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חטיבת תכנון ופיתוח  -אגף ארכיאולוגיה

חדשות בעתיקות אוגוסט 2014
ד"ר צביקה צוק  -ארכיאולוג הרשות

דברים לזכרו של שוקה דורפמן ,מנכ"ל רשות העתיקות

שהלך לעולמו ביום ה' 31.7.2014

עוזי דהרי
בשם רשות העתיקות ,מנהליה ועובדיה ובשם כל הקהילה
הארכיאולוגית הישראלית אספוד לך מנהל אהוב שלנו.
לפני ארבע עשרה שנים הגעת אלינו ,מנהל חדש ל'משפחת' רשות
העתיקות .גבוה ,זקוף קומה ובעל רעמת תלתלים שחורים שמתחתיהם
זוג עיניים המספרות הכל .עיניים חכמות ,נבונות ,טובות ,חודרות
וזוהרות.
חשבנו שייקח לך זמן ללמוד מה היא רשות העתיקות ,מה זו
ארכיאולוגיה ,אבל אתה כבר ידעת .חשבנו שבשל היותך לא ארכיאולוג
החלטותיך לא תמיד ייטיבו עם הארכיאולוגיה ,ואתה הצעדת אותנו
לפסגות מקצועיות שלא שיערנו שנגיע אליהן .אמרנו לך שהרשות מגיבה
לפיתוח הארץ ותגובות לא ניתן לתכנן ,ואתה לימדת אותנו שגם את הבלתי נודע ניתן לתכנן ,שצריך חזון
וצריך ייעוד ,שניתן להכין תכניות אסטרטגיות ולהגשימן ,שצריך להתמקד בעיקר ,אך לא לעסוק רק בחשוב
ובדחוף אלא במכלול כולו על כל מרכיביו ופרטיו .ירדת לפרטים הכי קטנים ,ובנית את רשות העתיקות
כרשות יעילה מוכשרת ורגישה הנותנת את המענה הטוב ביותר לשמירה ולשימור אתרי העתיקות לצד פיתוח
הארץ .כשחשבנו שהגענו אל המנוחה והנחלה לימדת אותנו שאין לנוח על זרי הדפנה ,שצריך לשפר את
הקיים ולפרוץ לעולמות תוכן חדשים .לימדת ואף עשית.
חשבנו שאתה קשוח ומהר מאד הבנו שאין רך ממך ,שעם כל הניסיון הניהולי ,הסמכותיות והאחריות אינך
מסוגל לפגוע באיש .הבנו שאתה מנהל את רשות העתיקות מתוך אהבה והחזרנו לך אהבה .ראינו איך אתה
נמס למראה נכדותיך ונכדיך המופיעים על שומר המסך במחשב שלך במשרד ונתמלאנו בחום ובהערכה.
שוקה ,גאה הייתי להיות סגנך .עבדנו יחד בהרמוניה נפלאה ומתוך הבנה ששמירת המורשת התרבותית
וההיסטורית של הארץ היא שליחות ,אוצר יקר שהופקד בידינו .כמה רציתי שנסיים יחד את שני מיזמי הדגל
שהובלת ,את סיום הצילום הממוחשב של מגילות מדבר יהודה ואת בניית הקריה לארכיאולוגיה של ארץ
ישראל בירושלים .אני מבטיח לך שנשלים את המיזמים האלה שהובלת.
תעצומות הנפש שלך גברו בימי מחלתך ,עת בין אשפוז לאשפוז ,ובין הקרנה להשתלה ,המשכת לנהל את
הרשות באותה המסירות והדקדקנות שאפיינו אותך תמיד .לא הרמת ידיים ,לא נכנעת ולא ויתרת .ראינו
איך הגוף בוגד בעוד הנשמה ,השכל והרגישות מתעצמים .אני זוכר היטב את דבריך בכנס העובד המצטיין
במשכנות שאננים בירו שלים .היה זה הכנס האחרון בו הופעת בפומבי בפני עובדיך .בקושי עלית לבמה,
כמעט ולא דיברת על עבודה ,הדגשת את חשיבות המצוינות ,אך את עיקר דבריך הקדשת לחשיבות המשפחה,
לאושר שבהקצאת זמן לילדים ולנכדים.
תלמה ,אוהד ,בועז ,עודד ,הנכדות ,הנכדים ובית דורפמן כולו ,יש לכם במה להתגאות .שוקה היה אישיות
גדולה .כששאלו פעם את ליאונידס ,המלך האגדי של ספרטה ,מדוע בספרטה ,שלא כמו באתונה ובערים
אחרות ביוון אין אנדרטאות ,ענה להם ליאונידס :הספרטנים אינם זקוקים לאנדרטאות ,מעשיהם הם הם
האנדרטאות .כזה היה שוקה – מעשיו ,אהבתו והחלטותיו ילוו אתכם אהוביו בני משפחתו וחבריו ואותנו
עובדי רשות העתיקות לעד .אתם איבדתם את אב המשפחה וליבנו אתכם ,אנחנו איבדנו מנהל ומורה דרך.
שוקה יישאר חקוק בזיכרוננו כ"יפה הבלורית והטוהר" .גם המחלה הארורה לא הצליחה להעם את הזוהר
בעיניו .יהי זכרו ברוך.
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קיץ  2014בסוסיתא  -עדות טרגית-אילמת לרעש האדמה של שנת  363לספירה
ד"ר מיכאל איזנברג ,ראש המשלחת – המכון לארכיאולוגיה ע"ש זינמן באוניב' חיפה
עונת החפירות ה 15-בסוסיתא (היפוס) התקיימה במהלך חודש יולי  2014מטעם המכון לארכיאולוגיה ע"ש
זינמן באוניברסיטת חיפה .גם השנה הצטרפו למשלחת מתנדבים וחוקרים רבים מהארץ ומהעולם ,כשהפעם
המצב הביטחוני בדרום 'שלח' אלינו בתור תגבורת משלחת קנדית בראשותו של ד"ר סטפן צ'מברס.
סוסיתא ,שהוקמה במאה השנייה לפני הספירה חוותה כמה רעשי אדמה .שני רעשי אדמה עוצמתיים מתועדים
היטב ,זה של שנת  363לספירה ,רעש שגרם להרס רב אולם ממנו העיר התאוששה ורעש האדמה הגדול של שנת
 749שהחריב את העיר וזו ניטשה מבלי שוב .עדויות להרס הרב של
רעידת האדמה של שנת  363נמצאו כבר בעונות קודמות ,אולם אף אחת
מהן לא הייתה אלימה ,מרגשת ומצמררת כמו העדות שנחשפה השנה.
הבסיליקה הרומית במרכזה של סוסיתא היוותה גם העונה את אחד
משטחי החפירה המרכזיים .השנה כמעט ונסתיימה חשיפתו של המבנה
במלואו והובררה תכניתו .בצפונה של הבסיליקה התגלו שרידים של
מספר שלדים וביניהם תליון זהב בדמות יונה .רעפי הגג המונחים על
חלקי השלדים היו עדות לקריסה המהירה של המבנה.
בית המרחץ הרומי על קצה המצוק הדרומי היווה אף
הוא מוקד חשיפה עיקרי העונה .גם כאן נתגלה לראשונה,
כי הרעש הגדול של שנת  363החריב את מכלול בית
המרחץ ובדומה לבסיליקה ,ואף הוא לא נבנה מחדש.
העדויות שנאספו עד כה מורות ,כי הרעש היה כה חזק עד
שהחריב את העיר כליל וזו נזקקה לכעשרים שנה
להתחדשות .בין עיי החורבות בבית המרחץ התגלתה רגל
שרירית של גבר הנשענת על גזע עץ  -עבודת פיסול רומית
מעולה ,בשיש .ייתכן ולפנינו אל או ספורטאי ,שגובהו היה
למעלה מ 2-מטרים .אנו מקווים למצוא חלקים נוספים
מהפסל בעונות הבאות שישפכו אור על זהותו.
החפירות שהתחדשו בבסטיון (עמדת ההגנה הראשית של העיר מהתקופה הרומית) שהוקם על קצה המצוק
הדרומי ,התמקדו בעמדה מוגנת עבור מכונה לשיגור אבני בליסטרה ,שעל פי גודל האולם הייתה באורך של
כשמונה מטרים .עד כה נתגלו מספר אבני בליסטרה במאסה של  40מנים (כ 17.5-ק”ג) ,שהתאימו למשגר
הענק ,כולם מחוץ לאולם עצמו .כמו כן נתגלו כמה אבני בליסטרה קטנות יותר ,ששימשו את המכונות
הקטנות יותר .מכונות שיגור מעין אלה וגדולות מהן ,שהוצבו מעל לקמרונות הבסטיון שיגרו אבני בליסטרה
למרחק יעיל של כ 350-מ'.
השנה גם נחפר קטע מחלקו המערבי של רחוב העמודים הראשי של העיר ,החוצה אותה למלוא אורכה ,כמעט
 600מ' ממזרח למערב (הדקומנוס מקסימוס) .נתגלה קטע נוסף של הקיר שנשא את עמודי הרחוב ,המאשש
את הסברה ,כי היה זה רחוב עמודים מפואר ,בדומה לערי המזרח הרומי ,שנבנו בתקופת השיא של השלום
הרומי במאות הראשונות לספירה.
במקביל לעבודה הארכיאולוגית ,השקיעה המשלחת השקעה אדירה בשימור האתר .אני בהחלט גאה שגם
השנה הצלחנו לארגן משלחת שימור גדולה ביותר בהיקפה וכל זאת מתקציבים פנימיים וסיוע של המכללה
האקדמית גליל מערבי בעכו 22 .סטודנטים מן המחלקה לשימור של המכללה בנוסף לחמישה אנשי שימור
מנוסים בניהולה של יוליה בורדיביץ' מן האקדמיה הלאומית לאמנויות בוורשה ניצחו על מלאכת השימור.
מדובר באחד מאתרי התיירות המרכזיים בצפונה של הארץ ולכן אני רואה בכך משימה לאומית גם אם עול
תקציב נשען בעיקר על מקורותינו אנו.
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על הכרזת העיר בורסה שבטורקיה – אתר מורשת עולמית
אדריכל גיורא סולר
בישיבה האחרונה של ועדת מורשת עולמית ,שהתקיימה בדוחה שבקטר ,הוכרזה בין שאר האתרים ,גם העיר
בורסה שבטורקיה ,כאתר מורשת עולמית ,תחת השם "בורסה וצ'ומליקיזיק – הולדת האימפריה
העות'מאנית" .קודם לתי אור האתר ,מעניין הסיפור של מעורבותו האישית של מומחה ישראלי (כותב שורות
אלו) בהכרזה.
בעודי עובד על תיק אחר בטורקיה (אלניה שבחוף הדרומי) ,קבלתי שיחה טלפונית מעיריית המטרופולין בורסה,
שמזמינה אותי לשיחה ,כדי לדון באפשרות הכנת תיק להכרזת העיר וכפר קטן שלידה לאתר מורשת עולמית.
בפגישה מקצועית ולבבית ביותר ,שכללה גם סיור מקיף באוצרות התרבות בעיר ובכפר ,התבקשתי להגיש הצעה
להכנת תיק להכרזה ובו זמנית לסייע לצוות מקומי בהכנת תכנית מימשק (ניהול) ,שמהווה תנאי להכרזה.
הצעתי הועברה ובינתיים הגיע המשט של 'מאווי מרמרה' לעזה .טלפון מהעיר הודיע לי שלצערם של אנשי
המקצוע במקום ,ראש העיר ,שמקורב מאד לארדואן ,לא רוצה לעבוד עם מומחה מישראל .עירוב של פוליטיקה
בנושאים המקצועיים די מצער ,אם כי כמובן לא מפתיע ולא חדש – מה עוד שמדובר בנושאי תרבות ובעיר דתית
שההיסטוריה שלה קשורה קשר הדוק בהקמת האימפריה העות'מאנית (להלן).
חודשים אחדים אחרי ההודעה האחרונה הנ"ל קבלתי אימייל מפתיע מבורסה ,ששאל אותי האם אני עדיין מוכן
לעבוד אי תם .בנוסף לעניין המיקצועי הטהור ,העובדה שהם פונים לאיש מקצוע ישראלי ,גרמה לי להשיב בחיוב,
ללא היסוס.
המשך העבודה על הת יק ,הן בבורסה ואיסטנבול והן בארץ ,כללה ימים רבים של סיורים ,פגישות ,ישיבות
וקריאת חומר רב ביותר ,בעיקר בנושאים היסטוריים של ראשית התקופה העות'מאנית ,תכנון ערים
עות'מאניות וכו' .חשוב לציין ,שבניגוד לתכנית מימשק ,שעוסקת בצדדים המינהליים  -חוקיים וטכניים של
ההכרזה והשימור ,הרי שתיק הכרזת אתר מורשת עולמית עוסק בצד התרבותי של האתר ובנימוקים להצדקת
הכרזתו.
בורסה וצ'ומליקיזיק – בורסה ממוקמת בצפון מערב אנטוליה ,קרוב לחוף המזרחי של אגם מרמרה ,על
מורדותיו של הר אולודא(ג) ובחלקה הגדול בעמק רחב .היא העיר הרביעית בגודלה בטורקיה (מטרופולין המונה
כ 2.5-מיליון תושבים).
ראשית ההתיישבות במקום ,על
פי מקורות וממצא ארכיאולוגי
מועט ומקרי ,היא במאה ה3-
לפנה"ס ,כאשר פיליפ ה5-
ממקדוניה ,העניק לפרוסיאס,
מלך ביתיניה ,את העיר הקטנה
'צירוס' .הביתינים בנו אותה
מחדש בשנת  185לפנה"ס וקראו
לה 'פרוסה' .האזור והעיר הפכו
לחלק מהאימפריה הרומית בשנת
 74לפנה"ס ועל גבעה לא גבוהה
הוקמה במשך הזמן התיישבות
מבוצרת ,עיר-מצודה ביזנטית.
שם העיר הפך ל'ברוסה' ובסופו
המרכז ההיסטורי של בורסה
של דבר ל'בורסה' .עם היחלשות האימפריה
העות'מאנית התחילה באנטול יה תקופה של הקמת 'נסיכויות' (בייליקים) תחת שלטון ראשי שבטים/משפחות
טורקומנים ,שהגיעו מהמזרח .בראשה של אחת המשפחות החזקות עמד עות'מאן ביי ,אשר החל את המצור על
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ברוסה ומת מות טבעי בעת הקרבות .בסופו של דבר העיר נכבשה על ידי בנו ,אורהאן ,בשנת  .1326אורהאן
החליט להפוך אותה למושב השלטון של הנסיכות העות'מאנית והיה לסולטאן העות'מאני הראשון .בו זמנית
התחילו השליטים החדשים בצעדים שנועדו להפוך את המקום המבוצר לעיר בירה .אחת הדרכים לקדם את
המהלך ,היתה להקים מרכזים קהילתיים שימשכו מתיישבים ולקדם את הכלכלה על ידי הקמת שווקים
וחאנים.
בורסה שימשה כעיר בירה עד לכיבושה של אדריאנופול (אדירנה) בשנת  .1361אדירנה שימשה כעיר בירה עד
כיבוש קונסטנטינופול בשנת  1453שהפכה לאיסטנבול הבירה ואילו בורסה נשארה מעין בירה תרבותית ודתית.
יחד עם בורסה הוכרז גם הכפר צ'ומאליקיזיק ,אף הוא על מורדות אולודא(ג) ,כמייצג את ההתיישבות
העות'מאנית הכפרית המוקדמת וכחלק מהפיכתה של בורסה לבירה.
אחד הנימוקים להכרזת העיר והכפר הוא הדרך המיוחדת ,שהפכה מצודה ביזנטית לא חשובה במיוחד ,תוך זמן
קצר ,לעיר בירה פורחת ומאוכלסת .ההליך היה מורכב ,כאמור ,תכנון ובניה של מרכז קהילתי ,תכנון כלכלי
אזורי ומקומי ,ניצול מבנה חברתי וחיזוקו ועידוד "יזמות" – מתודולוגיה לתכנון עירוני .אותם מרכזים
קהילתיים ,שהראשון שבהם הוקם על ידי הסולטאן אורהאן ,כללו מסגד ,בי"ס (מדרסה) ,בית מרחץ (חמאם),
מטבח לנזקקים (אימארט) ,לעתים בית חולים ושטח ציבורי פתוח ומפותח .לפעמים נכללו בתחום הקומפלקס
הזה גם בתי קברות ולרוב מבני קבורה מפוארים (טורבה) לסולטן ובני משפחתו .בנוסף ,הוכרז על מתן הנחות
ברכישת קרקע ובניה למי שהקים את ביתו בקרבת המרכז .מרכזים אלה נקראו 'קולייה' ( ,)Kulliyeמילה
שמקורה שמי ושורשה זהה לזה של 'כולל' והם נוהלו על ידי הוואקף .חמישה מרכזים דומים הוקמו ,בדרך כלל
על ראשי גבעות ,על ידי חמשת הסולטאנים הראשונים ובעקבותיהם גם על ידי ראשי משפחות חשובות.
ההתפתחות של המרכזים ,שלא היו צמודים זה לזה ,הביאה במהירות להתהוות של שכונות עירוניות ,על כל
השירותים שלהן ועם ההתחברות של השכונות ,כולל תשתיות דרכים ומים ,נוצרה עיר מתוכננת ,רב מוקדית.
בו זמנית ,הקימו הסולטאנים מרכז כלכלי גדול באיזור מישורי ,סמוך למרכזי המגורים .אלה כללו שווקים,
חאנים ,בדסטן (חאן מקורה ,סגור) וכן מסגדים וחמאם ונוהלו על ידי אחוות דמויות גילדות ,שנקראו 'אהי'
(מלשון 'אחי').
כדי לכלכל את העיר החדשה ובו זמנית ליצור לה איזור כפרי תוסס ויעיל ( ,(hinterlandהוקמו  7כפרים בניהול
ובעלות הוואקף .אלה גם פרנסו את הוואקף שניהל את הקוליות .צ'ומליקיזיק ,אחד הכפרים האלה ,השתמר
באוטנטיות מופלאה ולכן מהווה חלק מההכרזה העולמית .בורסה הפכה לא רק לבירה אלא למרכז תרבותי
וכלכלי .הבטחון שהבטיח המקום היטה אליה חלק מדרכי המסחר ההיסטוריות וכך הפכה למרכז לסחר וייצור
משי ,כולל סעיף בתקופה מאוחרת של דרך המשי ,מאירן לבורסה .ייצור ומסחר במשי התקיימו במקום עד
שנות השבעים של המאה העשרים.
בהיות בורסה הבירה העות'מאנית הראשונה ,מקום קבורתם של עות'מאן וחמשת הסולטאנים הראשונים
ומשפחותיהם ועיר שהוקמה תוך יישומה של מתודולוגיה ייחודית ,יחד עם הכפר – נמצאה העיר ראויה להכנס
לרשימת המורשת העולמית המכובדת .המבנים השונים ,אשר ייתכן וחלקם היו ראויים להכרזה בפני עצמה,
בגלל ערכם התרבותי האדריכלי ,מהווים חלק אינטגראלי מן ההכרזה ,אולם לא הנימוק עיקרי להצדקתה.
תולדותיה המוקדמות של בורסה ודרך הקמתה ,הותירו
שורה של מבנים מפוארים ויוצאי דופן ובראש וראשונה
כל המרכזים (קוליות) ואזור החאנים ,במצב פעיל,
מתוחזק ואוטנטי .ההכרזה העולמית כוללת חמישה
מרכזים ,איזור החאנים והכפר .כמו כל ההכרזות ,זהו
למעשה סופו של שלב ראשון ותחילת השלב הבא שיכלול:
שימור ,שמירה ,פיתוח והתמודדות עם הקונפליקטים
המוכרים של עיר מודרנית גדולה עם מורשת היסטורית
חשובה.
צ'ומליקיזיק – גגות ורחוב
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העירייה המטרופולינית (שמאגדת מספר עיריות) הקימה מחלקת שימור ופרויקטים כדי לטפל בנושאי המורשת
הבנויה .המחלקה כוללת אדריכלים ,מתכנני ערים ,ארכיאולוגים והיסטוריונים .לחלקם הכשרה אקדמית
בשימור .השווקים והחאנים משוקמים (חלקם נפגעו קשה בעבר ,ברעידות אדמה ושריפות) והפעילות בהם
תוססת .הם ממשיכים לשמש כשווקים ,חנויות ובתי קפה .חלק גדול מהשווקים הפתוחים קורו בגגות חדישים,
יעילים המכבדים את הבניה ההיסטורית .חלק מבתי המרחץ ממשיכים לתפקד בעוד אחרים הוסבו לחנויות
ומרכזי תרבות .המטבחים לנזקקים אינם פועלים עוד ,מלבד אחד שהוסב למסעדה מצליחה .המדרסות בחלקן,
עדיין בשימוש המקורי .השטחים הפתוחים מטופחים ומשמשים את הציבור ובהם עצים עתיקים מרשימים
ביותר ומוגנים .באופן כללי ,רמת השימור ,הן העירונית והן המבנית והחומרית גבוהה ביותר ובלתי פוסקת.

הכרזת 'מערות מרשה ובית גוברין' אתר מורשת עולמית  / 22.6.2014תוספות
ד"ר צביקה צוק – אחראי על התיק מטעם רשות הטבע והגנים
תיק מערות מרשה ובית גוברין נכתב פעמיים .תחילה הוא נקרא 'ארץ המערות והמסתור' אך לאחר ביקור
בשטח של מעריך מטעם איקומוס והערות שקבלנו ,החלטנו לשנות את שם התיק ,להקטין את אזור ההכרזה,
להתרכז בגן הלאומי ולוותר לצערנו הרב על הקשר הטוב שהיה לנו בתיק הראשון עם קק"ל.
בעקבות ההכרזה של מערות מרשה ובית גוברין כאתר מורשת עולמית נערכת רשות הטבע והגנים יחד עם הוועד
הישראלי לאונסקו והמועצות האזוריות לכיש ויואב לקיים טקס לציון ההכרזה .עד אז יוכנו סממנים מאפניים
של ההכרזה כגון שלט כניסה ,שלט הסבר ,דגלים ודפדפת הסבר.
הנהלת רשות הטבע והגנים ציינה באופן ספונטני את ההכרזה בהרמת כוסית
במערות הפעמון ,בסיור קצר במערות ובישיבה מן המניין בקרבת מקום.
זו גם הזדמנות להודות לכל מי שהיה מעורב בהכנת התיק לאונסקו:
גב' אסתי בן חיים ,ארכיאולוגית – כותבת התיק הקודם והנוכחי.
פרופ' עמוס קלונר – חופר האתר מרשות העתיקות ומאוניברסיטת בר אילן.
ד"ר איאן שטרן – חופר מערות מרשה מטעם 'סמינרים ארכיאולוגיים'.
רשות הטבע והגנים ,מחוז מרכז  -יגאל בן ארי-מנהל המחוז ,גיא איילון
קרן אור במערות הפעמון .צילם :יגאל בן ארי
– מנהל המחוז הקודם ,ועובדי המחוז :אילנית איגל ,יתיר שמיר,
שרון טל ,שלומי ארמה ,אורי קייזר וליבנה שמילה.
רשות הטבע והגנים – שאול גולדשטיין-מנכ"ל ,יובל פלד-מנהל חט' תכנון ופיתוח וזאב מרגלית-מנהל אגף
שימור ופיתוח ,עדי גרינבאום-הוצאה לאור ,חט' קהל וקהילה.
פרופ' בועז זיסו – חופר חורבת עתרי (אזור שהיה בתיק הראשון ואחר כך נגרע) ,אוניברסיטת בר אילן.
פרופ' עמוס פרומקין – מלח"ם ,האוניברסיטה העברית.
הוועד הישראלי לאונסקו – דני בראלי  -מזכ"ל קודם ,פרופ' מייק טרנר  -יו"ר ועדת מורשת עולמית קודם,
ד"ר דלית אטרקצ'י  -מזכ"לית נוכחית ואדריכל אריה רחמימוב יו"ר ועדת מורשת עולמית נוכחי.
החברה הממשלתית לתיירות – דיוד מינגלגרין-סמנכ"ל.
המועצה האזורית יואב – רני טריינין ראש המועצה הקודם וד"ר מטי הרכבי צרפתי ראשת המועצה הנוכחית.
המועצה האזורית לכיש – דני מורביה ראש המועצה וניסים נחום מזכיר המועצה.
רשות העתיקות – ד"ר יגאל ישראל ארכיאולוג מרחב דרום ורענן כסלו ראש מינהל שימור.
איקומוס ישראל –עו"ד גידי קורן יו"ר קודם ,פרופ' עירית עמית יו"ר נוכחי ,אדר' רם שואף – בקרת התיק.
עמותת התיירות שפלת יהודה – שלומי שקד המנהל הקודם ומרים סטקלרו.
החברה הכלכלית יואב – אלון הברפלד  -מנכ"ל.
קק"ל – פנחס כהנא – מנהל מח' תכנון ,חנוך צורף – מנהל אזור ההר ,גידי בשן – רכז קהילה ויער,
איריס ברנשטיין – מנהלת מח' תכנון מרחב מרכז ,בעבר.
אדר' ענת שדה ,מתכננת הפיתוח בגן הלאומי .השתדלנו :ואם נשכח מישהוא איתו הסליחה.
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גן לאומי תל גזר :עונת החפירות של קיץ  - 2014משלחת החפירות של
הסמינר התיאולוגי הבאפטיסטי של דרום מערב ,טקסס ,ארה"ב
ד"ר סטיב אורטיז וד"ר סם וולף
המשלחת הארכיאולוגית המיצגת את מכון טנדי
לארכיאולוגיה ,מפורט וורס ,טקסס ,סיימה
לאחרונה את החפירות של העונה ה 7-בתל גזר.
המקום נודע כאחת משלושת הערים הראשיות
שבוצרו על ידי המלך שלמה (מלכים א' ט' .)17-15
אחד המבנים העיקריים שנחשף הוא מבנה אבן
ממנו השתמרו  2חדרים לגובה של  1.5מ' ,בסמוך
לחצר ובהם סימנים לחורבן במלחמה (תמונה .)1
תיארוך הבנין למאה ה 10-לפנה"ס מאפשר להציע
כי ההרס נגרם על ידי המלך המצרי שישק בערך
בשנת  918לפנה"ס כפי שמתואר בתנ"ך (מלכים א
י"ד  )26-25ובמקורות המצריים.
אחד הממצאים המיוחדים והנדירים ביותר שנמצאו בשכבת החורבן היה לוח משחק מגולף משנהב (איור .)2
הלוח נמצא בחתיכות והמתנדבים שלנו מצאו את כולו בשטח בזכות ניפוי קפדני של האדמה .הלוח שוחזר
במומחיות על ידי משמרת המשלחת ,רייצ'ל ארנשטיין .המשחק ידוע היטב בעולם העתיק (לבנט ,קפריסין)
ונקרא 'משחק  20הריבועים' .לוחות משחק דומים נמצאו משובצים בחלק עליון של קופסא .מספר כלי משחק
וקוביה נמצאו בין ההריסות .שני לוחות משחק דומים מגולפים באבן נמצאו בעונה הקודמת ולפיכך הצוות
העניק לאזור זה את שם החיבה 'הקזינו של שלמה' .המחקר בפרויקט מתמקד בתהליך העיור ובתפקידה של גזר
כאתר הגבול ,אך גם בשיחזור אורח החיים
בעת העתיקה שהוא מטרה חשובה .ממצא
זה מראה כי לתושבים הקדמונים היה פנאי
להנות ממשחקים.
החפירות התמקדו בשטח שממערב לשער עיר
בו נחשפה חומת סוגרים בעונות קודמות.
מצדה הפנימי של החומה הייתה חצר גדולה
בה נמצאו טאבון ,קנקני אחסון ,סירי בישול
וקורות עץ שרופות הנשענות על גבי משטח
טיח .בקצה הצפוני של החצר היו שני חדרים
שקירותיהם השתמרו לגובה של מעל מטר
וחצי .באחד החדרים הללו נמצאו שרידים
של עצם לסת של פרה .בחדר הסמוך נמצא
לוח המשחק.
בחפירות נחשפו גם שרידי בניין שקדם למאה ה 10-לפנה"ס .הממצא המרשים ביותר מתקופה זו (מאות ה־11-12
לפנה"ס) כלל חנית ברונזה במצב השתמרות מצויין ,ראש צלמית מחרס בסגנון פלישתי ('אשדודה') ורגל מחרס
בעלת שש אצבעות כנראה של חתול .שרידים ארכיאולוגים רבים שטרם נחפרו השייכים לתקופת הברונזה
המאוחרת (מאה  14לפנה"ס) קיימים בשכבה שמתחתיה.
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פרויקט החפירה בתל גזר מנוהל על ידי ד"ר סטיב אורטיס מטעם מכון טנדי לארכיאולוגיה של הסמינר
התיאולוגי הבפטיסטי הדרום מערבי וד"ר סם וולף מטעם רשות העתיקות .המימון של מכון טנדי כולל תמיכה
של קונסורציום של המוסדות הבאים :הסמינר התיאולוגי אשלנד ,מכללת אמאוס למקרא ,מכללת לנקסטר
למקרא ,מכללת לייקומינג והמוזיאון לארכיאולוגיה מריאן אייקנס של הסמינר התיאולוגי הבפטיסטי 'שער
הזהב' .המשלחת הנוכחית מנתה כ 50-סטודנטים ואנשי צוות ,בעיקר מארצות הברית .המשלחת פעלה בשיתוף
הפעולה עם רשות הטבע והגנים והתושבים של היישוב השכן כרמי יוסף.
היבט נוסף של מחקר תל גזר הוא הסקר האזורי הנערך בסביבה הקרובה של התל על ידי ד"ר אריק מיטצ'ל
מהסמינר התיאולוגי הבפטיסטי דרום־מערב ,פורט וורס ,טקסס .גולת הכותרת של הסקר בעונה הקודמת היה
גילוי כתובת 'תחום גזר' מספר  ,13חקוקה בסלע ממזרח לתל ,לא רחוק מעין ורדה .בעונה הזאת התרכז הסקר
במדרון הצפון-מזרחי של כרמי יוסף .בסקר נמצאו קברים ,גתות ליין וקירות טרסה.
המשלחת מתכננת לחזור לתל גזר בקיץ שנת  ,2015בכדי להמשיך את החפירות בשכבה של המאה ה 10-לפנה"ס,
לשפוך אור נוסף על תקופת הברזל ( Iמאות  11-12לפנה"ס) ואף לחשוף את השכבה של תקופת הברונזה
המאוחרת מהמאה ה 14-לפנה"ס .צוות שימור יתחיל בשיקום בית ארבעת המרחבים הישראלי מהמאה ה8-
לפנה"ס שנחשף לפני מספר עונות ויחזק את הקירות החשופים של השכבה מהמאה ה ,10-בכדי שיהיו במצב
מיטבי להראותם למבקרים בגן הלאומי תל גזר.

אחת הכתובת של 'תחום גזר' בעברית ו'של אלקיוס' ביוונית  /צילום :צביקה צוק
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פתרון חידת חודש יוני-יולי 2014
גן לאומי פלמחים .חורבת יבנה ים.

פתרו נכונה לפי הסדר :אייל מיטרני ,יוסי בן ארי ,רות כהן ,יגאל בן ארי ,ירון עובדיה ,חיים כראל ,נועה מוטרו,
ד"ר מיקי וולוקיטה ,אליעזר כהן ,דוד אלקלעי ,יאיר אסף ואם שכחתי מישהוא איתו הסליחה.
מספר לא מבוטל של פותרים לא הבחינו כי המצוק החופי אינו גבוה והציעו :גן לאומי אפולוניה ,תל ארשף.

חידת חודש אוגוסט 2014
מה שם המקום ושם הגן הלאומי?

8
______________________________________________________________________________
רח' עם ועולמו  ,3גבעת שאול ,ירושלים  35463טל 02-5005444 :פקס02-6529232 :
(הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים)
tsuk@npa.org.il

