חדשות בעתיקות ינואר 2016
ד"ר צביקה צוק  -ארכיאולוג הרשות

תוכן עניינים – מעבר מהיר בין דפים
 ערב חג המולד :התגלה פסל איל בסמוך לכנסיה קדומה בגן הלאומי בקיסריה  /דוברות רשות
העתיקות
 לקרוא בטרוורטין (אבנית) כמו בספר  /פרופ' קייס פסשיר וד"ר גול שורמלהינדי
 גן לאומי שבטה ,שיקום והחזרת פריטים אדריכליים בכנסייה הדרומית ובכנסייה הצפונית  /בן
ישראל קמפבל
 תערוכות חשובות מעמק בית שאן במוזיאונים הגדולים בארץ  /דרור סגל
 עונת החפירות הראשונה בשמורת חוף כורסי /ד"ר חיים כהן ופרופ' מיכל ארצי
 הזמנה ליום דרווין ב 11 -לפברואר 2016
 חידת חודש ינואר
 פתרון חידת חודש דצמבר 2015
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ערב חג המולד :התגלה פסל איל בסמוך לכנסיה
קדומה בגן הלאומי בקיסריה
דוברות רשות העתיקות

בחפירה ארכיאולוגית שעורכת רשות העתיקות בנמל שבגן הלאומי קיסריה ,ביוזמת החברה לפיתוח
קיסריה וקרן רוטשילד ,נחשף פסל שיש מרשים של איל ,בקרבת מבנה כנסיה עתיק מהתקופה
הביזנטית .אילים מייצגים בנצרות את המאמינים ,או את
ישו עצמו.
באמנות הנוצרית מופיע האיל כשהוא נישא על כתפי הרועה הטוב
(ישו ,המתואר כרועה הדואג לצאנו) ,ולעיתים ניצב לימינו או
לשמאלו .האילים מייצגים בנצרות את המאמינים ,או את ישו עצמו,
שייסוריו ומותו נועדו ,לפי האמונה ,לכפר על החטא הקדמון (מקור
הדימוי בספר יוחנן .)29:1
באמנ ות הרומית הופיע האיל לצד אלי המיתולוגיה היוונית הרמס או מרקוריוס ,או כייצוג
של האל אמון מהמיתולוגיה המצרית.
לדברי ד"ר פטר גנדלמן ומוחמד חאטר ,מנהלי החפירה מטעם רשות העתיקות" ,קיסריה
לא מפסיקה להפתיע ,והנה התגלה הפסל המדהים הזה .בנצרות העתיקה לא נהגו
לתאר את ישו כאדם .במקום זאת ,השתמשו בסמלים ,אשר האיל הוא אחד מהם.
במקרה או שלא במקרה ,נחשף הפסל בדיוק בערב חג המולד .יתכן שהפסל שמצאנו
היה חלק מעיטור כנסייה ביזנטית מהמאה ה 7-6-בקיסריה ,אבל יתכן גם שהוא קדום
יותר ,מהתקופה הרומית ,ושולב במבנה הכנסייה בשימוש משני".

תמונות האיל .צילמה :ורד שריג ,נמל קיסריה
תמונת 'הרועה הטוב' מקיסריה (משמאל) .צילום :צביקה צוק ,רט"ג

לחזרה להתחלה הקליקו כאן
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לקרוא בטרוורטין (אבנית) כמו בספר
פרופ' קייס פסשיר וד"ר גול שורמלהינדי – אוניברסיטת מיינץ גרמניה

מים הם נוזל החיים וחשיבותם בעבר דומה להיום .ישראל מלאה במערכות מים עתיקות כגון אמות מים,
אגנים ,בורות מים ומזרקות אשר העבירו ואגרו מים בעת העתיקה .אם מתקני מים אלו יכלו לדבר ,הם
יכלו לספר לנו הרבה על הזמנים ההם .למעשה ,הם עדיין מסוגלים לדבר אלינו ,כי הם משמרים
רישומים בצורה של משקעי גיר או טרוורטין ,כמו "ספרים" ,לאלו מאיתנו היודעים איך לקרוא אותם.
ברוב המעיינות בישראל יש "מים קשים" עם גיר מומס ,אשר משקיעים את הגיר במערכות מים בצורה של טרוורטין.
המבנה הכימי והגבישי של משקעי הטרוורטין יוצר השקעה על קירות ורצפות של אמות מים ואגנים בהתאם לתכונות
שהמים מכילים ,הטמפרטורה ,העומק ,המהירות
והכימיה .כאשר אחד מכל הגורמים הללו משתנה,
נוצרת שכבה חדשה של טרוורטין כעין "דף" השונה
מהשכבה הקודמת ומאפשר לנו לקרוא אותו כמו
'ספר' .קבוצת העבודה שלנו מן האוניברסיטה של
מיינץ ,גרמניה ,מתמחה בניתוח של משקעים אלו
ו"קריאת" שכבות הטרוורטין.
הטרוורטין מצטבר במערכות מים בדרך כלל
בשכבות ,אך כדי לקרוא את המשקעים ביעילות ,יש
לעשות זאת במעבדה .הדוגמאות נחתכות לשקפים
בעובי של  0.03מ"מ ,כהכנה לעבודה מיקרוסקופית.
החתכים עוברים ליטוש ובעזרת מיקרוסקופ אופטי
ואלקטרוני נלמד המבנה גבישי .הריכוז של איזוטופים
יציבים של חמצן ,פחמן ויסודות קורט כימיים מנותחים
עם ספקטרומטר ,והם יכולים להראות התפלגות
אופיינית ,עם ריכוזים נמוכים יותר או גבוהים יותר
בשכבות מסוימות .תפוצת המבנה הגבישי ,יציבות
האיזוטופ ויסודות הקורט במשקעים ניתנים לפירוש
ולקריאה כמו טקסט של הזמן העתיק .ההרכב של
איזוטופ יציב בשכבות עוקבות בא בדרך כלל
במחזורית ומשקף את השינויים בטמפרטורת המים
במהלך כל שנה ומאפשר לנו לספור את מספר
בתמונה אמת המים של שוני ובה שכבה עבה של טרוורטין משני צידי
השנים בהן זרמו המים .שינויים פתאומיים בשכבות
התעלה
יכולים להיווצר על-ידי אירועים קיצוניים כגון בצורת,
שיטפונות או רעידות אדמה .שינויים הדרגתיים
בכימיה עשויים לקרות בשל שינויים בהרכב המים שיכולים להיות עקב כריתת יערות או שימושים שונים בקרקע במהלך
הזמן.
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למעלה :דוגמא מלוטשת של שכבות טרוורטין מאספנדוס ,טורקיה .בהגדלה רואים את השכבות ,ובצד ימין מדידה
של יציבות האיזוטופים של חמצן (אדום) ופחמן (כחול) .הדפוס המחזורי של איזוטופים אלה אומר כל שכבה
מייצגת שנה השונה מהשנה הבאה .ההשקעה בדוגמא זו מראה  70שנה .באמצע שכבה כהה ,העשוייה להיות
תקופה של גשמים קיצוניים שהביאה חומר אורגני לתוך התעלה של אמת המים.

מלבד כל האירועים הסביבתיים האלה ,וריאציות ושינויים" ,ספר" הטרוורטין ירשום גם פעולות אנושית כגון:


שינויים במקורות המים




שיקום וניקוי התעלות
צינורות




אגנים
מנהרות שניתן לראות בהם משקעים.

משקעים מסוימים קלים יותר לקריאה מאשר האחרים.
המשקעים הטובים ביותר עבור המחקר הם שכבות מוצקות היטב של גיר קשה ,אשר בדרך כלל נוצר
במים נקיים הזורמים מהר.
הצוות שלנו מן האוניברסיטה של מיינץ חקר משקעי טרוורטין של אמות מים ומתקני מים במדינות רבות ברחבי הים
התיכון ,מקיים כעת מחקר משותף עם אוניברסיטת חיפה ,רשות הטבע והגנים והמכון הגיאולוגי של ישראל על מנת
לנסות ולראות מה יכולים לספר לנו "ספרי הטרוורטין" במערכות המים העתיקות של ישראל.
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גן לאומי שבטה ,שיקום והחזרת פריטים אדריכליים
בכנסייה הדרומית ובכנסייה הצפונית
בן ישראל קמפבל – שימור ארכיאולוגי

בשנות השמונים ,במסגרת שחזור ופיתוח הגנים הלאומיים ,שוחזרו בין השאר בעזרת חומר מליטה על
בסיס צמנט אפור ,משקופי אבן וקשתות ,בכנסייה הדרומית והצפונית בגן לאומי שבטה .היום ניכר כי
ניזוקו מהצמנט ומהאופן בו שוחזרו על הפתחים וכן מפעולת ונדליזם בשנת  1995בהם הופלו
המשקופים והקשתות.
פריטי אבן מעוטרים אלו היו מונחים בתפזורת בשני ריכוזים ,האחד בכנסייה הדרומית והשני בכנסייה
הצפונית .השארתם על הארץ ,סיכנה את השתמרותם ,מספיגת לחות ומלחים מהאדמה והאיצה את
התפוררותם .חלק מהפריטים התבקעו ונשברו באירוע הוונדליזם .חלקם ללא יכולת שיחזור.
בסיור שנערך עם ד"ר צביקה צוק ואורית בורטניק ובסיוע סקר הפריטים האדריכלים של פרופ' ארתור סג"ל ,איתרנו על
פי צילומים את מיקום המשקופים והקשתות .הסקר בתוך:
Segal Arthur, Architectural Decoration in Byzantine Shivta, Negev Desert, Israel, BAR international
series 420, 1988.
לאחר איתור הפריטים ,בדיקת שלמותם ואיתור מיקומם לשיחזור ושיקום ,גובשה תכנית עבודה .מהנדס השימור אינג'
יעקב שפר ,תכנן פרטים הנדסיים שימוריים לחיבור חלקי משקופי האבן המבוקעות ,הצבת המשקופים על הפתחים
ושיחזור הקשתות.
הפרויקט כלל שיחזור שתי קשתות אבן ,ושלושה משקופי אבן מעוטרים בשתי הכנסיות ,הדרומית והצפונית.
ההתערבות השימורית כללה בין השאר ,ייצוב הקיר לפני הצבת המשקופים ושחזור הקשתות.
חיבור חלקי משקופים במוטות נירוסטה על-פי פרט הנדסי שימורי של מהנדס השימור יעקב שפר.
בניית שבלונות מעץ לשתי הקשתות ששוחזרו ,הצבת אבני הקשתות ,הסרת השבלונות ,וגימור ע"י השלמת עיטורים על
המשקופים ועל אבני הקשתות שניזוקו ,במליטה על בסיס סיד הידראולי.
השימור נעשה על ידי המשמר בן קמפבל ,בליווי ותמיכה לוגיסטית של אבי ביטון ,מנהל גן לאומי שבטה בדצמבר
.2015
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צילומים לפני ואחרי:
שחזור משקוף בכנסייה הדרומית
משקוף אבן שנמצא שבור לשניים ,חובר
ע"י מוטות נירוסטה והוחזר למקומו.

תמונה  :1המשקוף השבור

תמונה  :2חיבור חלקי
המשקוף על ידי מוטות
נירוסטה

תמונה  : 3הצבת המשקוף מעל הפתח

תמונה  :4המשקוף בתום העבודות

שחזור קשת בכנסייה הדרומית
אבני הקשת שבצילום ,נמצאו בחדר בכנסייה הדרומית ,והמיקום אותר בסיוע הצילום (מימין) מהסקר של ארתור סג"ל.
נבנתה שבלונה מעץ ואבני הקשת הורכבו עליה .בתום הרכבת הקשת ,פורקה שבלונת העץ והקיר חוזק משני צידי
הקשת בחזיתות ובראש הקיר.

תמונה  : 1צילום מהסקר של ארתור סג"ל
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תמונה  :2שבלונת העץ עליה הורכבה הקשת
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שחזור קשת בכנסייה הצפונית
השלמת העיטור החסר ,במליטה על בסיס סיד.

שיקום משקוף אבן ,שבור עם מליטת צמנט בכנסייה הצפונית.
לאחר פירוק הצמנט ,וניקוי האבן ,חוברו שני
החלקים ,עם מוטות נירוסטה ,הוחזר המשקוף
למקומו .לאחר החזרתו למקומו ,שוחזר העיטור
שנשחק במליטה ע"ב סיד.

תמונה  :1המשקוף השבור עם מליטת צמנט

תמונה  :2המשקוף המשוקם במקומו

תמונה  : 3החזרת המשקוף למקומו

תערוכות חשובות מעמק בית שאן במוזיאונים
הגדולים בארץ
לחזרה להתחלה הקליקו כאן
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דרור סגל  -מנהל ואוצר המוזיאון לארכיאולוגיה–עקבות בעמק ,גן השלושה ,ארכיאולוג ברט"ג ועמית מחקר באוניברסיטת חיפה

לאחרונה נפתחו שתי תערוכות ארכיאולוגיות ,במוזיאון ישראל בירושלים ובמוזיאון ארץ ישראל בתל
אביב.
הדריאנוס :שובו של הקיסר ,במוזיאון ישראל בירושלים
התערוכה נפתחה לפני מספר שבועות בכניסה לאגף הארכיאולוגי על שם ברונפמן במוזיאון ישראל .מוצגים בה
לראשונה בהיסטוריה יחדיו ,שלושת דיוקנאות פסלי הברונזה של הקיסר ,שנתגלו עד כה ברחבי העולם.
ראש הקיסר שמוצג במוזיאון הלובר בפריז ,ראש הקיסר שנתגלה בנהר התמזה ומוצג במוזיאון הבריטי בלונדון .ולצדם
הפסל המרשים ביותר ,הכולל ראש וגם את חלק הגוף העליון ,שנתגלה בתל שלם ליד טירת צבי ,בעמק שלנו .הקיסר
הדריאנוס שלט בשנים  138-117לספירה ,נחשב בעולם כמנהיג נאור ותרבותי ,משכיל ורודף שלום .בקרב עמנו נחקק
שמו כ"שחיק עצמות" וצורר אכזר שדיכא את מרד בר כוכבא והרג מאות אלפים ביהודה.
מומלץ מאוד לבקר ולהתרשם מהתערוכה .אלה שמתקשים להגיע לירושלים ,מוזמנים למוזיאון האזורי שלנו בגן
השלושה ,לראות העתק מושלם ונאמן למקור ,של פסל הקיסר ,שהוכן על ידי מוזיאון ישראל ,כאשר הועבר לשם הפסל
המקורי .לצד ההעתק שמוצג אצלנו ,מוצגת גם כתובת אבן גיר מקורית ,של הלגיון השישי ,שנתגלתה אף היא ליד תל
שלם.

כותבת מקורית" :הלגיון הרומי השישי" ,במוזיאון בגן השלושה

העתק הפסל של הקיסר הדריאנוס ,במוזיאון בגן השלושה

בסיור במוזיאון ישראל בירושלים ,התרשמתי פעם נוספת ,מהתרומה העצומה של ממצאי עמק המעיינות (בית שאן),
לתצוגה הארכיאולוגית הלאומית.
לחזרה להתחלה הקליקו כאן

תערוכת דבש מלכים ,במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב
תערוכה חדשה נפתחה החודש ,העוסקת בממצאים מהחפירות הממושכות שנערכו בתל רחוב ,אחד התלים הגדולים
בארץ ,אף הוא בעמק שלנו .בתערוכה מוצגים ממצאים רבים ,כלי פולחן רבים ,כלי חרס מגוונים ובראשם שרידי
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הכוורות הקדומות בעולם .התערוכה זוכה להתעניינות רבה .החופר פרופסור עמיחי מזר ואנשי אוצרות המדינה
ברשות העתיקות ,ממליצים מאוד ,להעביר את התערוכה עם סיומה ,לתצוגת קבע במוזיאון האזורי לארכיאולוגיה בגן
השלושה.

ממצאים מתוך תערוכת דבש מלכים במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב

לחזרה להתחלה הקליקו כאן
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עונת החפירות הראשונה בשמורת חוף כורסי
ד"ר חיים כהן ופרופ' מיכל ארצי  -המכון ללימודי ים ע"ש רקנאטי ומעבדת האטר ,באוניברסיטת חיפה

האתר הארכיאולוג 'חוף כורסי' ממוקם כ 1-ק"מ צפונית מערבית לגן הלאומי כורסי בתחומי שמורת חוף
כורסי .המתחם כולו הוכרז בשנת  1980כשמורת טבע ולמקום ניתן השם 'חוף כורסי' על שם הכפר
הסורי והאתר הביזנטי הסמוך .ההנחה הרווחת הייתה שמדובר בישוב 'כורסי' המוזכר בתלמוד או 'ארץ
הגדריים' 'גרסיים' שמוזכרת בברית החדשה כמקום שאליו הגיע ישו ושם ביצע את הנס בו גירש שדים
והעבירם לתוך חזירים (נס החזירים).
על קיומו של ישוב עתיק במקום ,בצפון מזרח חוף הכנרת ,היה ידוע כבר בשנות השישים .מנדל נון מקיבוץ עין גב ערך
סקר באזור בעזרת פרופ' אבנר רבן מאוניברסיטת חיפה .הם מצאו שרידים של שובר גלים גדול ובמרחק לא רב ממנו
נמצאו שרידי בריכת דגים ,מגדל עגול ואבן סף גדולה מבזלת .בשנת  2010נערך בחוף כורסי סקר נוסף מטעם רשות
העתיקות ברשות אורן זינגבוים.
רשות העתיקות פנתה לפרופ' מיכל ארצי מהמכון ללימודי ים ע"ש רקנאטי ומעבדת האטר ,באוניברסיטת חיפה לערוך
במקום חפירות ארכיאולוגיות ,תוך שיתוף קהילות באזור .החפירה ,תוכננה כחלק מפרויקט 'הנחלה' ובתיאום עם :רשות
העתיקות ,רשות הטבע והגנים ,המועצה האזורית גולן ורשות ניקוז כנרת.
במהלך חודש נובמבר ועד אמצע חודש דצמבר  2015נערכה חפירה ארכיאולוגית על שם 'אברי טצ'וי' בראשות ד"ר
חיים כהן ובליווי מדעי של פרופ' מיכל ארצי .בחפירה השתתפו סטודנטים לתארים מתקדמים מהחוג לציוויליזציות ימיות
באוניברסיטת חיפה ,סטודנטים לתואר שני בארכיאולוגיה מסין ,מתנדבים מטיוואן ,רוסיה ,ארה"ב ומרחבי הארץ.
לחפירה היו שלוש מטרות עיקריות:
 .1קביעת גודלם של שובר הגלים והנמל ותאריכי פעילותם.
 .2איתור אבן הסף שצולמה בסקר של מנדל נון והקשרה למבנה ציבור/ובית כנסת?
 .3התחלת חפירה של מבנה הציבור.
החפירה התמקדה בשני אזורים :אזור  Aשהוא בחלקו הפנימי של שובר הגלים ,הנמל הפנימי ואזור  Bשהוא אזור בו
התגלו שרידים שהצביעו על מבנה ציבור .איתור אזורי החפירה היה כרוך בקשיים רבים .המקום כוסה כולו בסבך של
קנה ,שיחי פטל ואשלים .החדירה לתוך הסבך הייתה תוך מאבק עיקש ,קיצוץ הקנים בעבודת כפיים וציוד מכני והליכה/
זחילה בשבילי חזירים .כל השבוע הראשון הוקדש לעבודת בירוא זו.

שטח A
שטח  Aממוקם בסמוך לחוף הכנרת באזור הדרומי של הישוב ,כשהוא תחום מדרומו ב'-תל כורסי' .בחרנו להתחיל את
החפירה בבסיס שובר הגלים שבצבץ בין הקנים ושיחי הפטל .ראש השובר היה מכוסה כולו בסבך צפוף ולא ניתן היה
לאתרו במדויק .עם תחילת החפירה באזור  A1החלו לבצבץ שרידי קירות ,שתפקודם לא ברור .הקרמיקה ברובה
תוארכה לתקופות הביזנטית ,האומאית והעבאסית .כמו כן נחשפה תעלה הבנויה על השובר וכיוונה מזרח מערב .ככל
שהעמקנו התברר שאנו חופרים בחצצי נחל .בעומק של כ 70-ס"מ מפני השטח התגלתה אבן גבול בעלת צורה קונית
בגובה  54ס"מ מבטון (האבן הופלה ונטתה על צידה בכיוון כללי צפון דרום) .האבן הוסרה ומתחתיה נמצא ממצא
מודרני :מצבור גדר תיל ומתחת לו שפורפרת ריבה צהל"ית מפלסטיק .בשלב זה הוחלט להפסיק את החפירה במקום
בעונה זו.
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איור  :1תכנית אתר החפירות בחוף כורסי :שטחים B+A

איור  .2שטח  ,Aמימין לשמאל :ריבועים  A3 ;A2 ;A1ושובר הגלים (צילום ברחפן ,באדיבות עידו כץ)

שטח  Bהחפירה באזור זה החלה בעבודת בירוא מסיבית של סבך הקנה והפטל ,שבמהלכן אותרו פריטים
ארכיטקטוניים של מבני מגורים ובשלב זה החלה החפירה של ריבוע  .B1בחלקו הדרום מזרחי של שטח  .Bבאזור זה
נמצאו שרידי קירות וחלקי רצפות המתוארכים לתקופות הביזנטית ,האומאית ותחילת העבאסית.
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איור  .3רבוע  B2והמקום בו נמצאה הכתובת; רבוע  B3מימין( .צילום באמצעות רחפן עידו כץ).

חפירת ריבוע  B2החלה תוך בירוא שטח גדול .שם נתגלו שרידים של מבנה הציבור שמנדל נון סבר שהם חלק ממבנה
ציבור אולי בית כנסת .בחפירות נחשפו קירות שהיוו את הנדבך הדרומי של מבנה ציבור .במרכז הקיר שכיוונו הכללי
מזרח-מערב התגלתה היכלית בגודל של כ 2-מ"ר ובמרכזה ריחיים של חמור בשימוש משני שהיוו כנראה בסיס לרצפת
ההיכלית .צפונית לה נמצאה רצפה שניגשה להיכלית.
הקרמיקה מהאזור מתוארכת לסוף התקופה העבסית .במקום נמצאו  3מטבעות מהמאות ה 8-7-לספה"נ ומטבע
מהתקופה הביזנטית.

גילוי הכתובת
במרכזו של החלק הצפוני של אזור  ,B2התגלה לוח שיש בהיר
שמידותיו  125ס"מ אורך ו 70-ס"מ רוחב .הלוח נמצא בעומק של כ1-
מטר מתחת לשכבה צפופה של צמחייה .השיש הובא מהאיים היווניים
או מצפון מערב אנטוליה .על הלוח חקוקות  8שורות בארמית ועברית.
הכתובת מתחילה במילים "זכרין לטוב" ומסתיימת במילה "אמן".
הכתובת היא ייחודית וראשונה מסוגה שנמצאה בארץ .מרבית לוחות
ההקדשה מתקופה זו היו עשויים פסיפס והוטבעו ברצפת המבנה
(ציבור ,בית כנסת וכנסיות) .הכתובת הזו נמצאה בכניסה לחדר פנימי
בתוך מבנה שכנראה שימש כבית כנסת .הכתובת מאשרת את ההנחה
שמבנה זה הינו חלק מהיישוב היהודי בשולי הגולן המערביים ,חוף
הכנרת בתקופה הביזנטית/אומאית .פריטים אדריכליים נוספים ,שנתגלו
בסביבות הכתובת מחזקים השערה זו ,אולם רק חפירה וחשיפה נוספת
של המבנה יבהירו את התמונה .תיארוכם וזיהוים של האתר והמבנה
תתאפשר בעונות הבאות בהן החפירה תתפרס ותעמיק.
איור  :4הכתובת ברגע הגילוי (צילם :שמוליק
גרסיאני)
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ההתקה
לאור חשיבותו הממצא הוחלט להתיקו למעבדות באוניברסיטת חיפה .לוח השיש שבור לכ 20-חלקים ,עובי הלוח כ8-
ס״מ והוא משולב ברצפת  . opus-sectileלאחר התייעצות טלפונית עם מר ז׳ק נגר ,ראש ענף שימור אומנותי ברשות
העתיקות ,ביצע יהושע (ישו) דריי את הכנת לוח השיש להתקה בשיטה הנהוגה בהתקת פסיפסים .לאחר ניקויו
הראשוני של הלוח והכנת ארגז מעץ להכילו ,הודבקה עליו יריעה לחיבור חלקיו .אז הוא נותק מחומר המליטה נארז
והובל לאוניברסיטת חיפה להמשך טיפול ,ניקוי ושימור לקראת העברתו למוזיאון ישראל.
ואנו מודים לכל התורמים ,לדרור ברשד ,דינה אבשלום-גורני ,אורן זיגנבוים  -רשות העתיקות ,ד"ר צביקה צוק ,ד"ר יוסי
בורדוביץ ,דודו פילס ומתן יחזקאל  -רשות הטבע והגנים ,אלי
מלכה ראש המועצה המקומית רמת הגולן ,משפחת ריבק שאטו גולן ומיכאל אלפסי – יקב הר אודם .כמו כן תודותינו
לבנות אולפנת נוב ברמת הגולן ,הסטודנטים והמתנדבים ,לחברי מעבדת האטר וצוות המכון ללימודי ים על שם רקנאטי
באוניברסיטת חיפה.

איור  :5הכתובת לפני סריקת הלייזר (צילם :דוד פילס)

איור  :6תהליך התקת הכתובת ממקומה :מבצע ישו דריי

איור  :7ד"ר חיים כהן ופרופ' מיכל ארצי
בעת הכנת הכתובת להתקה על ידי ישו
דריי
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הזמנה ליום דרווין ב 11-לפברואר 2016
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חידת חודש ינואר

פתרון חידת חודש דצמבר 2015
חורבת דּור בשמורת טבע ער אציל ליד אבן מנחם
אשר בגליל המערבי .זהו כפר קטן שעיקרו מהתקופה
הביזנטית אך יש בו גם חרסים מהתקופות הרומית
וההלניסטית .במערב האתר בריכת מים חצובה גדולה
ובצמוד לה מאוזוליאום מיוחד הבנוי משורה של 8
סרקופגים ,שניים מהם כפולים .סרקופגים אלו שייכים
לטיפוס מיוחד המצוי רובו ככולו בגליל המערבי העליון .לכל
סרקופג יש זיז בולט בצד הקצר ובסקר מפת שומרה
שיתפרסם בשנה הבאה (בסדרת  ,Land of Galileeמאת
דינה שלם ומוטי אביעם) יש את הריכוז הגדול ביותר של
סרקופגים כאלו .מאוזוליאום דומה בן ששה סרקופגים
התגלה באיקרית הסמוכה.
פתרו נכונה לפי הסדר :ערן סער ,ד"ר מוטי אביעם ,נעמה מנספלד ,עודד מיוחס ,אריק פרידמן ,ד"ר דידי קפלן ,חיים כראל,
עפר דגן ,איריס זרטל ,אבישי בלומנקרנץ ,נעמי מרגלית ,יוסי פרידמן ,נילי פרי ,איתי לחמי ,איתן גביש ,יהונתן אורלין ,יואב
אבניאון ,שמואל פינסקר ,ששי קרן ,יאיר אורי ,דן כנען ,עודד תבור ,אסף אברהם ,ד"ר יותם טפר ,אבירמה האריס ,ואם
שכחתי מישהו אתו הסליחה.
ואכן בפתרון החידה הקודמת שכחתי לציין את הפותר שמואל גביש ואתו הסליחה .טל"ח.
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