
   www.parks.org.il                םרשות הטבע והגני       
 

       ________________________________________________________________                                   

 

אגף ארכיאולוגיה -חטיבת תכנון ופיתוח   
                                              

       

     
 3120 ראוקטובחדשות בעתיקות 

 ארכיאולוג הרשות - ד"ר צביקה צוק
 

 מתקרבכנס היובל לחפירות משלחת ידין במצדה 
 כי מספר המקומות מוגבל מהרו והירשמו 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ריאה מהנה, ק



 

 

____________________________________ __________________________________________ 

 02-6529232  :פקס  02-5005444 :טל  35463, גבעת שאול, ירושלים 3רח' עם ועולמו                   

 ם()הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיי 

tsuk@npa.org.il  

2 

2 

 קריטריוניםו סף תנאי - בישראל לאומיים אתרים על הכרזה - חוברת אתרים לאומיים בישראל

צילומים: מנחם זלוצקי, תמר רביב כתבה: תמר רביב, ממונה אתרים לאומיים, המשרד להגנת הסביבה  
 

 ההתיישבות לתהליכי עוצמה רבת ועדות היסטוריים דרך ציוני בבחינת שהם רבים מורשת נכסי מצויים ישראל במדינת
 היישובים טיפוסי על שהשפיעו חברתיים ותהליכים ותמסגר של פרי, הארץ דמות של הפסיפס אבני הם אלו נכסים. בארץ

 . והמדינה היישוב מתולדות נפרד בלתי חלק והם, ישראל בארץ שקמו המבנים ועל
 וכן אופיים את ההולם ממלכתי מעמד המורשת לנכסי להקנות אפוא אלו "אתרים לאומיים" נועדה אתרים על ההכרזה

 ואתרי לאומיים אתרים, לאומיים גנים, טבע שמורות לחוק השישי בפרק מוסדר הלאומיים האתרים נושא. חוקית הגנה
 הנוגע בכל לרבות, בעניינו מיניסטריאלית באחריות ונושא זה חוק על ממונה הסביבה להגנת השר. 1998–ח"התשנ, הנצחה

 הגנת הסביבה.הסמכות להכרזה על אתריים לאומיים היא בידי שר הפנים, בהמלצת השר ל .המוכרזים הלאומיים לאתרים
הארץ ועד אילת שבדרום. מבין האתרים הלאומיים  מן הגליל שבצפון הפזורים לאומיים אתרים 18 בישראל הוכרזו היום עד

ניתן למנות את מחנה המעפילים בעתלית, מושבת הראשונים בראש פינה, מצפה גבולות בנגב, תחנת הרכבת התורכית בבאר 
 הוכרזו לא 20-ה המאה של התשעים שנות מאמצע, בנושא מידה אמות בהיעדר, אתז שבע ובית ש"י עגנון בירושלים. עם

 . חדשים לאומיים אתרים
 ליצור במטרה", להכרזה וקריטריונים סף תנאי – לאומיים אתרים" הנקרא לאחרונה מסמך גיבש הסביבה להגנת המשרד
 "אתר בהגדירו קובע שהחוק התנאים תא כולל המסמך". לאומי אתר" להיות אתר של התאמתו לבחינת ערכית מסגרת
, בהם שפעלו לדמויות, אלו באתרים שהתרחשו לאירועים המתייחסים ערכיים קריטריונים של סדרה וכן לאומי"

 מדעיות דרך לפריצות, בישראל החברה של לעיצובה שתרמו החברתיים והדגמים התרבות ערכי של להתפתחותם
 כבסיס נועד לשמש והוא בארץ מסוגו הראשון הוא זה מסמך .עצמם המבנים לש האדריכלית לחשיבותם וכן וטכנולוגיות

 רשויות, טבע ושמורות לאומיים גנים מועצת כגון לגורמים חדשים ולסייע לאומיים אתרים על הכרזות לקידום מדיניות
 הראויים יםאתר על וההמלצה ההחלטות בקבלת בישראל מורשת אתרי לשימור המועצה או התכנון מוסדות, מקומיות
 .לאומיים כאתרים להכרזה

 האתרים את להביא גם אך, אופים את ההולם ממלכתי מעמד לאתרים להקנות נועדה לאומיים אתרים על ההכרזה
 מטרות להיות עשויות לאומיים לאתרים, לכך מעבר. ולהכירם בהם לבקר לציבור ולאפשר אותם להנגיש, הציבור למודעות
 אתרים על ההכרזה. כלכלית לצמיחה כמנוף גם לשמש ויכולים כאחד ותיירותיות תכנוניות, חינוכיות, דתיות, לאומיות
 האמצעים את ותנקוט, הלאומית מורשתה על ובהגנה המורשת אתרי של בחשיבותם מכירה שהמדינה משמעותה לאומיים
 את לזהות החובה מוטלת ראליש מדינת על. הצעיר הדור ובחינוך החברה של יום-היום בחיי תפקיד זו למורשת שיעניקו

 זה מסמך. הבאים והדורות הזה הדור למען עליהם ולהגן אותם לשמר, לאומיים כאתרים להכרזה הפוטנציאליים האתרים
 אתרים של ההכרזה את ולקדם ממלכתי למעמד הרואיים המורשת נכסי את לאתר שמטרתו תהליך של תחילתו את מהווה

 :הבאה אתר המשרד להגנת הסביבה בקישוריתב םנוספי פרטים .לאומיים כאתרים אלו

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/NationalSites/Pages/default.aspx 

   

 חצר כנרת :תמונות: שמאל למעלה

  באמצע: מצפה גבולות בנגב

    במזכרת בתיה  בית משק הברוןמימין:  ש"י עגנון בירושלים  ביתלמטה: 

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/NationalSites/Pages/default.aspx
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 אתר מורשת עולמית נחל מערותלציון הכרזת טקס 
 וצביקה צוק, אורי ארליך ,  צילומים: מודי ברכה, הלל גלזמןכתב: צביקה צוק

  

באוקטובר התקיים בשמורת טבע נחל מערות טקס לציון הכרזת  29ביום שלישי, 
 4-הייתה לפני שנה ומערות אתר מורשת עולמית על ידי אונסקו. ההכרזה נחל 

-התחלה הייתה לפני כהשנים.  4-להכרזה הייתה ארוכה ונמשכה כהדרך חודשים. 
שנים כאשר פרופ' מינה ויינשטיין עברון מאוניברסיטת חיפה, פנתה אל הוועד  5

תנופה נוצרה הישראלי לאונסקו על מנת לקדם את מערות הכרמל להכרזה. ה
כאשר המועצה האזורית חוף הכרמל נרתמה לנושא ולקחה על עצמה את הובלת 
התיק יחד עם אוניברסיטת חיפה ורשות הטבע והגנים. בהמשך, אירגן הוועד 
הישראלי לאונסקו יום עיון שנערך בנחל מערות ועסק בהגדרת הערך העולמי 

דני בראלי המזכ"ל ן. היוצא מן הכלל של המערות לחקר התפתחות האדם הקדמו
ופרופ' מייק טרנר היו"ר הקודם של ועדת של הוועד הישראל לאונסקו הקודם 

מורשת עולמית של ישראל התחילו ותמכו בקידום התיק. אדריכל אריה רחמימוב 
היו"ר הנוכחי של ועדת מורשת עולמית של ישראל ליווה את השלבים האחרונים 

'י פעלה בדבקות רבה ובשותפות אמיתית והמזכ"לית הנוכחית הד"ר דלית אטרקצ
 להכנת הטקס הנוכחי.  

התיק נכתב תחילה על ידי ד"ר דני רוזנברג ואחר כך הושלם על ידי האדריכלית     
רותי ליברטי שלו יחד עם הפרופסורים מינה ויינשטיין עברון ודניאל קאופמן ויחד 

תיק לפריס, ובסתיו נשלח ה 2011עם יוסי האן מנהל השמורה בעבר. בתחילת שנת 
, (IUCN-)איקומוס ו אל מערות הכרמל, מטעם אונסקושל אותה השנה נשלחו 

 מעריכים לבדיקת המערות.  
 29-בסנט פטרסבורג, רוסיה בהאתר ָנדון בוועידת המורשת העולמית שהתקיימה    

סגן ראש המועצה וועידה השתתף גם בוההכרזה התקבלה ללא עוררין.  2012י נביו
מודי ברכה. לאחר ההכרזה התבקש נציג המדינה המאושרת ת חוף הכרמל האזורי

לשאת דברים. המשלחת הישראלית החליטה שהנציג יהיה איש המועצה והאזור 
מודי ברכה. וכך הוא אמר לנציגי כל אומות העולם: "ניתן לומר שחיכינו חצי 

ם להיות גאי מיליון שנים להכרה באתר מערות הכרמל כאתר מורשת עולמית. אנו
  האתר". של הערכים לקיום ויוצרים בכך המשכיות, האזור תושבי

מפעל זהג ארבעה    , אוניברסיטת המועצה האזורית חוף הכרמל: ופים חברו יחדו בְּ
במסגרת הטקס הוזמנו חיפה, הוועד הישראלי לאונסקו ורשות הטבע והגנים. 

 מריג משרד החינוך נצ, ראש המועצה האזורית חוף הכרמל מר כרמל סלעלברך: 

נציג המשרד להגנת , הדרוזי והצ'רקסיממונה ארצי על החינוך מוהנא פרס, 
מנחם זלוצקי, ראש אגף שטחים פתוחים ויו"ר מועצת שמורות טבע  הסביבה מר

מזכ"לית , וגנים לאומיים
הוועד הישראלי לאונסקו ד"ר 

 ,ארציה לשעבר פרופ' יוסי בן ת חיפרקטור אוניברסיט, דלית אטרקצ'י
ראש המכון לארכיאולוגיה באוניברסיטת חיפה פרופ' מינה ויינשטין 

החפירות במערות  עברון ומזה שנים רבות )לא נאמר כמה( מנהלת את
היא הרוח החיה מאחורי כל תהליך התיק מראשיתו ועד ) הכרמל

מר שאול , מנכ"ל רשות הטבע והגניםו (להכרזה ועד עצם היום הזה
 . גולדשטיין

 כחול ירוק בניהול המוסיקלי -מר הייצוגית של חוף הכרמל להקת הז
 . הוסיפה את הפאן האמנותישל מירון מינסטר 
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כל המברכים העתק ל המזכ"לית הוועד הישראלי לאונסקו ד"ר דלית אטרקצ'י העניק
אבן יד שסותתה לאחרונה על ידי ד"ר רון  -גם העתק של כלי צור ותעודת ההכרזה של 

האבן  מייצגת  .אדם קדמון עשה אז, דורש היום ביצוע של דוקטור(שימלמיץ )מה שה
 שנים.  500,000-כלי בו השתמש האדם הקדמון לפני כ

. הרשות 1971רשות הטבע והגנים מנהלת את שמורת טבע נחל מערות מאז שנת     
דואגת לשמירה על המקום, לטיפוחו ולהדרכת המבקרים בו בנושא ההתפתחות 

 הקדמון.  האנושית של האדם
ובו צויינו שמותיהם של האנשים שתרמו  חלק התודות באחלק הברכות לאחר     

פרופ' מינה ויינשטיין עברון, פרופ' דניאל קאופמן, אדריכלית לקידום התיק, והם: 
מר דניאל רותי ליברטי שלו כותבת התיק, מר משה יזרעאלי מנכ"ל רשות ניקוז כרמל, 

בראלי לשעבר מזכ"ל הוועד 
שראלי לאונסקו, פרופ' מייק הי

טרנר לשעבר יו"ר ועדת מורשת 
עולמית של ישראל, אדריכל 
אריה רחמימוב יו"ר ועדת 

 מורשת עולמית של ישראל, 
, מר יוסי האן מרשות הטבע והגנים לשעבר מנהל שמורת נחל מערות

 ג, מנהל מרחב כרמל ועמקים ברשות הטבע והגנים –מר דודי ויינר 
 , ממונת אונסקו במחוז צפון של רשות הטבע והגנים –ב' רויטל וייס 

  סגן ראש המועצה האזורית חוף הכרמל –מר מודי ברכה 
 . ארכיאולוג ראשי ברשות הטבע והגנים –ד"ר צביקה צוק ו

 
לאייל כהן מנהל שמורת טבע נחל מערות שלקח על עצמו לארגן את כל הטקס מראשיתו ועד סופו יחד עם תודה ענקית 

שמורה ענת זוהר יוסטר, איציק אביאור ועפיף ָערָגה. דודי ויינר מנהל מרחב כרמל עמקים ומטה מחוז צפון של עובדי ה
  סייעו בכל.   רשות הטבע והגנים

    
דלית אטרקצ'י, פרופ' יוסי בן ארצי, פרופ' מינה ויינשטיין עברון ומר שאול גולדשטיין  מר כרמל סלע, ד"רלסיום התבקשו 

מעל לשלט החדש של האתר המצייב את המורשת העולית. ולאחר חלק זה  צור את הסרט להסרת הלוטלחתוך בסכין 
 שירת התקווה. בהטקס הסתיים 
 .האורחים שי נאה כמזכרת מהטקס לציון הכרזת מערות הכרמל, אתר מורשת עולמית קיבלוביציאה 
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 מועמד לאתר מורשת עולמית אתר שהוגש לאונסקו כ – ביקור המעריך במערות מרשה בית גוברין
 צביקה צוקכתבו: אסתי בן חיים ו

 
לבדיקת האתר בשטח. מעריך מטעם איקומוס הבינלאומי, לאחר הגשת תיק מערות מרשה בית גוברין לאונסקו, נשלח 

 ( בהם בחן את הנכס1-6.10.13ימים ) 6, שהה בארץ מאוניברסיטת אכן שבגרמניה ג'ורג'יוס טובקיסהמעריך האדריכל 
להכרזה ודן עם אנשי רט"ג, הוועד הישראלי לאונסקו, איקומוס/ישראל, המועצות האזוריות, ארכיאולוגים ואחרים 
בסוגיות שונות הקשורות בשליחותו. תוכנית הביקור הוכנה ע"י רט"ג בשיתוף הוועד הישראלי לאונסקו וכללה גם סיורים 

  מצדה ומגידו. מו כ באתרי מורשת עולמית בישראל
מקוריות יך הבהיר כי מטרתו לבדוק ארבעה משתנים: המער

, הגנה וניהול. באשר להגנה וניהול (אינטגריטייושרה ), (אותנטיות)
הוא התרשם כי מה שנמצא בשטח המועמד להכרזה )שהוא בשטח 

הגן הלאומי( מוגן ומתנהל בצורה תקינה; ואילו לגבי האותנטיות 
ת קיומם וזאת באמצעות והאינטגריטי הוא אמר כי, עלינו להוכיח א

 תיעוד מדויק ככל האפשר. 
במפה מאות מערות ואילו ההגשה מצויינות כי בתיק  צייןהמעריך 

קש לקבל מפת יבלפיכך, הוא מערות;  15רק  שצורפה לתיק יש
אינוונטר, בה יסומנו כל המערות בשטח ההכרזה על נתוניהן, כולל 

  המעריך בשיחה עם מנכ"ל רשות הטבע והגנים                  מספרהנתונים הללו, לאור שציין . כן פתחי כניסה שיש על פני השטח
 המערות שעברו פיתוח מתוך כלל המערות יהיה קטן יחסית ותמונת האותנטיות תשתפר מאד. 

  2..0..3ומפגש עם נציגי מועצות אזוריות, מרשה סיור במערות 
אסתי  ,"פ / רט"ג, יובל פלד, ד"ר צביקה צוק, מנהל הגן הלאומי, שרון טלהסיור בגן הלאומי התקיים בליווי מנהל חטיבת תו

סקר את חופר האתר. פרופ' קלונר  - ופרופ' עמוס קלונר מזכ"לית הוועד הישראלי לאונסקו – בן חיים, ד"ר דלית אטרקצ'י

הכשרת הגן הלאומי. על הפיתוח שבוצע לסיפר הרקע ההיסטורי והממצא הארכיאולוגי מחפירות מרשה ובית גוברין ו
בל הסברים על הארכיאולוגיה ועל הפיתוח כולל שימור, שחזור יקר בעיקר במערות מרשה, שאל שאלות וקיהמעריך ב

 ובטיחות וכן על נושאי הגנה וניהול.
 2..0..3פגישה עם נציגי המועצות האזוריות במערת הבוסתן, 

מנהל החברה  –אלון הברפלד ד"ר מ"א יואב,  תרכבי, ראשה-בפגישה השתתפו מצד המועצות האזוריות, ד"ר מטי צרפתי
הכלכלית במ"א יואב וניסים נחום, מזכיר המ"א לכיש. נציגי המ"א הציגו למעריך את הנושא הירוק והפיתוח בר קיימא 

בין המועצות וביניהן לבין רט"ג והגן הלאומי. המונהג בתחומי השיפוט של מועצותיהם, הרחיבו על השת"פ הפורה הקיים 
 לשאלת המעריך על תחרות למשיכת משקיעים בין הגופים הללו הובהר כי, בעיה כזו אינה קיימת אצלם.  

 , ביניהם: ערך מדעיעתו המעריך הציע להרחיב בתיק ההגשה נושאים שיש להם, לד       
קלונר פרופ'  – ההתפתחות בית הבד והייחוד של המפרכה

שיש מפרכה בצורה בארץ הסביר שבמרשה זו פעם ראשונה 
וצורה זו  Maresha Typeכזו )צורה של עדשה(, והיא נקראת 

מעריך אמר כי ניתן לשייך זאת לנושא של המיוחדת למרשה. 
 יבוא טכנולוגיות.

המעריך המליץ להציג נושא  – טכניקות אגירת המים במרשה
לתיעוד. הוא סיפר שיש זה תוך שימוש בטכניקת תלת ממד 

טכניקה של סריקת לייזר שגם נותנת מידות והיא יעילה 
לתיעוד וגם יכולה לשמש לצורך מעקב לפני, תוך כדי ואחרי 

 חפירה. 
עבודות  10פרופ' קלונר ציין בהקשר לכך כי נעשו לפחות 

 מרשה. מימין לשמאל: ד"ר דלית אטרקצ'י, המעריך, פרופ'הסיור ב                                         עבודות דוקטורט על מרשה. 10–מאסטר ו

 עמוס קלונר, אסתי בן חיים, שרון טל ויובל פלד                                                                                                                               
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 ניהול  ךדרבסיור השתתפו ד"ר צביקה צוק, שרון טל, שסקר את  - 2..0..2שלמות למרשה, סיור במערות בית גוברין וה

המערכת הגדולה ביותר שיש  – 61האתר ואסתי בן חיים. האתרים המבוקרים היו: תל מרשה )תצפית והתמצאות(; מערכת 
וסו במערכת זו ע"י סימנים על פני קרקעיות )המעריך הציע להציג לקהל את תוואי המבנים שנחפרו וכ-בה כל התופעות התת

מערת אחינועם )המעריך ציין את האותנטיות(; מערות הפעמון הצפונית והדרומית  בית הקברות הצפוני של מרשה; השטח(;
, על מנת לקבל תחושה Dig a Dayהמעריך ביקש לבקר בחפירות המתנהלות עתה במערות מרשה במסגרת  וחנות הרשות.

 חפורות אינן נראות שונות ממערות שעשו בהן פיתוח. -מערות הלאשל חפירה והתרשם כי ה
 נקודות ראויות לציון מהסיור: 

המעריך ציין שיש בשטח המועמד להכרזה הרבה  - אותנטיות
מצב שמגביר את האותנטיות של  –מערות שאינן חפורות 

, התמוטטות מערות היא דבר בלתי נמנע וזה עתוהמועמדות. לד
המעריך ציין את האותנטיות של המגדל חלק מהאותנטיות. 

מערבי בתל מרשה והמליץ לכסותו לצורך שימורו. כן -הצפון
אמר כי חשוב לציין שרוב התל עדין לא נחפר ויש בו פוטנציאל 
אדיר למחקר ולגילוי דברים חדשים )כולל מערות, שכיום לא 

 חשוב.  לתל מרשה ערך מדעיידוע אם היו קיימות בתל(, ולכן יש 
חזור אלא יהמעריך אינו רואה זאת כש – זורים בבתי הבדחיש

                  כניסוי ארכיאולוגי, שנועד להראות איך המתקן עובד, וכניסוי 

                ארכיאולוגי זה בהחלט מתקבל.

 מסביר במרשה למעריך ג'ורג'יוס טובקיס  פרופ' עמוס קלונר                  ובמערות הפעמון שליד משרדי האתר  61בסיור במערכת  - ניטור

החיישנים לניטור הסדקים. המעריך הציע לנטר גם את החזזיות  הוצגו למעריך
 ולבצע גם דו"ח לחות וטמפרטורה. 

  בסיכום המעריך אמר כי הביקור היה מעניין והתנהל בצורה מיטבית.

 
  : תודה לכל מי שנטל חלק וסייע להצלחת הביקור

 מנכ"ל שאול גולדשטיין, מנהל חט' תו"פ יובל פלד הנהלת רט"ג: ה
מחוז מרכז רט"ג: מנהל המחוז יגאל בן ארי, יתיר שמיר, שרון טל וצוות הגן 

  לוי  הלאומי, דלית
  אריה רחמימובאדריכל הוועד הישראלי לאונסקו: ד"ר דלית אטרקצ'י ו

 ון הברפלד המועצה האזורית יואב: ראשת המועצה ד"ר מטי הרכבי צרפתי וד"ר אל
 המועצה האזורית לכיש: ניסים נחום, מזכיר המועצה 

 בר אילן רסיטת אוניב ,ואתר בית גוברין חופר אתר מרשה –פרופ' עמוס קלונר 
 , אלדד גולן –משרד החוץ , פרופ' עירית עמית  –יו"ר איקומוס 
  כותבת התיק  –אסתי בן חיים 

  000-כוכמה מערות יש? 
 את מספר המערות בשטח שהוצע להכרזה.  במסגרת התיק גם בדקנו

 המעניינות )תודה לפרופ' עמוס קלונר על העזרה הרבה(:  הלן התוצאותל
 234  )מערות סביב מרשה )רבות מהן מערכות תת קרקעיות 

 20  מערות סביב מרשה שתקרתן קרסה 

 25  של בית הקברות הצפוני של מרשה קבורה מערות 

 74  הדרומי של בית גוברין מערות קבורה של בית הקברות 

 42  מערות קבורה של בית הקברות המזרחי של בית גוברין 

 100 מערות נוספות בתחום השטח שמיועד להכרזה 

  אלפי 'חדרים'. בית גוברין  –במרשה רבות מהן בעלות עשרות 'חדרים' כך שלמעשה יש  ,מערות 495סה"כ 

 ונקווה לתוצאות טובות
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   קול קורא להגיש בקשה להציע אתר מורשת טבע ותרבות בישראל הראוי למועמדות לרשימה הטנטטיבית של אונסקו
 18אתרי מורשת עולמית וברשימה הטנטטיבית של ישראל מצויים  –אתרים  7בישראל הוכרזו עד כה  .מטעם מדינת ישראל

 שר ין באתר זה או אחר אטיבית. כל בעל עניטאתרים. בכוונת הוועד הישראלי לאונסקו להוסיף אתרים חדשים לרשימה הטנ
  31.12.2013לדעתו יש לאתר ערך עולמי יוצא מן הכלל יכול להגיש בקשה לוועד הישראלי לאונסקו עד 

   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

של כל מדינה רק אתר הנמצא ברשימה הטנטטיבית יכול להיות מועמד בעתיד לאתר מורשת עולמית. הרשימה הטנטטיבית 
 נוסף כמובן לרשימת האתרים שהוכרזו. באתר של המרכז למורשת עולמית של אונסקו בינטרנט ופיעה באמ

  http://whc.unesco.orgלינק לרשימת אתרי מורשת עולמית והרשימה הטנטטיבית: 

 

 קול קורא
גיש בקשה להצעה של לה  

 אתרי מורשת טבע ותרבות בישראל

 הראויים למועמדות לרשימה הטנטטיבית של אונסקו

 מטעם מדינת ישראל
אונסקואתרים שייבחרו, יישלחו על ידי הוועד הישראלי לאונסקו אל מרכז המורשת העולמית של   

מנת שיכנסו לרשימה הטנטטיבית-על  

 )אתר שנמצא ברשימה הטנטטיבית, יוכל בעתיד להיות מומלץ להכרזה כאתר מורשת עולמית(

  הקריאה מופנית לציבור הרחב, למוסדות וליחידים אשר יש להם עניין בנושא. 

תרי המורשת העולמית על מגיש ההצעה לפרט את הנימוקים המסבירים מדוע האתר המוצע ראוי להיכלל בא  

 על פי ההנחיות בטופס הבקשה. 

31.12.13את הבקשה יש להגיש בכתב ובדוא"ל לוועד הישראלי לאונסקו עד יום   

  9510402כתובת:  הוועד הישראלי לאונסקו, משרד החינוך, ירושלים 

כתובת דוא"ל:   dalitat@education.gov.il   

 את טופס הבקשה ניתן לקבל אצל:  

 dalitat@education.gov.il 050-6280357מזכ"לית הוועד הישראלי לאונסק"ו טל.  –ד"ר דלית אטרקצ'י  

  arie@rahamimoff.com 054-6654440יו"ר ועדת מורשת עולמית של ישראל טל.  –אדריכל אריה רחמימוב  

 tsuk@npa.org.il 050-5063188יו"ר הוועדה של הרשימה הטנטטיבית טל.  –ד"ר צביקה צוק  
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 1 חידת החודשפתרון 

 מהו המתקן?  .וזהו מתקן כלשהוא הרמז הוא שזה לא בארץ מה זה?
 מדוייק של מקום( יקבל פרס! איפוא זה? )שםגם מי שידע 

וגם נעזרו בחברים, אינטרנט, ידע אישי ואפילו כמעט מישהוא שיחד רבים ניסו הפעם 
 אותי שאגיד לו את התשובה. התשובה למטה. 

 היו תשובות מאוד מעניינות וגם משעשעות. כמה מהתשובות למשל: 

ת מתכת מעל רפת או אורווה שבה מתקן עץ או עור מחוזק בטבעות מתכת, מעין אבוס, מורם בשרשראו .1

גונג מהסוג שבו קוראים במקדשים . 4  מתקן לשיגור קיאקים. 3  מתקן דגירה לחסידות. 2 מוחזקים בעלי חיים

שתן חם, על אויב המתקרב  המתקן משמש לשפיכת חומר נוזלי, אולי שמן חם ואולי . 5  לתפילה, ארוחה וכו'

צורים העות׳מאנים. המתקן נראה ככלי אגירה התלוי על שרשראות למבנה, משהו הדומה למשיקלי בשערי הבי

 . וניתן להפוך אותו בעזרת מוט מתוך המבנה

 

 
 
 
 
 
 

מימין תמונות מהצד וציור המחשה 
 להבהרת הפתרון.  

, נמצא חומות חוגינלהפתרון: אייל 
  provenceבלבוא דה פרובאנס 

les baux de  בחבל פרובאנס
ח כמו וגיתמונה הזו כי היא מזכירה לנו את המלחמות הרבות שהיו בארצנו ובהן השתמשו באייל נשבצרפת. הבאתי את ה

לבוא דה  במצדה, יודפת ועוד. הדוגמא הזו מתאימה יותר לימי הצלבנים אבל כעיקרון מתקן זה לא השתנה הרבה. 
 רגשה של ימי הביניים. פרובאנס היא עיר קטנה ומבוצרת בראש צוק שהסיור ברחובותיה הצרים מקנה מייד ה

 בראש העיר מצודה ובה שחזורים רבים של מתקני מלחמה מימי הביניים )כדאי מאוד להסתכל בלינק:

eamhttp://www.flickr.com/photos/19787482@N04/8461866875/in/photostr/ .) השם לבוא מקורו
 במכרה בוקסיט שהיה כאן באזור אך אינו פעיל כיום. וכך כתוב בלינק: 

 The battering ram is not only one of the oldest siege weapons that we know of, it is also amongst those that 

have been in use the longest. There is documentation that the Assyrians were using the device back in the 9th 

century BC and modern versions continue to be used for various applications by the military and police 

forces (e.g. SWAT teams). The idea is to use a suspended beam to crack open a wall, a door or a gate. There 

were many different models produced over the years: capped vs uncapped; suspended vs rolling; rope vs 

chains; etc. It was also important to have some kind of a shield to protect the rammers from arrows or other 

projectiles being shot or thrown from above and that this shelter be as fireproof as possible. The triangular 

housing in this picture served such a purpose. Note on the drawing that the wooden surface is covered with 

animal skins. Wet animal skins did make the whole contraption somewhat fire resistant. 
 עו"ד גדעון קורן )כולל זיהוי, ד"ר אמנון שפי, הראל בן שחר )כולל זיהוי האתר(פתרו נכונה לפי הסדר: מאיר אורבך, 

ובועז ניומן  , עמי דורפמןאסף קפלן, אליעזר כהןאריק פרידמן,  , אמיר ג'נאח,)כולל זיהוי האתר( דני מולכוחנוך טל, , האתר(
 תי מישהוא איתו הסליחה. )כולל זיהוי האתר( ואם שכח

   . )מסומנים בקו תחתי( הפותרים הראשונים שגם זיהוי את האתר זכו בפרס שלושת

http://www.flickr.com/photos/19787482@N04/8461866875/in/photostream/
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 2 ידת החודשחפתרון 

 למה שימש? ומהו המבנה?  ?היכן המקום

 
 מיוחד( ומנדטורי, בית המשאבות, בגן לאומי אפק )צילם יגאל בן ארי בעיתוי תאורה טבעי הפתרון : מפעל המים ה

שמעון בהט אליעזר כהן, , אריק פרידמן, שרה שכטר, טל ערןברק שחם, חיים כראל, אייל מיטרני, פתרו נכונה לפי הסדר: 
מישהוא איתו הסליחה.   ואם שכחתי  שלי וולקוביץו  

 
 חידת החודש

  .של המאה שעברה 60-צולמה בשנות ה. היא ארכיון רשות הטבע והגניםשייכת ל ,בצבע שחור לבן זו,תמונה 
 . כמעט ללא שינויהמקום כיום נראה אף על פי כן 

 היכן המקום? למה שימש בעבר? 
 

 


