיסוד של אבני� קטנות מצופה בשכבה של טיח לב� אשר רובו חסר. על הרצפה נמצאו ריכוזי� של 

וכמות רבה של עצמות, בעיקר של חזירי�. כ� נמצא בסיס של  �13ד מה� היה סיר בישול מזוגג אופייני למאה הפחמי� ובאח

 �  פילסטרי� עגולי�.      3חצי אומנה ע

  החפירות הביאו למסקנות הבאות: 

. קומת 1926המבנה היה בעל שלוש קומות, דבר שלא היה ברור למשלחת האמריקנית שפעלה כא� בשנת  .1

מורכבת משני קמרונות חבית. בקומה השנייה יש אול� גדול ע� קמרונות גותיי�, אומנה מתומנת, המרת) 

, נמצאת �1926פילסטרי�, צלעות, קשתות ואבני ראשה (שאחת נמצאת עדיי� בשטח, והשניה, שנתגלתה ב

באומנה היו� במוזיאו� ישראל). בקומה השלישית יש אול� ע� קמרונות גותיי� מטוייחי� בצבע שנתמכו 

ונמצאת  �1926מרכזית, אבני צלעות קטנות יותר וצבועות, ואבני ראשה בעלות זיז (שאחת מה� נמצאה ב

  . היו� במוזיאו� ישראל)

א( אחרי אירוע הרס משמעותי שגר� נזקי�  1271הקיר המפריד שנתגלה בחפירה נבנה לפני ההרס של שנת  .2

כבר הרוסה ונצמד לאומנה שבזמ� בנית הקיר היתה כבדי� לכל המבצר. הוא נבנה על רצפת האול� שהיתה 

 �כבר פגועה. מצד שני, הקיר קבור מתחת למפולת של הקמרונות והקומה הנוספת. קיר זה וקירות נוספי
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 �לשיפו0 שנעשה לאחר אירוע נזק רציני כנראה שייכי� שנבנו בשלב מאוחר,  במקומות אחרי� במבצר

  . 1266המצור הממלוכי הראשו� על המבצר בשנת  או 1259יתכ� רעידת אדמה שאירעה בשנת 

  

 

 

 

 

 

 

 

                     

  

  

  הקיר המאוחר שנבנה בי� העמוד המרכזי לקיר המזרחי. מבט לדרו�               מראה כללי של אזור החפירות. מבט למזרח.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 �מאבני  תעל אחבצורת רובה קשת תו סתתי

  השדרה של הקמרו� 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  חלק מויטראז': זכוכית מצופה זהב                                    
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  פלמחי� בסיס סיור ב �י� �האתרי� הארכיאולוגיי� של יבנה
נקרתה בפנינו לסייר באתרי� ארכיאולוגיי� מיוחדי� אשר נחפרו לפני שני� רבות ומצויי� בשטח  מיוחדתהזדמנות 

  י� הרשות לבסיס הובילו לסיור משות) באתרי� החשובי�. קשרי עבודה הדדיי� בהבסיס. 

  האתרי� שבקרנו בה� היו: 

בנו שנ 2מתקופת הברונזה התיכונה מלבני בו0,  י�שערשלושה . מדובר במתח� השערי� של יבנה י� הקדומה .1

על ידי ד"ר יעקב  1969-1967 יבנה י�. החפירות במקו� נעשו בשני�שהייתה הביצור של העיר בתו( הסוללה הכנענית 

הצלחנו להבחי� בקיר אב� זה . השערי� נבנו מלבני בו0 וחזית� הייתה מוגנת בקירות מאבני גוויל (אבני שדה). בסיור קפל�

 הגדול שנוצר בעקבות החפירה במקו�. הצמחיה שעלתה כא� מכסה את השרידי� שנחשפו בחפירות. ובשקע 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

מראה כללי  �ימימ  � –מתח� השערי

קיר האב�,   –. משמאל מערבל

הנראה ג� בתמונה   שלמטה. 

  

  

  

  

  

  

פדיה י� בתקופת הברונזה התיכונה. משמאל: מבט על שטח שערי העיר. תמונה מהחפירות. מתו(: האנציקלו�מימי�: תכנית המתח� של העיר יבנה

  . ישראל ועתיקותיה, באדיבות החברה לחקירת אר0 572עמ'  2כר(  1992ארכיאולוגיות באר0 ישראל לחפירות 

  

  נמצאת בצד המערבי של הסוללה הכנענית ובסמו( לשערי�.  –ביזנטית ה מהתקופה הרומערת קב .2

על ידי פרופ' משה פישר חצובה בסלע הכורכר וכללה מספר חדרי�. לחדר האחורי  1995המערה שנחפרה בשנת 

רות של חדר זה כוסו טיח מעוטר בפרסקו ע� נכנסו בי� שני עמודי� ובי� שתי אומנות (דיסטילוס אי� אנטיס). הקי

 �תיאור של צלבי� והאותיות אלפא ואומגה (הראשית והאחרית). ייתכ� שהשחתה הקדומה הייתה של דמויות אד

הוצאת אר0 ואוניברסיטת תל אביב).  2005עור(: משה פישר,  י� וסביבת�,�יבנה, יבנה(פורס� ב: 
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 מ' מדרו� ליבנה י� בתו( שטח הבסיס.  �1,700נמצא כ – מצד חשביהו .3

המאה שלהי . בחפירות נחשפה מצודה גדולה מעל ידי פרופ' רוני ריי( �1986וב על ידי פרופ' יוס) נוה 1960בשנת האתר נחפר 

כתובת חרותה על ו אוסטרקוני� 6דונמי�. בחפירות נמצאו  �6ש שהשתרעה על שטח של כ"לפנה"ס בצורה האות רי �7ה

בכתובת זו נזכר הש� חשביהו ומכא� מקור הש� (יש ג� גירסה אחרת שהש� הושעיהו נקרא תחילה בטעות  כת) קנק�.

בש� חשביהו). האוסטרקו� החשוב נקרא 'מכתב הקוצר' והוא תלונה של אד� שעבד בקציר ומילא את המכסה אבל 

ונמצא בשער המצודה. ייתכ� כי במקו� זה נידונה  רת בגדו. המכתב מופנה אל השלקח לו אששמו הושעיהו האחראי עליו 

משפט בשער. רוב החוקרי� הציעו שהמצודה נבנתה על ידי יאשיהו מל( יהודה שניצל את הנסיגה האשורית וכבש  –תלונתו 

נדב נאמ� פרופ' אחרי� כגו�  חוקרי�את רצועת החו), והושיב בה אנשי� מיהודה ושכירי חרב ממוצא יווני שירתו בצבאו. 

לקי� הציעו כי המצודה נבנתה ביוזמה מצרית ונועדה להג� על  הדר( שהובילה מפלשת צפונה. בניית אנטאאלכסדר פד"ר ו

    ישב בה חיל מצב מקומי מיהודה ושכירי� זרי� ממוצא יווני. המצודה הייתה על ידי גור� מקומי ו

  

  

  

  

  

  

   

  
  
  
  

  ות מגדל השער של המצד ש� נמצאו בשתי התמונות העליונ

                                                                                                 האוסטרקוני�. למטה: מראה כללי של גבעת המצד.                                       רצפת צדפי� שנחשפה כנראה בעקבות 

 .�                                                                                                                        הגשמי
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  ג� לאומי ג� השלושה (הסחנה) �פסיפס תל בסול 
 :�  בג� השלושהאזורית וי� תיכונית מנהל ואוצר המוזיאו� לארכיאולוגיה  –דרור סגל כתב וציל

  

שישי� נתגלה באקראי אתר הנקרא תל בסול, מדרו� לנחל חרוד. הוא נחפר על ידי בראשית שנות ה
נחמיה צורי ומסתבר כי מדובר בחוות נזירי� ביזנטית, אחת משרשרת מנזרי שדה ששגשגו לאורכו של 
 �נחל חרוד מבית שא� ועד לבית השיטה. במקו� נחש) פסיפס ע� מוטיבי� חקלאיי�, עיטורי

, לחצר של המאה שעברה הוא הועתק בשיטות שהיו ידועות בשנות השבעי�ועופות.  י�גיאומטרי
המוזיאו� לארכיאולוגיה בג� השלושה, ש� הוא מוצג עד היו�. אול� השיטה של בטו� וברזל מזוי� בתוכו, 
נתגלתה כמוטעית מיסודה. הברזל מחליד ומפורר את הבטו� והפסיפס. לפני כעשור שני� הבנו שהפסיפס 

.�גייסנו תקציב ותחו� שימור ברע"ת, קיבל עליו את העבודה המקצועית הקשה  עומד להיעל
והממושכת. הפסיפס הוצא בחלקי� ונלקח למעבדות במוזיאו� רוקפלר בירושלי�. במקביל הכי� צוות ג� 
השלושה, תשתית חדשה בחצר המוזיאו�. הפסיפס חודש והושתת על תשתית חדשה וכיו� מוחזר בהדרגה 

 לחצר המוזיאו�.
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  �   תחזוקתי ושימור מלווה חפירה  שימור –יבנה י

  ניס� ב� נת�) –(ביצוע השימור וצילומי�  2011 אוקטוברו יולי
  

�ת ואותר קטע מהחומה שמצבו היה בכי רע. פעול ,ע� כניסת רשות הטבע והגני� לניהול מלא של חו) פלמחי� ואתר יבנה י

בהמש(, התקיימה במקו� חפירה על ידי פרופ' משה פישר מטע� . בחודש יולי �שימור במקו� נעשתה על ידי ניס� ב� נת

המכו� לארכיאולוגיה של אוניברסיטת תל אביב. בחפירה נתגלה בית מרח0 מהתקופה הפאטימית (ראה חדשות בעתיקות 

  ). במהל( חודש אוקטובר בוצע שימור מלווה חפירה בבית המרח0.  2011ספט. 

  

  :חומהה תיאור מצב השתמרות

�השרידי� בלויי� מאד, וצורת  ., בצד הצפוני של יבנה י�שרידי� של חומה פאטימית הניצבי� על שפת הי� בחו) פלמחי

א לרגלי ייה הימהי� עיקר הבלהרחוק יה היא בראש החומה, ואילו בפ� ייה יצרה בעיית יציבות: בפ� הי� עיקר הבליהבל

  החומה.

  

  

  . והנה עוד זווית            ורי.כא� אפשר לראות את קו הפ� המק

  :תכנית שימור

 ).1שחזור קטע מהפ� הפנימי של החומה, כתמיכה (תמונה  –קטע חומה מערבי  .1

 ).2מדרו� עפר, להסדרת ניקוז  (תמונה  –בניית רולקה במפגש חומה  –קטע חומה מזרחי  .2

  

    

  2תמונה         1תמונה 

  

 אדמת כורכר מקומית St.Astier NHL 5  /3 *  ).אבני בניה המפוזרות על החו*  חומרי� ותערובות:
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 ות בסיו� העבודהתמונ

  
  

  בית המרח0
  , בחללי� שנוצרו מתחת לקיר ותעלת הניקוז בניית תמיכהתכנית לביצוע: 

    של קירות שנותרו באופ� חלקי.  חתכי�במילוי של החדר המרכזי וכיסוי ראש בקיר,  טיפול בטיח

  חומרי� ותערובות:

 אדמה משפ( החפירה.אבני� ו •

 אדמה. St.Astier NHL 5  /3 1 –בניית תמיכות, כיסוי ראש  •

 אדמה. NHL5  /5 1 –שוליי� ולקונות  –טיח  •

 אדמה. NHL 5  /2 1 –הזרקה  –טיח  •
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 02-6529232  :פקס  02-5005444 :טל  95463, גבעת שאול, ירושלים 3רח' עם ועולמו                   

  ם)(הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיי 

tsuk@npa.org.il  
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  חידת החודש 
 ?�  מהו המקו

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  הקודמת הפתרו� החיד
   

 .תו( ג� לאומי שדה עמודי�חורבת עמודי� ב
בקטע שמצומת  65לכביש  ,בגליל התחתו� ממזרח

גולני לצומת עילבו�. העמוד הוא חלק מבית כנסת 
או  �3שלהי המאה היהודי קדו� המתואר( ל

  לספירה.  �4מאה הראשית ה
  

פתרו נכונה לפי סדר הזמני�: מרי� פיינברג 
נילי גרייצר, רחל מירי הכט, יהודה פלג, ומוש, 

ד"ר ישכה הרני, עפרה רגב, רונ�, גיל קלמפרר, 
אבי נבו�, דודו אלי ינאי, ניצ� אליעזר, עליז נוי, 
ניומה כצנלסו�, אלקלעי, רות כה�, אילנית איגל, 

 יוסי פרידמ�אור� זינגבוי�, דידי קפל�, ירו� של), 
     . נירה ואורי טרויאנרו


