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  1120 ספטמבר –חדשות בעתיקות   
  הרשות ארכיאולוג � ד"ר צביקה צוק    

  
  חפירות במפעל המי�   � תל גזרג� לאומי 

  

צביקה צוק וחגי  ד"רנוהלה על ידי החפירה במפעל המי� בתל גזר. התקיימה עונת חפירות שנייה  2011יוני �בחודשי� מאי

ד"ר ד� וורנר וד"ר דניס קול מהסמינר התיאולוגי באפטיסטי של ניו אורלינס יוחנ� מרשות הטבע והגני� ופרופ' ג'י� פארקר, 

  ובחסות רשות העתיקות. 

חפירה הוצאו כי בפרנו עד מאוד את שיטת העבודה וכ$ בסו# העונה יכולנו להתפאר ישעברה, ש השנה, למודי ניסיו� משנה

טו�. התקדמו  �270העפר והאבני� שהוצא מוערכת בככמות שקי� גדולי� בשנה שעברה).  336שקי� גדולי� (לעומת  1372

מ' מראשה.  �2עומק של כעד למלווי� את תקרת המנהרה כאשר אנו הגענו אל תחתית המנהרה המשופעת מ' ו �15השנה כ

הגענו כמו ג� אל מקור המי� כפי טר� רקעית המנהרה קל

וג� 'דאג' לסתו�  1907ששרטט מקליסטר שחפר כא� בשנת 

  את חלקה. 

שחדר פנימה מילוי היא למעשה ניקוי של החפירה הזו  כל

 מאזבמכוו� וג� בידי הטבע מאז חפירת מקליסטר, דהיינו 

  ולכ� לא נלקחו ממצאי�. בלבד  1907 שנת

הצר אל המערה הטבעית שנמצאה בנוס# חדרנו דר$ הפתח 

  אדמה בוצית ללא אבני�. במלאה 

חפרנו תעלה צרה אל מתחת לתקרה שנמצאה ישרה 

מעלות כלפי מזרח. החפירה  �20טוחה ועולה בזוית של כוש

בתקווה להגיע תימש$ בשנה הבאה אל קרקעית המנהרה 

 �   וכ� לתו$ המנהרה המשופעת. אל אג� מקור המי

   . התחתו� הבחלק חפירהמנהרה המשופעת: הה        

  

המערה הטבעית. מצב של סו# עונת החפירה.  צילומי�: ארט                                         ניקוי המערה הטבעית.  חפירה בחת$ צר.                                

  בוליו 
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  חפירות ממערב לשער שלמה  � תל גזרג� לאומי 

  . הצילומי� באדיבות המשלחת. נמסר על ידי מנהלי המשלחת ד"ר סטיב אורטיז וד"ר ס� וול#

  

) על ידי משלחת של מכו� טנדי 2011יולי �ל גזר במש$ חמישה שבועות (יוניעונת החפירות החמישית התקיימה בת

 �לארכיאולוגיה של הסמינר התיאולוגי הבאפטיסטי דרו� מערב (טכסס, ארה"ב). הפרוייקט זכה למימו� על ידי קונצורסיו

קסטר למקרא, קולג' קולג' לנארכיאולוגי  של מריא� איקנס, האוס# השל מספר מכוני�: הסמינר התיאולוגי אשלנד, 

  ליקומינג ובי"ס גרדיואט והסמינר התיאולוגי הבאפטיסטי של מרכז מערב. 

סטודנטי�  �90ס� וול# בסיוע ג' ארבינו ובוב מולינס. בחפירות השתתפו כד"ר סטיב אורטיז וד"ר החפירות נוהלו על ידי 

  רוב� מארה"ב ומיעוט� מקנדה, אנגליה, ישראל וקוריאה. 

המשיכו באוכ# שבמרכז החלק הדרומי של התל ממערב ל'שער שלמה'. בעונות הקודמות נחפרו: חומת  החפירות השנה

, סדרת ביצורי� החל מתקופת הברונזה לפנה"ס הסמוכי� לקו החומה �8הסוגרי�, שלושה בנייני� מינהליי� מהמאה ה

נמצאו עדויות להרס כ� פה ההלניסטית. , בית ארבע מרחבי� ישראלי, וכמה בנייני� מהתקו2התיכונה ועד לתקופת הברזל 

    . �3מימי תגלת פלאסר ה

לפנה"ס ולחקור  �8מטרת המחקר השנה הייתה להסיר את המבנה המנהלי של המאה ה

 �את השכבות הקדומות יותר ובעיקר את תקופת הברונזה המאוחרת. נחפרו שני שטחי

�חת$ בכיוו� צפו�שהוא  Wשהוא רובע מנהלי מצפו� לחומה ושטח  Eעיקריי�: שטח 

  דרו� של רובע מגורי� המגיע עד החומה.  

 :�  תוצאות עונת החפירות ה

לפנה"ס ובה יחידות מגורי� בה� נמצאו קנקני�  �9שכבת חורב� שזמנה מהמאה ה .1

 ולוח משחק. 

 מרחבי� גדול שחלקו נחפר בעונה הקודמת.  4השלמת הכניסה לבית  .2

 . Iחדרי� שזמנ� מתקופת הברזל  .3

 לפנה"ס).  14ה מתקופת הברונזה המאוחרת (מאה חשיפת מבנ .4

  

התמונה הארכיאולוגית המצטיירת כעת בשטחי החפירה היא: השכבה הקדומה ביותר 

בצד הדרומי ש להגבעה המערבית כוללת חלקלקה מתקופת הברונזה התיכונה. מעליה 

   �9שכבת החורב� של המאה ה      . Iהתיישבות מתקופת הברונזה המאוחרת ומעליה נוכחות של אנשי� בתקופת הברזל 

  הוחלפו בבנייה  �9סדרה של בנייני ציבור אשר במהל$ המאה ה ממערב ל'שער שלמה'

בנייני מינהל. תל  3לפנה"ס חזר השטח לשמש מבני ציבור ובו נמצאו  �8פרטית תו$ כדי המש$ שימוש בחומת העיר. במאה ה

  ל ההתפשטות והתכווצות הגבול במהל$ ההיסטוריה של תקופת הברזל. גזר שופ$ אור על תהלי$ העיור של ממלכת יהודה וע
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  משמאל 
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 סעודה אחרונה באפולוניה
ארכיאולוג מחוז מרכזמנהל ג� לאומי אפולוניה חגי יוחנ� כתב:   

 

אחת השאלות הקבועות  צות וסיורי�.במהל$ שנות עבודתי בתור מנהל ג� לאומי אפולוניה, יצא לי להדרי$ לא מעט קבו

איפה אפשר לראות את מה שמצאת�", תמיד אני עונה בטו� חצי מתנצל "תראו רוב  ,שעולה בסיורי� אלו היא "תגיד

 הממצא מאוחס� במעבדות אוניברסיטת תל אביב, והלואי שהיה לנו איפה להציגו".

אל, בשיתו# משלחת אפולוניה בראשות פרופ' אור� טל, לשמחתנו הרבה מוזאו� אר0 ישרכי אני שמח להודיע שלא עוד, 

חלק ניכר מהממצאי� בחפירות המבצר הצלבני של אפולוניה.ציג החליטו לקיי� תערוכה אשר ת  

 כאשר הגעתי נרגש לערב הפתיחה די נדהמתי, התחושה הייתה של חזרה בזמ�, שהרי כמעט כל כלי המוצג כא� עבר תחת ידי.

פרתי לאלו שהתלוו אלי את סיפורו של כל ממצא, הנה הקערה היפיפיה שמתארת סצינת צייד, אני עברתי ממוצג למוצג וסי

רגע רגע  ., והנה היא מככבת בלב השולח� הערו$ כל טוב�ר דבק כדי לצל� אותה צילו� ראשויזוכר אי$ הדבקנו אותה ע� ני

נו אותה לילדי� כשה� באו להשתת# הרא ,אני אומר לאישתי ,את זוכרת. זאת הצלחת שיצאה משטח החפירה החדש

והקערית הזו בכלל יצאה כשדחפתי את היד לתו$ תעלה (מה שנראה אח"כ די טפשי) כי ראיתי משהו נשט# בזר�  .בחפירה

 המי�, והנה פריט השיש ששכב אצלי במשרד במש$ חודשי� כי לא היה לנו כח להזיז אותו.

 

אני זוכר במיוחד,  נשי� צפי� במוחי, כמה רבי� השותפי� למסע הזה בזמ�.זכרונות של עונות חפירה רבות, של אירועי� וא

את פרופסור ישראל רול ז"ל מנהל המשלחת, רוכ� על אוזני כממתיק סוד ואומר "אל תספר לא# אחד אבל די מענינת 

החפירות שערכנו. אילו רק יכול היה לראות בגאווה את תוצר .התקופה הצלבנית" וזאת אומר פרופ' לארכיאולוגיה קלאסית  

המכלול הקראמי היפיפה התגלה כמעט כולו בבור אחד  .התערוכה שעוצבה על ידי האוצרת עירית ציפר נסובה בענייני אוכל

נכנעו אבירי המסדר ההוספיטאלרי אשר שלטו  1265לאפריל  �29סיומו של קרב בבליבו של המבצר, וכל זאת כוו� שב

האבירי� הצלבני�, הוטל עליה� להרוס את המבצר וכנראה שבמהל$ זה ג� ל . עבארסור, לצבאו של הסולט� ביבארס

.1999הושלכו הכלי� לתו$ אותו בור שנחש# על ידנו בשנת   

.20:00או� פתוח עד י, בימי חמישי המוז16:00 – 8:00או� ישעות פתיחת המוז .2011בנובמבר  �20התערוכה תוצג עד ל  

  http://www.eretzmuseum.org.il/main/site/index.php3?page=426  . התרש�בוא ולשווה וכדאי ל 
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 � ג� לאומי חו# פלמחי� – יבנה י

בשונית של עיר שרידי מבצר ובית מרח0 מהתקופה אסלאמית הקדומה התגלו בחפירות  הארכיאולוגיות שנערכו לראשונה 

/ פרופ' משה פישר, המכו� לארכיאולוגיה, אוניברסיטת תל אביב י��הנמל הקדומה יבנה  

  
י� הממוקמת בי� יפו לאשדוד, לא הרחק משפ$ נחל שורק, הייתה עיר נמל חשובה. האתר שימש כנמל ליישובי� �יבנה

  ה"ס) ועד ימי הביניי�.  בפני� האר0 כמעט ללא הפסקה החל מתקופת הברונזה (אמצע האל# השני לפנ

, חשפו החוקרי� שרידי מבצר ובית מרח0 מהתקופה נערכו באוגוסטי� ש�בחפירות הארכיאולוגיות בשונית של יבנה

   לספירה).  12�8האסלאמית הקדומה (המאות  

אביב, שניהל י� עומד פרופ' משה פישר מהחוג והמכו� לארכיאולוגיה באוניברסיטת תל �בראש הפרויקט הארכיאולוגי יבנה

. לראשונה התנהלו הפע� חפירות שיטתיות בשונית 1992מאז שנת  �9את החפירה ע� ד"ר איתמר טקסל. הייתה זו העונה ה

  י�, הבולטת לתו$ הי�, והמהווה את הגבול הדרומי של מעג� טבעי שנוצל לש� כ$ מאז תקופת הברונזה. �של יבנה

ל האתר שכללו מבני ציבור, מרחצאות, וילות למגורי�, בתי מלאכה בחפירות בעונות הקודמות נחשפו שטחי� רבי� ש

. בעבר נחשפו ממצאי� שהעידו �2007ומחסני�. בתקופה הביזנטית היו בעיר פסיפסי� מרהיבי�, שאחד מה� נחש# כזכור ב

.�  על התייוונותה של העיר וא# על החרבתה בימי החשמונאי

ודית בשונית הבולטת לתו$ הי� הקרויה במסורת הערבית "מינת רובי�"  בעונה הנוכחית, הוחלט כאמור לערו$ בדיקה יס

(הנמל של ראוב�), הלוא הוא ראוב� הקדוש למוסלמי האיזור. הביצור שנחש# הקי# ככל הנראה את המשטח העליו� של 

מלוכדות בטיח הבליטה הימית במהל$ התקופה האסלאמית הקדומה. הקירות והמגדלי� היו בנוי� מאבני גזית ואבני גוויל 

  טכניקה מקובלת בבנייה אסלאמית. –ובגבס, מעורב בכמויות גדולות של צדפי� וחול 

�מזרחי של השונית התגלו שרידיו של בית מרח0, המתואר$ א# הוא לתקופה האסלאמית הקדומה. המרח0 בנוי �בחלק הצפו

הרומי, ג� כא� נמצאו עדויות לקיומה של  לפי המתכונת הרומית, א$ כולל מספר התאמות לתקופה האיסלמית. כמו במרח0

קרקעי. מדובר בשלב זה על �מערכת חימו� מי� ויצירת אדי� באמצעות מערכת חימו� המבוססת על תנורי� ועל מעבר תת

אחת הדוגמאות הבודדות של שימוש במרח0 מטיפוס רומי באר0 ישראל בתקופה הנ"ל, ועל הדוגמא היחידה עד כה לקיומו 

  ה צבאית.של מרח0 במצוד

מאחוז 'י� ע� המצודה הימית �ה� הביצור וה� המרח0 שנחשפו השנה מתווספי� לעדויות ארכיאולוגיות הקושרות את יבנה

(הנמל של יבנה), ששימשה בי� היתר להגנת אזור החו# ולפדיו� שבויי� בי� מוסלמי� ונוצרי� בתקופה האסלאמית  'יובנה

חו# '� צעד ראשו� בפיתוח אתר החפירות במסגרת הג� הלאומי החדש י� מהווי�הממצאי� שנחשפו ביבנה הקדומה.

�  . 'פלמחי

הערה מקדימה: כל השרידי� הערה מקדימה: כל השרידי� הערה מקדימה: כל השרידי� הערה מקדימה: כל השרידי� 

הנראי� בצילומי� הללו מתוארכי� הנראי� בצילומי� הללו מתוארכי� הנראי� בצילומי� הללו מתוארכי� הנראי� בצילומי� הללו מתוארכי� 

לתקופה האיסלאמית הקדומה, לתקופה האיסלאמית הקדומה, לתקופה האיסלאמית הקדומה, לתקופה האיסלאמית הקדומה, 

        י"ב לספירהי"ב לספירהי"ב לספירהי"ב לספירה����מאות ח'מאות ח'מאות ח'מאות ח'

 –על של השונית �. מבט2011י� �יבנה

המבצר הימי של האתר לאור$ 

ית התקופות, ע� שטחי החפירה . השונ

 :�מוקפת בחומות מרשימות. (צילו

  י�)�סקייויו, קופירייט משלחת יבנה
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על של שטחי החפירה שעל משטח השונית. מימי� נראי� מגדל וחומות המשולבות אתו, ואילו משמאל, שרידי בית המרח0 ע� �. מבט2011י� �יבנה

  י�)�עמודי חדר החמי�. (צילו�: סקייויו, קופירייט משלחת יבנה

  

. חדר החמי� של בית המרח0. נראי� עמודי התמיכה של הרצפה העליונה ותאי הרחיצה. תעלת ניקוז הנראית בקדמת הצילו� הוליכה 2011י� �יבנה

  י�)�את המי� לכוו� הי� (צילו�: פאשה שרגו; קופירייט: משלחת יבנה
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 בתל אשקלו� 2011סיכו� עונת חפירות  �ג� לאומי אשקלו� 
  דניאל מסטרד"ר שר לואיס ורונה אביד"ר 

של משלחת חפירות ליאו� לוי לאשקלו� מטע� אוניברסיטת הרווארד נערכה במש$ שישה שבועות  2011עונת חפירות 

.�  במהל$ החודשי� יוני ויולי, והשתתפו בה יותר ממאה סטודנטי� וחוקרי� מומחי

  משלחת החפירות ע"ש ליאו� לוי התמקדה השנה בכמה שטחי חפירה:

משטחי החפירה היה בלתי צפוי מראש, שכ� בחור# האחרו� השתנו פני המצוק שלאור$ חו# הי� בשל סערה אחד 

והייתה מהגדולות שידע האזור בעשרות השני� האחרונות. בעקבותיה נהרס חלק ממצוק החו#,  2010שהתרחשה בדצמבר 

וחת$ אל שכבות התל. זהו חת$ גיאולוגי  פשר לנו מבט נוס#יקו המצוק נסוג לאחור ונחש# נדב$ חדש של התל, דבר שא

וארכיאולוגי רצי# מסלע הא� שמתחת לעיר ועד לחומה הצלבנית המאוחרת. מהחת$ אנו למדי� רבות על התפתחותה של 

  אשקלו� הקדומה ושל החו#. 

חשו# שרידי� ), הנמצא על המדרו� הצפוני של הגבעה המרכזית  המשי$ צוות של חופרי� ל38בשטח החפירות המרכזי (גריד 

  מ� המאות האחת עשרה והעשירית לפנה"ס, תקופה שבה הפלשתי� שלטו בעיר.

), נמשכו החפירות ונחשפו שכבות מימי היישוב של 51בשטח חפירות הנמצא מהצד הדרומי של הגבעה המרכזית  (גריד 

  בה� היתה במקו� קולוניה ס, בימי� פנה"מהמאה החמישית ל �הפוליס ההלניסטי, ומתחת� שכבות קדומות במאתיי� שנה

 פיניקית תחת שלטונה של האימפריה

  הפרסית.

בשטח חפירות מדרו� לבסיליקה שנחפרה למטה: 

), נחש# אודיאו� מרשי� 47בידי ג'ו� גרסטנג (גריד 

 �שהיה חלק מהמבני� הציבוריי� של אשקלו

הרומית, ונעשה מעקב אחר השינויי� שנערכו במבנה 

ובתקופת הכיבוש בראשית התקופה הביזנטית 

  המוסלמי.

 

שטח חפירה שנפתח לראשונה השנה הוא חת$ בדיקה למעלה: 

בביצור הפאטימי של אשקלו� בסביבת שער אשקלו�, במטרה 

  לבחו� כיצד נראה מבנה השער המזרחי הפאטימי והצלבני. 
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  ? זה צול� אירועהאנשי� ובאיזה ומי היכ� המקו� ומהו הבניי�?  :חידת החודש             
  

  
  

   מתפתרו� החידת הקוד
  הצלבניתקמח הטחנת  –טבע עי� אפק שמורת 

 

  
  
  
  

                      


