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 5102 ילויחדשות בעתיקות 
 ארכיאולוג הרשות -ד"ר צביקה צוק 

 
 , גרמניהבון ,93-ה עולמיתהמורשת הועידת מוחדשות 

אתר מורשת  רשות הטבע והגנים הוכרזהמנוהל על ידי בית שערים בית הקברות העתיק של 
 עולמית של אונסקו

 

 93-אתר מורשת עולמית בוועידת המורשת העולמית ה 2.0.5102ביום א'  הוכרז בית שעריםבית הקברות העתיק של 
אתרי המורשת העולמית שהוכרזו בישראל,  בבון שבגרמניה והוא מצטרף לשמונת התקיימהשל אונסקו ש

 המשתתפים כלל 01ה תמנששנה. המשלחת הישראלית כבית גוברין הוכרז לפני מערות מרשה וכשהאחרון בהם, 
 נציגים של משרד החוץ, הוועד הישראלי לאונסקו, עירית ירושלים ורשות הטבע והגנים. 

בוועידה הושם דגש רב על המצב הקשה של אתרי עתיקות הנתונים להרס מכוון במזרח התיכון: סוריה, עירק, תימן 
   ולוב.

ות הטבע והגנים באמצעות הוועד הישראלי לאונסקו של משרד החינוך ובאמצעות ידי רש-מועמדות האתר הוגשה על
משרד החוץ. המועמדות זכתה לתמיכה של המועצה האזורית עמק יזרעאל והמועצה המקומית טבעון אשר הגן 
הלאומי נמצא בתחומן. התיק נכתב על ידי ד"ר צביקה גל בסיוע וייעוץ של אסתי בן חיים. ד"ר צביקה צוק 

השנים האחרונות בסיוע של  2רכיאולוג הראשי של רשות הטבע והגנים ניהל את כל תהליך המועמדות במשך הא

 מנהלת הגן הלאומי רויטל וייס וצוותה ומחוז צפון של רשות הטבע והגנים. 
ברשימה העולמית היוקרתית של האתרים הנבחרים והחשובים ביותר  האתרמשמעות ההכרזה היא הכללתו של 

כגשר בין תרבויות עתיקות וכמוקד חשוב לשימור המורשת העולמית, תוך   את ישראל הכרזה זו ממצבת בעולם.
חיבור ייחודי של העבר להווה. משמעות ההכרזה היא פרסומו במדיה העולמית, טיפוחו ושמירתו מפגעי האדם 

   והטבע.

         

 
"ישראל חתומה על האמנה למורשת עולמית של  לאונסקו:לדברי ד"ר דלית אטרקצ'י, מזכ"לית הוועד הישראלי 

. מאז ועד היום הוכרזו בישראל שמונה אתרים מורשת עולמית, בהם העיר הלבנה בתל אביב, 0333אונסקו משנת 
מצדה, התלים ואתרים בניהול רשות הטבע והגנים בהם: העיר העתיקה בעכו, הגנים הבהאים בחיפה ובעכו 

 ומערות בית גוברין מרשה ועכשיו בית שערים. , מערות הכרמלהמקראיים
משרד החינוך וממשלת ישראל רואים חשיבות גדולה לקיומם ושמירתם של אתרי המורשת העולמית בישראל ואנו 

 שמחים על כי הצלחותינו ברישום אתרים חדשים היא רבה, מהירה ויעילה".

בדרישת שלום מעיר המתים של בית   "מדובר ם:לדברי ד"ר צביקה צוק, ארכיאולוג הראשי של רשות הטבע והגני
שנים. זוהי עדות מרגשת מאבותינו אשר כמעט אין לה דוגמא בשום מקום אחר בעולם.  0011-שערים מלפני כ

בביקור בנקרופוליס של בית שערים אתה חש את ליבו הפועם של העם היהודי. המידע המוחשי המופק מהממצאים 
ת המידע מהמקורות הכתובים. המידע הארכיאולוגי מבית שערים כולל מאות הארכיאולוגיים מאשר ומשלים א
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כתובות מלוות בעשרות תבליטים של מנורות שבעת הקנים וכלי קודש יהודיים אחרים. אנו גאים על ההכרזה 
 ומודים לכל השותפים שעשו אתנו את הדרך עד להכרזה זו". 

 
ופה הרומית, כמרכז יהודי חשוב בזכות מושב הסנהדרין העיירה המשגשגת העתיקה של בית שערים נודעה בתק

-092והמנהיג היהודי החשוב רבי יהודה הנשיא. המנהיג הדגול, זכה לחדש את היהדות בגליל לאחר מרד בר כוכבא )
 המשנה. -הכתוב הראשון  לספירה( ולערוך את קודקס החוקים היהודי 095

בית שערים משכה יהודים רבים מארץ ישראל ומהתפוצות לבוא הקבורה של רבי יהודה הנשיא בבית הקברות של 
וא ה)עיר מתים( בית הקברות   ולהיקבר שם, מתוך אמונה שקבורה בסמוך לאישיות הצדיק תסייע להגיע לגן עדן.

צפוף מערכות קבורה מסועפות מעשה ידי אדם. זה בית הקברות העתיק ה 91בזכות בעל ערך עולמי יוצא דופן 
בישראל, ואחד ממתחמי הקבורה הצפוף בעולם הרומי, בדומה לקטקומבות ברומא. זהו בית הקברות היהודי 

מגוון רחב של סגנונות קבורה אדריכליים המכילים מגוון עשיר של אמנות רומית קלאסית   הקדום החשוב ביותר ובו
 ית, יוונית, ארמית ותדמורית(.מזרחית בשילוב של אמנות עממית עם מאות כתובות בארבע שפות )עבר

איקומוס, הגוף העולמי המקצועי שבדק את האתר מוצא כי הערך העולמי היוצא דופן של בית הקברות של בית 
שערים מוכח, בזכות המגוון האמנותי שבקברים המבטא את האופי של תרבות דתית בעולם העתיק בתקופת חשובה 

 בהיסטוריה של עם ישראל.
גן לאומי מצדה, עכו, העיר  המוכרז בישראל המצטרף לרשימת האתרים שהוכרזו עד כה והם: זהו האתר התשיעי

 בית גוברין.ונערות הכרמל ומערות מרשה הלבנה של תל אביב, דרך הבשמים, התלים המקראיים, הגנים הבהאים, 
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 גליל התחתוןשיחין, גן לאומי ציפורי, בית יוצר יהודי לנרות שמן התגלה ב

ד"ר ג'יימס ריילי סטריינג' ומכון כנרת לארכיאולוגיה גלילית, במכללה האקדמית כנרת  -ד"ר מרדכי אביעם 
 מאוניברסיטת סמפורד במדינת אלבמה

 
שמצפון לציפורי, כיום  במהלך החפירות הארכיאולוגיות הנערכות זו השנה הרביעית באתר היישוב היהודי שיחין

 הלאומי ציפורי, התגלה בית יוצר לנרות שמן. ןבשטח הג
החפירות מתנהלות על ידי משלחת משותפת של מכון כנרת לארכיאולוגיה גלילית, במכללה האקדמית כנרת 

 בראשותו של ד"ר מרדכי אביעם יחד עם ד"ר ג'יימס ריילי סטריינג' מאוניברסיטת סמפורד במדינת אלבמה. 
הכפר שיחין ידוע במשנה ובתלמוד כיישוב של קדרים שייצרו בעיקר קנקני אגירה במהלך התקופה הרומית. כבר 
בעונות הראשונות התגלו אכן עדויות ברורות לייצור מסיבי של כלי חרס לאגירה, לבישול וגם להגשה. נמצאו אלפי 

ות אלו מתחברות למסקנות חוקרים שונים שברי חרסים שנזרקו כפסולת של כבשני היוצרים שפעלו במקום. עדוי
שסיירו במקום בשנים שעברו וזיהו את המקום, כמו גם מסקנות שעלו מחפירות ציפורי, העיר היהודית המעטירה 

 ששכנה כשני ק"מ בלבד מדרום לכפר, כיום בתוך שטחו של הגן הלאומי ציפורי.
תבניות אבן שלתוכן נלחץ החומר הרך והתקבלו  במהלך החפירות התגלו גם מאות שברי נרות שמן וכן כמה שברי

 שני חלקי הנר, העליון והתחתון שבהמשך התהליך חוברו יחדיו ונצרפו בתנור.
בעונה הנוכחית נחשף גם חלק מביתו של יצרן הנרות. מספר התבניות שהתגלו הגיע לעשרים, הכמות הגדולה ביותר 

נוסף אחד של ייצור נרות, עוד בתקופת המנדט הבריטי  שהתגלתה בארץ באתר אחד. ככלל, התגלה בארץ רק אתר
בכפר הערבי בית נטיף שבשפלת יהודה, כיום שולי העיר בית שמש. לאחרונה, התגלו חלקים נוספים מבית יוצר זה 

 בחפירות רשות העתיקות, אך זהו קדר נוכרי שייצר בין השאר, בתבניות, צלמיות חרס.
ולת כעשרה נרות שמן, כמעט שלמים כמו גם שברים של שתי תבניות, האחת באחד מחדרי הבית בשיחין נתגלו במפ

מעוטרת ברימונים. הנרות עצמם עשויים באופן מפתיע מחומר גס, באיכות נמוכה ובלי התאמה מלאה בחיבור שני 
 החלקים. נראה כי נרות אלו נעשו על ידי מתלמדים, אולי בני משפחה, שהתאמנו במקצוע המשפחתי.

ות הקודמות התגלה גם שבר נר מעוטר במנורה בעלת שבעה קנים, ויחד עם גילויים של שברי כלי אבן באחת העונ
 האופייניים ליישוב היהודי וגם מקווה טהרה, ניתן להוכיח כי מדובר ביישוב יהודי.

 ב' לספירה. בעונות הבאות ימשיכו-א' והמאה ה-יצרן הנרות בשיחין, פעל כפי הנראה במהלך שלהי המאה ה
  .החופרים לחשוף גם את בית יצרן הנרות וגם את שרידי בית הכנסת שהתגלה בעונות הקודמות

 תבניות ליציקת נרות שמן                                                                            נרות שמן 
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 עבודת צוותי השימור התחזוקתי במחוז צפון

 , רשות הטבע והגניםמחוז צפון ראש צוות שימור –יונתן אורלין 
  

במטרה לתת מענה ציוני דרך במשרד ראש הממשלה,  –על ידי אגף מורשת צוותי השימור התחזוקתי הוקמו 
רשות  עםשיתוף בהצוותים הוקמו  ים באתרים שבאחריות רשות הטבע והגנים.ילעבודות הצלה ותחזוקה שימור

 תיאום ובליווי מקצועי של רשות העתיקות.עבודות נעשות בוכך ה העתיקות

 יהודיהיער גמלא שבשמורת פרויקט השימור ב

 . להדרומה קטע החומה ברצה בחומה ויאזור הפב גולן" עובד בימים אלה בגמלא–צוות השימור "גליל עליון

עוצמתה להמחיש את נעשו עבודות שיחזור רחבות היקף באזור החומה במטרה של המאה שעברה בשנות השמונים 
  .העליונהתצפית הולתת נפח לעיר כבר מנקודת 

, תוך שימוש באבני מטרים 2, הם נבנו מחדש לגובה של לה שוחזרו גם הם באותו הזמן דרומירצה והקיר היקטע הפ
 , כלומר ללא חומר מליטה. הבבניה יבשנצפה כאילו הוא בנוי קיר השלמרות הבטון בזלת ובטון. הבניה נעשתה כך 

סכנה לבטיחות קהל המבקרים. העבודה בו כוללת בעיקר החזרה הייתה בל מהתנתקות של אבנים ורצה סיאזור הפ
, אגרגטים של בזלת ואדמה מקומית, תוך שימוש בחומר מליטה על בסיס סיד הידראולי של אבנים וקיבועם במקום

 חודש אוגוסט. כנן ל. חלק זה של העבודה מתווכן ייצוב אבנים רופפות בעזרת טריזי בזלת וחומר מליטה

, מצב זה סיכן את קיר זה סבל מנפיחות קריטית בחלקו התחתון .צהרישמדרום לפכרגע עובד הצוות על הקיר 
, תוך מתן דגש על וה סכנה מידית לקריסתו. מכיוון שהקיר משוחזר הוחלט לפרקו ולבנותו מחדשוייציבות הקיר וה

לתוך ליבת הקיר ושימוש בחומר מליטה על בסיס סיד  (""שטראבות)ים קושרות , הכוללת שימוש באבנבניה יציבה
 ., אגרגטים של בזלת ואדמה מקומיתהידראולי

 

 האזור שסבל מנפיחותם ובאד ,לפני תחילת העבודה 5תמונה                      האדום מראה את הקטע הזה כיוםקו ה .מזמן החפירה 0תמונה 

  מראה כללי של איזור העבודה  4תמונה        פירוק הקיר  9תמונה 
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 מחדש בניית הקיר  0-2תמונות 

 כורזיםלאומי בהגן פרויקט השימור ב

 " עובד בימים אלו בגן לאומי כורזים.כרמל–גליל תחתון"צוות השימור 

 . (בתי המגורים" )"בתי האמידיםשל באזור המערבי עבודות השימור מתרכזות 

עם  .. חומר המליטה המקורי היה אדמהקירות הבתים בנויים אבני בזלת גדולות ובינם אבני בזלת קטנות יותר
. האבנים הגדולות שנשארו ללא חומר השנים המים סחפו את האדמה ודחפו את האבנים הקטנות אל מחוץ לקיר

 שלהן וללא תמיכת האבנים הקטנות החלו ליפול גם הן. המליטה

נפח הקיר, ייצוב לשם תמיכת האבנים הגדולות ולהחזרת לקיר עבודת השימור כוללת החזרת האבני הבזלת הקטנות 
העבודה נעשית תוך שימוש בחומר מליטה על בסיס סיד והחזרת אבנים גדולות שקרסו למקומם. ראשי הקירות 

 , כלומר ללא שימוש בחומר מליטה.  ""יבשתוך מתן דגש על גמר , אגרגטים של בזלת ואדמה מקומית הידראולי

  3-0תמונות  

 ואחרי (מימין)לפני 
 עבודות השימור  (משמאל)
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 ימון באדום של שטח העבודה האתר ועליה סמפת  – 01ה תמונ

 

  מת האבנים רש במנוף להמושי  00תמונה 
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 5102 ונייחודש  תפתרון חיד
נחל קדרון לים המלח בשמורת הטבע הגדולה של צפון מדבר יהודה.  מצפון לשפךמצד קדרון( , )מדין חורבת מזין

נה גהייתה מע בתוך הח .ברקע נראה היישוב אבנת. החורבה היא יוצאת דופן בצורתה דמויית האות ח כאשר במרכז
יזהר פרופ' פסח בר אדון ואחריו כאן או מספנה. השרידים הם מהתקופה החשמונאית ותקופת הורדוס. חפר 

המנוהל על  במסגרת פרוייקט שיקום ים המלחשל רשות העתיקות עבודות שימור הסתיימו כאן לאחרונה . דהירשפל
  יהוד.  –קצר אל נקרא גם המקום . והגניםידי רשות הטבע 

וצילם מהאוויר )את התמונה שמשמאל( והעבודות  50.6.02ידידי אברהם גרייצר טס ביום שישי  ,וזחידה בעקבות 
. נראות מרשימות מאוד. כל האבנים שסביב המצד וגם אלו שבתוך ה'מעגן' הוצאו והאתר נראה מהאוויר מצויין

את העבודות בצד הצפוני כולל דירוג בשימור. מהתמונות הללו ברור שיש צורך להשלים את תכנית גם רואים היטב 
 האתר על ידי חפירה של החלק הפנימי המערבי של ה'מעגן'. 

 

ד"ר רונן סגל, עודד מיוחס,  גדי מטוב,יואב אבניון, ד"ר עמית הורן, עמיחי נעם, נילי פרי, פתרו נכונה לפי הסדר: 
אריק וקנין, רונה אביאסף, דובה, בני פרנקל, ד"ר יואב פרחי, אברהם וד"ר נילי גרייצר, אמיר ג'נאח, דני הרמן, 

דבורה יונאי, מנחם פריד, ד"ר גדעון הדס, ירון עובדיה, רוני מרום, דן כנען, חיים כראל, חנוך טל,  לייזר בורנשטיין,
פרידמן אריק, אסף שגב רמון, אלי דרור, גבריאל דבני, , תיקי ארביב, איתמר בן דוד, עדי פנסטראליעזר גלבר, 

תבור, רינת פשין, דודי גרינבאום, גידי בשן, עפר דגן, איריס -מיכל משיח, אחיה כהן ברקת,-אברהם, ד"ר אורית פלג
, בלומנקרנץ אבישי ל רוזנפלד,ישרא ששי קרן,אליעזר כהן,  ,לבן-שה ברנע לויבהגת כחיל, ד"ר עוזי דהרי, זרטל, 

 ואם שכחתי מישהו איתו הסליחה.  נועה מוטרו,

 

 

  מה רואים והיכן – 5102י יולחידת חודש 
 ?(מדוייק ככל שניתן שם ומיקום)

 
 


