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

פרופ' וסיליוס צפיריס ז"ל – דברים לזכרו
בשנת  1974הייתי קצין ידיעת הארץ בבית הספר לקצינים במצפה רמון וזכיתי להכיר את הר הנגב מקרוב בסיורים
רבים .באחד מהם ראיתי ציורים מוזרים על סלעים כהים והמליצו לי לפגוש את רודולף כהן מאגף העתיקות הנחשב
למומחה בנושא .נסעתי למוזיאון רוקפלר ופגשתי שם את רודולף שהסביר לי מה ראיתי .באותה הזדמנות הוא הכיר
לי את סגנו וסיליוס .זו הייתה כמובן הפתעה להכיר איש אחר ומארץ אחרת העובד באגף העתיקות .ההצעה לשתות
קפה ביחד לא אי חרה ותוך דקות נעשינו ידידים .בכל הפגישות שלנו מאז ועד לפני כשנה הוא היה תמיד שמח וחביב
עם חוש הומור ,אדם שכיף לשהות במחיצתו.
בשלב מסוים גם נפגשנו באופן רשמי בעת חפירותיו באתרי רשות
הטבע והגנים :בשמורת הטבע של הבניאס ובגן לאומי כורסי.
רשות העתיקות ,קיימה ב 22.2.15-ערב עיון לזכרו של וסיליוס
האיש היקר והאהוב .בערב זה נאמרו דברים לזכרו על ידי אנשי
רשות העתיקות ,חברים ומשפחה.
סיכמתי כאן בקצרה חלק מהדברים שנאמרו:
וסיליוס נולד בסמוס שביוון ב .1.4.1936-בגיל  14הגיע עם משפחתו
לירושלים ובגיל  19החל ללמוד באוניברסיטה העברית 'היסטוריה
של ארץ ישראל בעת העתיקה וארכיאולוגיה' .הוא המשיך ללימודי
תואר שני בארכיאולוגיה והתמחה בנושא "כנסיות וריצופי פסיפס
ביזנטיים מוקדמים" .בשנת  1971סיים תואר שלישי  PhDבנושא
"סמלים נוצריים במאה ה 4-לספירה ואבות הכנסייה" .וסיליוס
חפר בירושלים ,תל דן ,כפר נחום ,מעוז חיים ,אשקלון ,בית שאן,
בניאס ,כורסי ועוד .בשנים  1991-1971היה סגן מנהל חפירות וסקר
וסיליוס בכניסה למנזר המצלבה .צילום :ברוך גיאן.
באגף העתיקות שהפך בשנת  1990לרשות העתיקות.
בשנים  1982-1976גם שימש כמרצה במחלקה ללימודים ימיים והיסטוריה של האמנות הקלאסית באוניברסיטת
חיפה .בשנת  1991מונה למנהל תחום חפירות וסקר עד שנת .2001
ב 1990-כיהן כפרופ' אורח בקורס "ארכיאולוגיה והברית החדשה" באוניב' פפרדין שבקליפורניה .מאז  1994כיהן
כפרופ' מחקר בקולג' סיוור של אוניברסיטה זו .בחודש אוקטובר  2010קיבל פרס מפעל חיים מרשות העתיקות.
וסיליוס היה מנהל שדלתו פתוחה לכולם והיה נכון לשמוע כל אחד וכן שיתף את העובדים .היה נעים הליכות ובעל
חוש הומור מיוחד .נפטר בטרם עת ,רק בגיל  79אבל היה צעיר בכל מהותו ברוחו ובגופו .היה מוקף מכולם באהבה
רבה .אהב את יוון וארץ ישראל וחיל ק את זמנו בין אתונה וירושלים .היה תמיד רגוע ומחייך ,ידע להכין קפה יווני
מיוחד ,היה לבוש היטב בשונה מהארכיאולוג הישראלי הממוצע וגם בשדה הקפיד על כך .אהב לחיות ואהב את
החיים .אהב אנשים ,עבודה ,טיולים אוכל ובישול.
וסיליוס נפטר בפתאומיות מהתקף לב ,בסלוניקי ,ב 1-בינואר  .2015יהי זכרו ברוך.
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גן לאומי חוף פלמחים  -חפירת הצלה באתר הארכיאולוגי יבנה ים
יצחק מרמלשטיין – רשות העתיקות
בעקבות הסערה שהתחוללה בחודש פברואר  2015גילו פקחי הגן הלאומי חוף פלמחים קנקן ענק (פיטס) ולפיכך
בוצעה במקום חפירת הצלה .החפירה נוהלה על ידי כותב שורות אלו מטעם רשות העתיקות בכדי לתעד את הפיטס
וסביבתו בטרם ייהרס על ידי גלי הים .החפירה התרחבה במעט על מנת להשלים את
חשיפת הפיטס ,הרצפה השייכת אליו והמחסן .החפירה בגן לאומי חוף פלמחים
נעשתה בתיאום ובסיוע רשות הטבע והגנים .באתר התבצעו חפירות סדירות משנת
 1992על ידי אוניב' תל אביב בניהולו של פרופ' משה פישר וממשיכות עד היום.
הפיטס ( )doliumהיה שקוע תחת רצפת טיח (איור  .)1מעל לרצפה זו נחשף מפלס
נוסף המרוצף ברצפת פסיפס לבן .רצפות אלו שייכות לשני חדרים המרכיבים
כנראה מחסן (איור  )2שנבנה לאורך קו החוף ויש לתארכו למאות  7-6לסה"נ.
תיאור המחסן :במפלס התחתון נחשף חדר ולו רצפת טיח בה היה משוקע פיטס .על
גב רצפת הטיח נחשפה מפולת אבני בנייה שמקורם מקירות החדר שקרסו כתוצאה
מגלי הים שהיכו על קירות המחסן או שמא על ידי אחת מרעידות האדמה שפקדו
את אזור יבנה-ים .עם זאת המילוי תחת מפולות אבני הבנייה הכיל צדפים רבים ועל
כן נראה כי קירות החדר נהרסו כתוצאה מסערות הים .הפיטס שהוטמן תחת רצפת
הטיח גובהו כ 1.60-מ' וקוטרו המירבי  1.2מ' .לפיטס שפה מעובה .בסמוך לשפה על
איור  – 1הפיטס המשוקע ברצפה
כתפי הפיטס הותקנו שתי ידיות גדולות חרוצות .גופו מעט שטוח ובסיסו אגסי
ועגול .הכתף מעוטרת בדגם סירוק גלי האופייני לשלהי התקופה
הביזנטית .הוא הוטמן באדמת מילוי אחידה עם מעט אבני שדה
שנתחמה בין שני קירות יסוד ,ולכן שימש כמיכל נייח לאחסון .על
גב מילוי זה הותקנה בשלב הראשון רצפת טיח הניגשת לשפת
הפיטס בזווית קלה שאינה עולה על  0.15מ' .רצפה זו נעשתה
משכבת טיט קשה כהה ,שהונחה על גבי תשתית חלוקים בגודל
בינוני שנראתה קודם לחפירות בחתך שנגרם כתוצאה מפגיעת גלי
הים ברצפה זו .לא ידוע מה היה תוכנו המקורי של הפיטס ,אך לא
מן הנמנע כי שימש לאחסון יין ,שעבר תסיסה כעדות תיקון
העופרת שבוצע בדופן הכלי .עם זאת קיימת האפשרות שמדובר
איור  – 2המחסן
בתיקון עקב סדק זה או אחר ועל כן יתכן כי ייעודו היה לגמרי אחר  -לאחסון מוצרים יבשים.
להבדיל מחלופות אפשריות אלו יש לציין כי נחשפו בתוכו פכית תמימה ,לצד כלי מרובע עשוי אבן (יתכן מקטר),
שברי קנקני עזה רבים וכן שברי סירי בישול ,המעידים בהכרח על שימושו המשני.
בשלב השני ניכר כי נעשו תיקונים ברצפת הטיח ,עת הוספו בה מרצפות/אריחים מסותתים מכורכר .בכדי להשוות
את גובה שפת הפיטס לגובה הרצפה החדשה הוספה שפה מעובה מפיטס אחר (מעין חוליה על גב השפה הקיימת)
וזאת בכדי להתאים גובה שפת הפיטס לגובה הרצפה החדשה.
במפלס העליון הגבוה ב 0.70-מ' מגובה רצפת הטיח נחשף חדר נוסף ולו רצפת פסיפס לבן התחום בתוך מסגרת בנויה
משלוש שורות אבני פסיפס עוקבות הניגשות לקירות החדר ומקיפות אומנה שתמכה בתקרת החדר .על גב הפסיפס
נחשפה אדמת מילוי ומעליה אבני בנייה רבות שנמצאו במפולת ופגעו בחלק מרצפת הפסיפס .על גב הרצפה נחשפו
רעפי-חרס ,קרס דיג וארבע מטבעות המתוארכים לימיו של הקיסר יוסטיניאנוס.
על כן ,מתקבל על הדעת כי לפנינו מחסן בעל שני חדרים המתוארך לשלהי התקופה הביזנטית .ברצפת החדר
התחתון נחשף פיטס שדומים לו (שבעה במספר) נחשפו ביבנה-ים .סערה זו חשפה רצפות נוספות הניכרות בחתך
המערבי הזהות בגובהן ובאופי בנייתן לזו שנחשפה בחפירת הצלה זו ,על כן לא מן הנמנע כי מרבית קו החוף המערבי
של יבנה ים הכיל מחסנים ששירתו את הנמל של יבנה-ים בתקופה הביזנטית.
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חטיבת מורשת ונוף (מור"ן) – שם חדש לחטיבת תכנון ופיתוח (תו"פ) ברשות הטבע והגנים
חטיבת תכנון ופיתוח (תו"פ) שינתה את שמה לחטיבת מורשת ונוף (מור"ן) בעקבות החלטות של הנהלת הרשות
ומליאת הרשות וגם לאור דו"ח מבקר המדינה לפיו יש לתגבר את נושא המורשת והנוף ברשות הטבע והגנים.
במסגרת זו יתוגברו תפקידים בתחום הארכיאולוגיה ,הנוף והתכנון במטה החטיבה ,במחוזות יכנסו ממוני מורשת
מחוזיים ומתכננים .מנהל החטיבה הוא יובל פלד ומנהלי האגפים בחטיבה הם :ענת יציב – אגף תכנון וניהול
מקרקעין ,ניר אנגרט – אגף תכנון ארצי ונוף ,זאב מרגלית – אגף שימור ופיתוח וצביקה צוק – אגף ארכיאולוגיה.
בהצלחה לכולנו

שימור בגן לאומי מגדל צדק על ידי צוות מקצועי של מינהל שימור מטעם רשות העתיקות
כתב :צביקה צוק .צילמו :מודי אורון ,אורי סולימני וצביקה צוק
בגן לאומי מגדל צדק המשתרע על שטח של כ 1700-דונם יש מגוון
נרחב של נופים ואתרים הכולל אתרי עתיקות ,מחצבות
משוקמות ,בריכות חורף מלאכותיות ,כבשני סיד ועוד .כמו כן ,יש
עדר צבאים ופרחי בר ,וכן גיאופיטים שהובאו מאזורי פיתוח.
במרכז הגן הלאומי מתנשא מבצר צלבני עתיק שעל חורבותיו
נבנתה בתקופה העות'מאנית טירה של שייח' .רשות הטבע והגנים
שמה לה כמטרה את שיקום המבנה הזה וביצעה בו פעולות שימור
רבות בשנים  1995ו .2006-9-עתה החל פרוייקט חדש שפתיחתו
צוינה בטקס לפני כחודשיים .פרויקט זה כולל הסרת סכנה
במקומות לא יציבים של המבנה .מאחר והמבנה גדל ממדים
הוחלט לטפל תחילה בקירו הצפוני .הפרויקט מטעם רשות הטבע
והגנים בניהולו של מודי אורון נעשה בשיתוף עם עירית ראש העין ובתקציב של משרד השיכון מבוצע על ידי צוות
שימור מקצועי של מינהל שימור השייך לרשות העתיקות .לאורך הקיר הצפוני ולמלוא גובהו נבנה פיגום ענק
המאפשר גישה לכל נקודה בקיר .במקומות בהם חסרו אבנים הושלמו הקירות ובמקומות בהם חסרו משקופים
וחלונות הוכנסו אבנים חדשות שהותאמו ונוסרו במידות המתאימות ובסוג האבן המתאים שנבחר במיוחד לצורך
זה .בנוסף יותקנו מערכות מותחנים ועוגנים על מנת לשמור על יציבות.
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צוותי שימור חדשים לשימור המורשת מטעם רשות העתיקות ורשות הטבע והגנים
כתבו :צביקה צוק וזאב מרגלית
במסגרת תכנית מורשת (תמ"ר) – ״ציוני דרך״ התקבלה החלטה לפני כשנה על הקמת צוותי שימור להצלת אתרי
המורשת .בשיתוף בין רשות העתיקות ורשות הטבע והגנים הוקמו צוותי שימור ,שמטרתם לבצע פעולות שימור
להגנה ותחזוקה של אתרים נבחרים על פי תכנית רב-שנתית ובתקציב של אגף מורשת במשרד ראש הממשלה.
צוותי השימור עברו הכשרות ועדיין נמצאים בתהליכי לימוד ויישום במסגרות שונות ובעיקר בקורס שימור מתקדם
הנערך על ידי מינהל שימור של רשות העתיקות.
הצוותים המנוהלים על ידי רשות הטבע והגנים מתואמים ומונחים על ידי אנשי מקצוע מהמעלה הראשונה של רשות
העתיקות.
מתקציב תמ"ר הוקמו  3צוותים 2 :במחוז צפון ואחד במחוז מרכז.
בנוסף הוקם גם צוות שימור בדרום ויו״ש ,כולל תגבור של משמרים פרטיים מתקציב ים המלח.

גן לאומי מבצר יחיעם  -פעולות הצלה שימוריות במכלול הדרום מזרחי
כתב וצילם :יהונתן אורלין – ראש צוותי השימור של מחוז צפון
רקע היסטורי
מבצר יחיעם הוא מבנה צלבני הממוקם בתחום גן לאומי יחיעם הצמוד לקיבוץ יחיעם.
תאריך הקמת המבצר אינו ברור .העובדה שאין ידיעות על קיומו מלפני שנת  ,1220הביאה למסקנה שהוא נבנה
מספר שנים לפני כן ,ככל הנראה סביב שנת  ,1208על ידי אבירים מהמסדר הטבטוני .אבירים אלו היו בעלי הנחלה
הגדולה של הגליל המערבי ומרכזם היה במבצר המונפור .הסולטן הממלוכי בייברס כבש את המבצר והרסו בשנת
.1265
בשנת  ,1738בנה אחמד חוסיין חליל ,גובה המיסים המקומי מטעם השלטון המקומי שעלה לגדולה ,את מבצרו על
חורבות המבצר הצלבני.
זמן קצר לאחר מכן השתלט על הגליל המערבי ט'הר אל עומאר ,אחד השליטים החזקים והידועים של הגליל ,וככל
הנראה בנה סביב שנת  1749את רוב הביצורים של המבצר כפי שהם נראים היום .עלי ,בנו של ט'הר אל עומאר,
המשיך להשתמש במקום עד שנת  ,1776אז עלה כוחו של מושל עכו ,אחמד אל ג'אזר .השליט החדש הביס את עלי
בקרב ברמה ובדיר חנא ומבצר ג'דין (יחיעם) נהרס בחלקו.
המבצר עמד שומם עד שנת  ,1946עת עלה לקרקע קיבוץ יחיעם .מייסדיו התיישבו ראשית בחורבות המבצר וביצוריו
העצומים היוו קו ההגנה שלהם .באתר תעלות ועמדות צבא ממלחמת העצמאות.
באתר לא נערכו חפירות ארכיאולוגיות מעולם ,ושרידי הביצורים העות'מאניים מכסים את היקפו של מרבית האתר,
לכן לא ברורה גם תכנית המבצר הצלבני.
תיאור המכלול
המכלול הדרום מזרחי מורכב ממערכת קמרונות חבית דו קומתיים שקטעים מהם שרדו וממגדל מרובע דו קומתי
שהוצמד אליהם .במגדל ישנו חדר בעל תקרת קימרון צלב ,אשר שרד בחלקו הגדול .בנוסף ישנו עיבויי מאוחר יותר
למגדל ובתוכו חלל למעבר כלשהו .נראה שיסודות המכלול מהתקופה הצלבנית צלבניים וחלקיו העליונים מתקופת
ט'הר אל עומאר.
כל המכלול נמצא בסכנת קריסה מידית והוא מסכן את המבקרים באתר מאחר והוא נמצא מעל מסלול הטיול
ההיקפי של המבצר.
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העבודות כוללות :
 .1בניית פיגום לכל גובהו של המגדל וביצוע תמיכות עץ זמניות.
 .2סיתות והשלמת אבנים חסרות.
 .3מילוי וטיפול בסדקים קונסטרוקטיבים.
 .4חיזוק גדמי הקירות בבניית "דבש".
 .5מילוי מישקי הקיר בחומרי מליטה ויתדות אבן.
 .6טיפול ואיטום ראשי הקירות.
 .7הכנסת מערכות מותחנים ועוגנים.

קטע קיר לפני טיפול (מימין) ותוך כדי עבודה (לאחר בניית האבנים אך לפני מילוי המישקים)
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חודש המורשת העולמית בגן לאומי בית גוברין-מרשה
מערות מרשה-בית גוברין :אתר מורשת עולמית (אתמו"ל)
כתב :איל מטרני – ממונה קהל וקהילה מחוז מרכז
בעקבות ההכרזה על המערות כאתמו"ל ביוני  2014בדוחא ,בירת קטאר,
נערכנו בגן לאומי בית גוברין ובמחוז מרכז ברשות הטבע והגנים ובשיתוף עם
הוועד הישראלי לאונסקו ומשרד התיירות לציין את האירוע המשמח.
במהלך גיבוש התוכנית הגדרנו יעדים וקהלי יעד .היעדים היו:
 .1הגדלת מספר מבקרים באתר בעקבות ההכרזה (ידוע לנו מהמחקר
בנושא כי בעולם המערבי אין משמעות להכרזה מבחינה זו)
 .2חיזוק תדמית האתר והמודעות לו בעקבות "תו התקן" הזה
 .3חיזוק הקשר עם התושבים הסמוכים
 .4כל מבקר ידע שזהו אתמו"ל
 .5יצירת גאווה ישראלית (מהלוקאלי לגלובלי)
קהלי היעד שהוגדרו היו העובדים (כל העובדים והמדריכים מבינים ומכירים
את המשמעות ומדברים עליה עם המבקרים) ,תושבי המועצות האיזוריות (פעילות משותפת ,הכרת ההכרזה ויצירת
גאווה שבשטח שלנו יש אתר מיוחד כזה) ,המבקרים וכלל הישראלים.
בחצי השנה האחרונה החל מהלך חזותי שימשך בחודשים הקרובים כדי להעצים את ההכרות וההבנה של ההכרזה:
דפדפת חדשה ,שילוט ,בניית פינת אונסקו (על מושגים ,מהות ההכרזה ואתרים מהארץ ומחו"ל) ועוד.
במהלך חודש מרץ יערכו פעילויות רבות לקהל הרחב בהקשר להכרזה .כך למשל ביום הבחירות מדריכים ינסו
לשכנע את המבקרים גם לבחור במערה כזו או אחרת ותיערך הצבעה בקלפי המיוחד ,במערת הפעמון יתקיים הפנינג
שכולל הופעת תזמורת הפעמונים היחידה בישראל ופעילויות נוספות בהקשר ,ובאיזור הקולומבריום תיערך פעילות
חקלאית .במהלך השבתות יסתובב נכדו של חופר המערות הבריטי ויעשה "סלפי" עם המטיילים.
כחלק מהפעילות בשותפות האזור ,מקהלת המועצה האיזורית יואב תארח מקהלות נוספות ואת הקהל למופע
שירים במערות ( 6במרץ) ותיערך פעילות חגיגית משותפת במהלך הפסח לתושבי המועצות האיזוריות לכיש ויואב.
במהלך הפסח יערכו פעילויות רבות בגן הלאומי ושיאן במופע הוקרה של התזמורת הקאמרית הישראלית (8
באפריל) באמפיתיאטרון הרומי.
סיום אירועי ההכרזה יתבטא בטקס ב 14-באפריל ,ובשבת 18 ,באפריל ,באירוע המסורתי הבינלאומי "יום נדידת
העופות הבין לאומי" שיחבר בין נדידת העופות בעולם לאתרי המורשת העולמית.
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חודש

יום ותאריך

מרץ

יום שישי 6
יום שלישי  17בחירות
שבתות 28,14
שבתות 21,7
יום רביעי חוה"מ 8

קולות במערות" מופע מקהלות
בוחרים מערות – הצבעה משפחתית בקלפי המקומית
הפנינג פעמונים
מי המציא את המערה – הפנינג חקלאי
התזמורת הקאמרית הישראלית

יום א ויום שבת 11,5
יום שלישי חוה"מ 7
יום שבת 18

מבוכים ודרקונים (עיר צפונית)
ממהרים וממהרות למערות
יום הנדידה הבינלאומי

אפריל-פסח

האירוע

את כל הפרטים ניתן לקבל באתר רשות הטבע והגנים ובדואל ( e.mitrani@npa.org.ilתפוצת אירועים חודשית של
מחוז מרכז – איל מטרני)
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חידת חודש פברואר 2015

מה זה והיכן זה?

פתרון חידת חודש ינואר 2015

הפתרון :פתח עליון של כבשן סיד בגן לאומי
מגדל צדק (צילם :זאב מרגלית).
פתר נכונה :יגאל בן ארי
ואם שכחתי מישהוא איתו הסליחה.
ואכן בפתרון החידה הקודם של מצד בוקק
שכחתי לכתוב את שמה של מירי פינס ואיתה
הסליחה
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