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כנס בית שערים 31.3.2016
ד"ר צביקה צוק

כנס בית שערים התקיים ביום חמישי ,31.3.2016 ,וכלל שלושה חלקים :הרצאות ,סיורים וטקס לציון הכרזת
מערות בית שערים כאתר מורשת עולמית .בכנס השתתפו כ 400-אנשים.
החלק הראשון ,שהתקיים באולם זוהר שבקרית טבעון ,כלל שמונה הרצאות במגוון נושאים הקשורים לבית שערים:
החפירות הראשונות – פרופ' עמיחי מזר ,פרקים בהיסטוריה – פרופ' זאב ספראי ,בית הקברות העתיק – ד"ר
מרדכי אביעם ,החפירות החדשות – ד"ר עדי ארליך ,החפירה במפעל המים הקדום – ד"ר צביקה צוק ,בית שערים
ב 20-השנים האחרונות – רויטל וייס ,וההכרזה של המערות – גיא קב ונקי .בנוסף לכך ,הרצה פרופ' איבו
גולדשטיין ,שגריר קרואטיה לאונסקו ,על הקמת מושב בית שערים בשנת  1926על-ידי ...סבו ,שגם שמו היה איבו
גולדשטיין.
ההרצאות היו קצרות ותמציתיות והקהל נהנה מאוד .ה משתתפים קיבלו דפדפת של האתר ואת תקצירי ההרצאות.
(מי שמעוניין בתקצירי ההרצאות ישלח לנו בקשה במייל ויקבל אותם במייל חוזר).

משמאל :פרופ' עמיחי מזר וד"ר עדי ארליך; במרכז :פרופ' איבו גולדשטיין; מימין הרצאות באולם זוהר בקרית טבעון
צילם :רפי קוץ

בהמשך התקיימו סיורים בשלושה אזורים בגן הלאומי בית שערים :החפירות החדשות ופסל זייד ,מערות המנורה
ומערות רבי והארונות .הגן הלאומי לבש חג וקושט בעשרות דגלים ,ולצדם כרזה גדולה עם תמונות של אתרי
המורשת העולמית .עצי כליל החורש הפורחי ם בוורוד ,המתינו לתאריך זה לפני שהשירו את פרחיהם וכך זכינו גם
לרקע בגוון זה .המשתתפים עברו מאזור לאזור באמצעות אוטובוסים .במאגר המים העתיק ציפתה למטיילים
הפתעה כאשר קולות נגינה (של ליאורה ויניק בחליל) ושירה (עמית צוק) מקסימים בקעו מקרקעיתו.
מזג האוויר המצוין (לא חם מדי ולא קר מדי) הוסיף לאווירה החגיגית.
החלק השלישי היה טקס לציון ההכרזה במעמד נשיא המדינה ,מר ראובן (רובי) ריבלין .כמו כן השתתפו השר
להגנת הסביבה ,מר אבי גבאי ,מנכ"ל רשות הטבע והגנים ,מר שאול גולדשטיין ,יו"ר המליאה של רשות הטבע
והגנים ,מר נפתלי אלימלך ,ראש המועצה המקומית קרית טבעון ,מר דוד אריאלי ,מזכ"לית הוועד הישראלי
לאונסקו ,ד"ר דלית אטרקצ'י ,שגריר קרואטיה לאונסקו ,פרופ' איבו גולדשטיין ,ראש מכון זינמן לארכיאולוגיה של
אוניברסיטת חיפה ,פרופ' מינה ויינשטיין עברון ,ועוד.
לחזרה להתחלה הקליקו כאן
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הטקס היה מרגש בזכות הברכות החמות של
נשיא המדינה ,השר ,אבי גבאי והמנכ"ל ,שאול
גולדשטיין.
להקת סינקופה ,הלהקה הייצוגית של קרית
טבעון ,שרה את 'שיר העמק' ו'היום הזה',
והזמרות אורית קורן שחר וסאמה שֹופָ אני שרו
את 'כשתבוא היונה'.
שיא הטקס היה הסרת הלוט מעל שלט חדש
המספר על הכרזת אונסקו .אחר כך נוגן ההמנון
"התקווה".
בסיום הטקס נאמר לנשיא:
"כבוד נשיא המדינה :רגע לפני שהנך נפרד מאתנו ברצוננו לברך אותך בפסוק מספר דברים ,אשר נכתב גם על
משקוף עתיק של בית-כנסת יהודי בגליל" :ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך".
לאחר האירוע נשלחו לרשות עשרות מכתבים ובהם דברי תודה ושבח על הארגון המעולה והאירוע המיוחד
והמרגש.
האירוע הופק על-ידי רויטל וייס ,מנהלת הגן הלאומי בית שערים ,בעזרת צוות הגן המסור ועשרות מתנדבי "גן
קהילה" .תכנון האירוע וגיוס המשאבים נעשו על-ידי ד"ר צביקה צוק יחד עם רויטל וייס וד"ר עדי ארליך
מאוניברסיטת חיפה.

לחזרה להתחלה הקליקו כאן
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בית הנשיא ,לשכת דוברות
יום חמישי ,כ"א אדר ב' תשע"ו 31 ,במרץ 2016

נשיא המדינה נשא דברים היום בכנס בית שערים "מאז ועד היום" שנערך
לציון הכרזת מערות הקבורה כ"אתר מורשת עולמית" על ידי אונסק"ו
נשיא המדינה ,ראובן (רובי) ריבלין ,נשא דברים היום ,יום חמישי ,כ"א אדר ב' 31 ,במרץ ,בכנס בית שערים "מאז ועד
היום" שנערך לציון הכרזת מערות הקבורה כ"אתר מורשת עולמית" על ידי אונסק"ו ולציון שמונים שנה לחשיפת
מערות הקבורה .עוד נשאו דברים באירוע  -השר להגנת הסביבה ח"כ אבי גבאי ומנכ"ל רשות הטבע והגנים שאול
גולדשטיין.
"מעטים הם המקומות אשר קורותיהם שזורי ם באופן הדוק ועמוק כל כך עם קורותיו של העם היהודי ".אמר נשיא
המדינה והוסיף" :החל מימי בית ראשון ,דרך ימי חשמונאי ובית הורדוס ,אנשי ישראל החיו והצמיחו את שדותיה של
בית שערים .גם כאשר שב החורבן לפקוד את הארץ ,האיר אורו של רבי יהודה הנשיא ,עורך המשנה ,מגדולי
המנהיגים שידע העם היהודי .כאן פעל רבי יהודה הנשיא ששמו בפי כל  -רבי .כאן ,ככל הנראה ,הוא נקבר
כשהכרעותיו מעצבות עד היום את אורח חייו של העם היהודי".
הנשיא ציין את החשיבות שראה בפיתוח בית שערים בהיותו יושב ראש הכנסת ,אז פעל למען השגת תקציב לשימור
האתר ,הרחבתו ,ולחשיפת מערות המנורה" .ראיתי אז ואני רואה היום בבית שערים על כל מה שהיא מסמלת ,בסיס
איתן להתחדשות הלאומית של העם היהודי בארץ אבותיו .הקמת המדינה ,הציונות ,תחייתה התרבותית של השפה
ושל הריבונות הישראלית  -כל אלו הם בעיניי ההמשך הטבעי של מה שהחל כאן בבית שערים .בלי שנדע היטב מאין
באנו  -אין לנו בסיס איתן כדי לדעת לאן אנו הולכים".
"בימים אלה מתרחש שוד עתיקות והרס תרבויות במזרח התיכון
לצד מעשי רצח ברבריים ".הוסיף הנשיא והדגיש" :אני סבור שזה
לא במקרה .יש קשר הדוק בין הרס עתיקות לרצח עם .מי שאין לו
כבוד לשורשים ,להיסטוריה ,אין לו כבוד לאדם ".הנשיא המשיך
ואמר" :האבנים והחרסים הללו הם הפסיפס של זהותנו הדתית
והתרבותית .האנשים שחיו פה לפני מאות ואלפי שנים הם
השורשים שלנו .חרסי בית שערים ,הכתובות ומערות הקבורה ,אינם
רק מושאי מחקר ארכי אולוגיים ,הם פיסת די .אן .אי .של היסטוריה
חיה".
צילום :מארק ניימן /לע"מ
בסיום דבריו אמר הנשיא" :באירוע היום אנו מציינים את ההכרה של
אונסק"ו בבית שערים  -לא רק כאתר מורשת יהודית אלא כאתר
מורשת עולמית .עלינו להעמיק את זהותנו אך לא להסתגר ולא
לפחד להושיט יד אל ידידינו באומות העולם .עלינו להעמיק שורש
בארץ ובד בבד להיאבק כתף אל כתף עם כל שוחרי הטוב בעולם
בהכרת ערכם החינוכי של אתרי המורשת ההיסטורית ,לאנושות
כולה .נדמה שגם זו מורשתו של רבי יהודה הנשיא שהיה חבר קרוב
של אנטונינוס הרומי והמסורת מתארת אותם כתאומים רוחניים .אני
מודה לכל העושים והפועלים לשימור אתרי המורשת ולהנגשתם
לכלל הציבור".
צילום :ג'ים פרקר
לחזרה להתחלה הקליקו כאן
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דברי הברכה של מנכ"ל רשות הטבע והגנים ,שאול גולדשטיין
כבוד נשיא המדינה ,מר ראובן (רובי) ריבלין ,השר
להגנת הסביבה ,מר אבי גבאי ,ראש המועצה
המקומית קרית טבעון ,מר דוד אריאלי ,מזכ"לית
הוועד הישראלי לאונסקו ,ד"ר דלית אטרקצ'י ,יו"ר
המליאה של רשות הטבע והגנים ,מר נפתלי
אלימלך ,מנהל תכנית תמ"ר ,מר ראובן פינסקי,
מנהלי ועובדי רשות הטבע והגנים ,אורחים יקרים.
כבוד גדול לנו לארח כאן במקום משכבו של רבי
יהודה הנשיא את נשיא מדינת ישראל ,יבדל לחיים
ארוכים ,מר ראובן (רובי) ריבלין.
חז"ל אומרים ש":מימות משה ועד רבי לא מצינו
תורה וגדולה במקום אחד" .גדולתו של רבי
התבטאה בין היתר בכך שהוא הנהיג ללא מורא,
גם נגד ה"זרם" – הן בחיזוק היחסים עם השלטונות
הרומיים ,והן בתוך בית המדרש – בתעוזה
שאול גולדשטיין ,מנכ"ל רשות הטבע והגנים נושא דברי ברכה בכנס
בית שערים
ובעצמאות הרוחנית ששיאה בחתימת המשנה .לא
ברור מה היו אומרים הקנאים של דורנו אם רבי
היה פה עימנו היום – מנהיג שהוא גם רב גדול ,גם רפורמטור ענק וגם אדם שמצוי היטב בין השליטים הרומיים ומכיר
היטב את מנהגיהם .בחרתי להביא סיפור אחד על רבי שרלוונטי גם היום ,היום ממש :בתלמוד יש סיפורים רבים על
הקשר החם שהיה בין רבי לאנטונינוס הקיסר הרומי" :אמר ליה אנטונינוס לרבי :גוף ונשמה יכולין לפטור עצמן מן הדין.
כיצד? גוף אומר :נשמה חטאה! שמיום שפרשה ממני הריני מוטל כאבן דומם בקבר .ונשמה אומרת :גוף חטא! שמיום
שפרשתי ממנו הריני פורחת באויר כצפור .אמר ליה רבי :אמשול לך משל למה הדבר דומה :למלך בשר ודם שהיה לו
פרדס נאה והיה בו בכורות נאות ,והושיב בו שני שומרים אחד חיגר ואחד סומא .אמר לו חיגר לסומא :בכורות נאות אני
רואה בפרדס ,בא והרכיבני ונביאם לאכלם .רכב חיגר על גבי סומא והביאום ואכלום .לימים בא בעל פרדס אמר להן:
בכורות נאות היכן הן? אמר לו חיגר כלום יש לי רגלים להלך בהן? אמר לו סומא כלום יש לי עיניים לראות? מה עשה?
הרכיב חיגר על גבי סומא ודן אותם כאחד .אף הקב"ה מביא נשמה וזורקה בגוף ודן אותם כאחד שנאמר (תהלים נ ,ד)
"יקרא אל השמים מעל ואל הארץ לדין עמו"" ,יקרא אל השמים מעל" – זו נשמה" ,ואל הארץ לדין עמו" – זה הגוף".
ייתכן לומר שבמשל שהמשיל רבי לאנטונינוס הוא רמז גם למורכבות שאות ה חווה רבי בעצמו .חיים מורכבים שבנויים
משילוב בין עיסוק תורני-רוחני לבין עיסוק פוליטי-חומרי .ולא זו בלבד ,אלא שרכובים זה על זה – אין אפשרות
להפרידם – כאשר כל אחד צריך את חברו .אבל צריך גם להיזהר ,ממשיל רבי – כאשר שני הכוחות משתפים פעולה
הם יכולים לבחור בין לשמור על הענבים לבין לגנוב אותם.
בית שערים הוכרזה כאתר מורשת עולמית – נקרופוליס ,עיר המתים .אצלנו בית הקברות נקרא בית עלמין – בית
העולמים או ארץ החיים .אם דבריו של רבי חיים כך בתוכנו ועשרות אלפי לומדי הדף היומי רק היום הזכירו את רבי
כעשר פעמים ,הרי במידה מסוימת הוא ממשיך לחיות בקרבנו למרות שגופו נקבר פה בסמוך לפני כ  1800-שנים.
וקבור בסמוך לנו גם השומר המיתולוגי אלכסנדר זייד .אלכסנדר ,עליו כתב נשיא המדינה דאז ,יצחק בן צבי" :בא זייד
מארץ סיביר ...וכל מראה החלוץ הצעיר הזה אומר :אני עומד ומפה לא אזוז!" .וגם הוא שלמד בצעירותו ב'חיידר' בנה
קומה חשובה נוספת של גבורה יהודית ושימש אות ומופת לדורות של לוחמים.
לחזרה להתחלה הקליקו כאן
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רבי וחבריו חכמי המשנה ,אלכסנדר וחבריו השומרים האמיצים הם אלו שמהווים עבורנו את המורשת הקבורה כאן.
אתר בית שערים הוא אתר מוביל ברשות בגיוס המתנדבים – כבר כ  20-שנה מתנדבים כאן כ  55-אנשים ותורמים
המון לאתר .הדבר מבטא קשר ערכי וחם עם הישוב הסמוך קרית טבעון .האתר מונגש בימים אלו ומקיים אירועי לילה
מיוחדים" ,לילות במערות" ,ואף הציבור עורך כאן טקסים של בר ובת מצווה.
אנחנו ,יחד עם פרויקט תמ"ר ,מפתחים את מערת הסליק והאתר כולו יואר בנושא המנורה – תבליט ותחריט שנמצא
בשפע באתר.
אני מודה לכבוד נשיא המדינה ,שהוא ורעייתו הם ידידי המקום מזה שנים רבות ,שכיבד אותנו בנוכחותו .אני מודה
לשר אבי גבאי על שטרח ובא לכבד אותנו ,מודה לכל עובדי הרט"ג שטרחו-עמלו על הכנת הטקס ובראש וראשונה
למנהלת האתר ,רויטל וייס.
מודה לכולם ומאחל לנו שהעולם יכיר סוף סוף שכל הארץ היא אתר מורשת ...יהודית.
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שחזור משקופים במבצר בגן הלאומי מגדל צדק
ד"ר צביקה צוק

עבודות הפיתוח הנרחבות נמשכות בגן הלאומי מגדל צדק ובעיקר במבצר העתיק ,שחלקו הקדום הוא
מהתקופה הצלבנית ועליו הוקמה טירת השייח' צאדק אל ג'מעיני.
במסגרת העבודות הללו נעשות פעולות להסרת סכנה הכוללות ייצוב קירות ,פתחי כניסה ומשקופים .הן יימשכו עוד
כשנה ובינתיים האתר סגור למבקרים.
עם זאת מצאנו לנכון לעדכן באחת הפעולות המרשימות שנעשו שם ,והיא שחזור של שני משקופים שאבניהם
המקוריות נגנבו .משקופים אלו נמצאים בצד המזרחי של החצר הפנימית.
למזלנו ,למרות הנזק העצום שנעשה וגניבת המשקופים (כנראה על-ידי אנשים שלקחו אותם לבניית ביתם!) נותרו
בי דינו תמונות ישנות שאיפשרו לנו לשחזר אותם .מדובר במשקוף אחד של  3אבנים ובמשקוף שני של  9אבנים.
התמונות הישנות הועברו לדב פורוצקי ששרטט אותם באמנות רבה .השרטוטים הועברו לסתת אבן של רשות
העתיקות שהכין את האבנים המשוחזרות .בהתרגשות רבה הותקנו המשקופים הללו מחדש על-ידי המשמר איל קחו
מרשות העתיקות ,ובהחלט יש במה להתגאות.

המשקוף הגדול :מימין :לפני ואחרי השיחזור (צילום :רענן כסלו); משמאל :המקור בשחור-לבן ומעליו השחזור

המשקוף הקטן :מימין :המקור בשחור -לבן ,במרכז השחזור ומשמאל מבט מקרוב (צילום :רענן כסלו)
לחזרה להתחלה הקליקו כאן
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גן לאומי חלוצה – מחקרים חדשים בעיר העתיקה חלוצה
(אלוזה) 2016
פרופ' מיכאל היינזלמן ,אוניברסיטת קלן ,גרמניה
ד"ר טלי אריקסון גיני – רשות העתיקות

עונה שנייה של חפירות בחלוצה התקיימה מה 13-בפברואר ועד ה 12-במרץ  2016על-ידי המכון
לארכיאולוגיה של אוניברסיטת קלן בשיתוף עם רשות העתיקות .חלוצה נוסדה בתקופה ההלניסטית
בידי הנבטים כתחנת דרכים על דרך הבשמים בין פטרה לעזה .בתקופות הרומית והביזנטית היא
התפתחה למרכז העירוני העיקרי של האזור .היא הגיעה לשיאה בתקופה הביזנטית הודות לכלכלה
מצליחה על בסיס ייצור יין .העיר ניטשה ברובה בתקופה האסלאמית הקדומה.
האתר נשדד באופן אינטנסיבי בתקופה העות'מאנית המאוחרת ,כאשר אבניו שימשו לבנייה ברצועת עזה באמצע
המאה ה־ ,19ובבאר שבע המודרנית החל משנת  1900לערך .עקב מצב זה ,בוצעו כאן חפירות בהיקף מצומצם אשר
חשפו ,בין השאר ,את התי אטרון היחיד באזור וכן קתדרלה .למרות חפירות אלו ,חלוצה נחשבת עדיין כאתר שטרם
נחקר בהיבטים מהותיים .לדוגמה ,המבנה הכללי של העיר ,בעלת כ  1000-שנות היסטוריה של התפתחות מיישוב
סחר לבירת המחוז ,נותר ברובו לא ידוע .יש גם חוסר במחקר המבנה הכלכלי ותולדות הסביבה.
המ טרה העיקרית בשלב זה של הפרויקט היא ללמוד כמה שיותר על הטופוגרפיה הכללית והמבנה העירוני ,בכדי
להבין את השלבים העיקריים של התפתחות העיר מהמאות ה  3-4-לפנה"ס ועד למאות ה 8-7-לספירה .על מנת
להשיג מטרה זו ,נקטנו באסטרטגיה רב תחומית על-ידי שילוב של מחקר לא-פולשני עם חפירות בקנה מידה קטן
בנקודות מסוימות ברחבי האתר .קודם כל ,ביצענו במהלך שתי העונות סקר שטח שיטתי שכיסה שני שלישים של אזור
ההתיישבות .בהקשר זה ,מופו באמצעות  GPSכל הקירות הגלויים (נמנו מעל  350קירות) וכן חלקים אדריכליים
(משקופים ,חלקי עמודים ,כותרות וכדו מה) ,פריטים מעוטרים (כגון אבני פסיפס ואבני שיש) ,אבני שחיקה ושברי
רעפים .בסקר נמצא כי בנוסף למספר מבנים בודדים ושלוש כנסיות שהיו ידועות ,יש עוד שלוש כנסיות שלא נודעו
קודם וכן שני בתי מרחץ ושני כבשני סיד.
המטרה השנייה הייתה מחקר גיאופיזי שהחל כבר בעונה הר אשונה .נערכו בדיקות בחמש שיטות גיאופיזיות:
מגנטומטריה ,התנגדות חשמלית ,רדאר חודר קרקע ,השראה אלקטרומגנטית והתנגדות טומוגרפית .חיפשנו את
השיטה המוצלחת ביותר עבור התנאים הספציפיים של הנגב .בינתיים ,נחקרו  250דונם של אזור עירוני בשיטת
מגנטומריה ונחשפו כל מערכ ת הרחובות ,מתחמי בנייה פרטניים רבים ובמקרים מסוימים גם החלוקה הפנימית של
הבתים .במקביל ,נערך תיעוד מהאוויר של כל האתר וסביבתו על-ידי דיוד צל ,באמצעות מצלמות ברזולוציה גבוהה על
גבי רחפן .הדבר יאפשר להכין אורטופוטו מפורט ומודל דיגיטלי שייתן מידע נוסף על מבנה היישוב.
בהתבסס על תוצאות המחקר הגיאופיזי נפתחו חמישה שטחי חפירה בחלקים שונים של האתר .שלושה התמקדו
ברחובות ,אשר בדרך כלל מהווים ממד חשוב להבנת השלבים השונים של ההתפתחות העירונית .ואכן ,בשניים
משטחי החפירה שנחקרו נמצא רצף יישובי החל מ'אדמה בתולה' ועד השלב האחרון של נטישה ,בגובה כולל של 4.5
מ' ,עם כ  40-שלבי תיקונים של הרחוב .הרצף מתחיל עם ההצטברות של חול ובו פחם ממאה ה  3-לפנה"ס (לפי
תיארוך פחמן  )14וחרסים נבטיים מהמאה ה  2-לפנה"ס ,המעידים באופן עקיף על נוכחות של סוחרים נבטים .עם
זאת ,ההתנחלות בת הזמן הייתה כנראה בחלק המזרחי של האתר ,בו זוהתה מצפון לתיאטרון אי-התאמה במערכת
הרחובות.
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עד המאות  2-1לספירה ההתיישבות התרחבה כ 500-מ'
מערבה ,והבתים הקדומים נבנו באבן ובלבני בוץ .שכבת הריצוף
הראשונה של הרחובות כללה חול ,פסולת (כלי חרס ,עצמות וכו')
וציפוי של אבן גיר כתושה .נמצאו עד  20שכבות רחוב ולכן ברור
שהרחובות תוקנו בממוצע אחת ל 20-עד  25שנים .ממצא
מרשים היה הריצוף של הרחוב בלוחות אבן ,שבוצע בכל שטח
העיר .על -פי בדיקות פחמן  14וכלי החרס יש לתארך את הריצוף
לאמצע המאה ה  5-לספירה .במהלך תקופה זו הוקמו מספר
בניינים חדשים (כגון בית מרחץ) ומבנים קיימים עברו תיקונים או
קושטו באכסדרות בחזיתם.
הפתעה מסוימת הייתה גילוי תעלת ניקוז גדולה שהותקנה זמן
קצר אחרי סלילת הרחוב ומתחתיו ,ואליה מתחברות תעלות
ניקוז קטנות יותר מהבתים הפרטיים שבסמוך .נראה כי עם
ריצוף הרחובות באבן חל שינוי במשטר הניקוז של העיר ,כיוון
שזוהתה הפסקה של כ  100-שנים עד התיקון הבא של הרחוב.
כנראה שבתקופה זו נוצרו גבעות השפכים של העיר .באמצע
המאה ה 6-לספירה לערך ,אולי בשל משבר (למשל מגיפה בימי
יוסטיניאנוס) ,בוצעו כמה תי קונים ברחוב המאוחר ,ומערכת
הניקוז הישנה חזרה לפעול .עם זאת ,כבר בתקופה האסלאמית
הקדומה רוב הבניינים הישנים התמוטטו ועל גבי ההריסות או
במרכז הרחובות נבנו קירות פשוטים ומתקנים המעידים ,כי
העיר החלה לדעוך במאה ה 7-לספירה .הממצא המאוחר ביותר
מתעלת ניקוז הוא מהתקופה האומאית.
בדיקת רצף השכבות של הרחובות מועילה מאוד להבנת
הדינמיקה של העיר וגם מסייעת לניתוח הממצא של כלי חרס
ועצמות בעלי-חיים משכבות אלו .זהו מידע חשוב שישפוך אור
על הרגלי הצריכה והפיתוח הכלכלי במהלך מאות השנים של
קיום העיר.
שני שטחים נוספים נחפרו על מנת לבדוק מבנה גדול מידות
( x7070מ') במרכז האתר ,אשר נתגלה בבדיקה גיאופיזית.
התברר שהוא כולל חצר פתוחה מוקפת עמודים (חצר
פריסטילית) וחדרים .המבנה הוקם על גבי מבנה קדום מהמאה
ה 2-לספירה .הבניין הפריסטילי נבנה בתחילת המאה ה 4-
לספירה ועבר תיקונים בתקופה הביזנטית המאוחרת ,כאשר
לחזיתו נוספה אכסדרה .זהו כנראה בניין ציבורי ששימש
למטרות כלכליות או מנהליות.

תמונות מהחפירה (צילם :פרופ' מיכאל היינזלמן)

לסיכום ,על אף המחקר המצומצם שבוצע עד כה ,ניתן כבר
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לראות הישגים משמעותיים בידיעותינו על האתר .הם מצביעים על הפוטנציאל המחקרי הגדול הטמון בחלוצה ועל
הכדאיות בגישת מחקר משולבת ,הכוללת תהליכים לא חודרניים בקנה מידה גדול וחפירות בקנה מידה קטן.

תמונות מהחפירה (צילם :פרופ' היינזלמן)
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ערב סיור ועיון לכבוד פרופ' עמוס קלונר
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הזמנה לקונגרס הארכיאולוגי ה42-

לחזרה להתחלה הקליקו כאן

12

רחוב עם ועולמו  ,3גבעת שאול ,ירושלים  ,95463נייד  050-5063188טל' Tsuk@npa.org.il / www.parks.org.il 02-5005425

קול קורא
הכינוס הארצי ה 3-לשימור מורשת התרבות
 22בנובמבר  ,2016בטכניון
מועד אחרון להגשת תקצירים 15 :באפריל 2016
כל הפרטים באתר האינטרנט של הכינוס
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חידת חודש מרץ 2016
מה רואים בתמונה? היכן המקום? ומה הקשר לארכיאולוגיה?

פתרון חידת חודש פברואר 2016
הפתרון" :תעלת ההסטה" בנחל אדוריים ,ליד תל
אגרה .האפיק הטבעי חצה את העמק הקטן פעמיים ,הלוך וחזור ,וכדי
למנוע זאת נחצבה התעלה ונבנה סכר שהסיט את הזרימה של נחל
אדוריים הגדול לתעלה ,לקראת המשך מהלכו מערבה .כך התאפשר לנצל
את העמק לחקלאות (אבי נבון).
נחל אדוריים הוא גם הגבול העולמי בין החורש הים תיכוני לבתות הספר
(אקוטון) ,ומהווה אזור מעבר בין אזורים ביוגיאוגרפיים .דרומה מנחל זה
אין המשך לחורש הים תיכוני (יריב מליחי).

פתרו נכונה ,לפי הסדר :אבישי בלומנקרנץ ,יואב אבניאון ,ד"ר יהודה דגן ,אבי נבון,
ד"ר עדי ארליך ,ראובן שדה ,ד"ר יריב מליחי ,ששי קרן ,ערן סער ,אליעזר כהן ,ד"ר
אלי ינאי ,שמוליק זסלבסקי ודבורה יונאי ,ואם שכחתי מישהו איתו הסליחה.
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