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ד"ר צביקה צוק – ארכיאולוג הרשות

המשלחת הרביעית לתל לכיש (גן לאומי תל לכיש)
פרופ' יוסי גרפינקל ,המכון לארכיאולוגיה האוניברסיטה העברית ירושלים ,פרופ' מייקל היזל ופרופ'
מרטין קלינגבייל מהאוניברסיטה האדוונטיסטית הדרומית בארצות הברית ,פרופ' הו-גו קאנג ופרופ'
סונהווא הונק מאוניברסיטת ג'אנסין סיאול שבקוריאה הדרומית
אין עוד אתר אחר בכל המזרח הקרוב המשקף את תולדות המחקר המודרני כמו לכיש .כבר בשנת  1815לורד ביירון,
מאבות התנועה הרומנטית ,כתב את הפואמה המפורסמת על אודות סנחריב .ומה ידע ביירון בעת ההיא על סנחריב? רק מה
שכתוב במסורת המקראית ,ובמסורת זאת סנחריב מתקשר ללכיש .בשנת  1830אדווארד רובינסון ועלי סמית ,אבות
המחקר הגיאוגרפי-היסטורי ,הציעו בהסתייגות גדולה לזהות את לכיש באתר של אום-לקיש ,הנמצא ממערב לקריית גת.
הצעה זאת הסתמכה על הדמיון בשם .בשנת  1847אוסטין לייארד חפר בנינווה שבעירק ומצא את ארמון סנחריב ,ובו
תבליט גדול ומפואר המתאר את מצור לכיש על ידי הצבא האשורי .בתבליט נראים תושבי העיר מובלים לגלות באשור.
בשנת  1870חפר סיר פלינדרס פיטרי באום-לקיש ותוך שלושה ימים הגיע למסקנה שאין שם עיר גדולה מתקופת המקרא.
הוא עבר לחפור בתל חסי הממוקם כ 5-ק"מ מדרום-מזרח וזיהה אותו כלכיש המקראית .בחפירה זאת הבין פיטרי כי תל
ארכיאולוגי מורכב משכבות (סטרטיגרפיה) ,ובכל שכבה כלי חרס מטיפוס אחר (טיפולוגיה) .שני כללי יסוד אלו משמשים
את מדע הארכיאולוגיה בכל העולם ,והם נקבעו לראשונה בתל חסי .באותה תקופה פיטרי התרכז רק בחפירות במצרים.
מדוע הגיע לחפור בארץ ישראל? רק בגלל ההתעניינות הגדולה בלכיש .בשלהי המאה ה 19-פורסמו מכתבי אל עמרנה,
שנשלחו ממלכי כנען השונים אל פרעה במצרים .שישה מהמכתבים נשלחו על ידי מלך לכיש .בשנת  1929וויליאם פוקסוול
אולברייט ,מגדולי חוקרי הארכיאולוגיה המקראית ,הציע לזהות את לכיש עם האתר של תל דוויר ,זיהוי המקובל עד היום.
בחודש נובמבר  1932החלה לחפור בתל דוויר משלחת בריטית בראשות ג'יימס לזלי סטארקי .המשלחת כללה גם את אולגה
טפנל ואת לנקסטר הרדינג ,שבהמשך התפתחו להיות חוקרים חשובים בזכות עצמם (איור
 .) 1כל השלושה היו תלמידים של פיטרי וחפרו אתו לפני כן במצרים ובארץ ישראל .אבל
הדור הצעיר רצה לפרוש כנפיים וחיפש פרויקט לעצמו .ממכתבים בארכיון המשלחת ניתן
לראות שהם תיכננו בתחילה לחפור בתל ערני ,שבאותם ימים היה מקובל לזהותו כגת
הפלישתית (כיום מקובל שגת ממוקמת בתל צפית) .לבסוף בחרו החוקרים הצעירים בתל
דוויר ,ונראה שהייתה בכך התרסה מול פיטרי' :טעית כשזיהית את לכיש בתל חסי' .גולת
הכותרת של חפירות אילו הם מכתבי לכיש ,קבוצה של  18חרסים משלהי ימי הבית
הראשון ,שנמצאו בשער העיר .במכתב  4מופיעה השורה המפורסמת" :וידע אדני כי את
משואת לכיש (א)נחנו שומרים ,כי לא נראה את עזקה" .זאת הייתה אחת הפעמים
הראשונות בארכיאולוגיה של ארץ ישראל ששם העיר הקדומה נמצא בכתובת באתר.
בתאריך  10בינואר  1938נרצח מנהל משלחת החפירות ,ג'יימס לזלי סטארקי ליד חברון,
בדרכו מלכיש לירושלים ,לרגל פתיחת מוזיאון רוקפלר .עונת החפירות של אותה שנה אמנם
איור  .1ג'יימס לזלי סטארקי ואולגה טפנל,
נמשכה עד האביב ,אבל הייתה העונה האחרונה.
חופרי תל לכיש בשנים  1932עד 1938
באמצע המאה ה ,20-עם נסיגת השליטה הקולוניאלית במזרח התיכון ,ירדה חשיבותן
(באדיבות קרן וולקם ,לונדון).
של משלחות זרות במחקר הארכיאולוגי ,ומעתה חפרו בתל לכיש ארכיאולוגים ישראלים.
המשלחת השנייה בתל ,בראשות פרופ' יוחנן אהרוני מאוניברסיטת תל אביב ,חפרה בשנת  1966ובשנת  .1968המשלחת
השלישית ,בראשות פרופ' דוד אוסישקין מאוניברסיטת תל אביב ,חפרה  14עונות בין בשנים  1974עד .1994
המשלחת הרביעית חפרה בתל לכיש בשנים  2013עד  .2017בראשה עמדו פרופ' יוסף גרפינקל מהמכון לארכיאולוגיה
באוניברסיטה העברית ופרופ' מייקל היזל ופרופ' מרטין קלינגבייל מהאוניברסיטה האדוונטיסטית הדרומית בארצות
הברית .בחפירה השתתפו גם פרופ' הו-גו קאנג ופרופ' סונהווא הונק מאוניברסיטת ג'אנסין סיאול שבקוריאה הדרומית.
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המשלחת קבעה מראש פרק זמן של חמש עונות ,ומטרת הפרויקט הייתה להבהיר את אופי שכבה  Vבלכיש ,היישוב הראשון
מתקופת הברזל באתר :האם בשכבה  Vהתקיים בלכיש כפר או עיר מבוצרת ,ומה תאריך הקמת יישוב זה? במחקר הוצעו
במהלך השנים הצעות שונות לתיארוך שכבה  Vבלכיש :תחילת מאה  10לפנה"ס (ימי דוד ושלמה) ,סוף מאה  10לפנה"ס
(ביצורי רחבעם) ,תחילת מאה  9לפנה"ס ,סוף מאה  9לפנה"ס (אחרי חורבן העיר הפלשתית גת) ,תחילת מאה  8לפנה"ס ואף
במחצית השנייה של המאה ה 8-לפנה"ס (לאחר נפילת ממלכת ישראל).
המשלחת התרכזה בפינה
הצפונית-מזרחית של התל
(איור .)2
איור  .2צילום אוויר של תל לכיש,
מבט

לפינתו

(צילום:

הצפונית-מזרחית

משלחת

החפירות

הרביעית).

זאת מתוך מחשבה שייתכן
כי בשלב הקדום של תקופת
הברזל הוקמה במקום עיר
קטנה ,שהשתרעה רק על
חלק מהתל ,ולא על כל
השטח .במקרה כזה ,החלק
המועדף צריך להיות ,לפי
הערכתנו ,סמוך לעמק לכיש,
מקור המים ,אדמות פוריות
לחקלאות ,והדרך הראשית המקשרת את גב ההר (אזור חברון) אל
מישור החוף (אשקלון) .לכן ,בפינה הצפונית-מזרחית נפתחו
שלושה שטחי חפירה:
שטח  AAנמצא סמוך לחפירות פרופ' יוחנן אהרוני ,סמוך למקדש
השמש של התקופה הפרסית ,שנחשף כבר על ידי משלחת
סטארקי .כאן חשף אהרוני רצף של שכבות יישוב משכבה  Iשל

איור  .3שטח  AAבתל לכיש (צילום :משלחת החפירות הרביעית).
התקופה הפרסית-הלניסטית ועד שכבה  VIשל התרבות

הכנענית .בחפירה שלנו נמצאו בחלק המזרחי שכבה
ושכבה  ,Vולשתיהן עובי הצטברות משמעותי (איור .)3
בשכבה  ,IIשנהרסה על ידי הבבלים בסוף תקופת בית
ראשון ,נמצא מתחת לרצפת חדר ,מטמון של כלי ברזל
שהוחבאו בתוך קנקן חרס (איור .)4
איור  . 4קנקן חרס שנמצא מתחת לרצפת חדר ,מהחורבן הבבלי של סוף ימי הבית הראשון (צילום :טל רוגובסקי).
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IV

שטח  BBנמצא ממש על הפינה הצפונית-
מזרחית של התל ,ליד באר המים (איור .)5
איור  .5צילום אוויר של המדרון המזרחי בשטח ,BB
ורצף הביצורים של תל לכיש (צילום :משלחת
החפירות הרביעית).

במדרון המזרחי זיהינו ותיארכנו שלבי
ביצור מתקופות שונות :חומת אמצע
המדרון (מתקופת הברונזה התיכונה IIב'),
מצודה מאסיבית בנויה מקירות לבנים
עבים במיוחד שנמצאו בה שיבוצי עצם
(איור  ,)6חרפושיות וטביעות חותם מסגנון
חיקסוסי (מתקופת הברונזה התיכונה IIג'),
מצודת אבן (מתקופת הברונזה המאוחרת),
חומת אבן ובה שער פשוט (שלהי ימי
ממלכת יהודה) וחומת אבן ממש מתחת לפני השטח (התקופה הפרסית).
בחפירות אלו הובהר כי התיארוך המקובל של חומת אמצע המדרון
לתקופת הברזל בטעות יסודו ,וכי החומה הוקמה כבר בתקופת הברונזה
התיכונה .בנייה אינטנסיבית של ביצורים ושער במדרון המזרחי מעידים
שהעיר השקיעה מאמצים רבים להפגין את עוצמתה ושליטתה כלפי
העוברים בדרך.
איור  .6לוחיות עצם מגולפות בדגמים גיאומטריים ,שהיו משובצות בקופסאות או רהיטי
עץ ,מתקופת הברונזה התיכונה IIג' (צילום :טל רוגובסקי).

בחלק המערבי של שטח  BBנחשף בשכבה  ,VIבעיר הכנענית האחרונה ,מקדש כנעני גדול ,ונמצאו בו מגוון ממצאים
ייחודיים ,הכוללים מנחות יסוד וקערות ברונזה גדולות .על רצפת המבנה נמצא ריכוז כלי נשק ,תכשיטי זהב ,שני פסלי
אלים מברונזה מצופים כסף ,שתי חרפושיות ,ושבר כתובת כנענית (איורים .)9-7
איור  .7עגיל זהב שנמצא על
רצפת המקדש של העיר הכנענית
האחרונה (צילום משני כיוונים:
טל רוגובסקי).
איור  .8ראש חץ מברונזה שנמצא
על רצפת המקדש של העיר
הכנענית האחרונה
(צילום משני כיוונים :טל

איור  .9כתובת כנענית שנמצאה

רוגובסקי).

על רצפת המקדש של העיר
הכנענית האחרונה (צילום :טל
רוגובסקי).
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כתובות כנעניות מאוד נדירות (הפעם האחרונה בה נתגלתה כזאת כתובת היה לפני כ 35-שנה ,בחפירות אוסישקין בלכיש).
בשטח זה גם נמצא שבר של צלמית טין שנעשתה בתבליט ,המתארת אישה עם תסרוקת בסגנון מצרי (איור .)10
איור  . 10סריקת תלת-מימד של שבר צלמית כנענית ,המתארת אישה עם תסרוקת בסגנון
מצרי (סריקה אבשלום קרסיק ,רשות העתיקות).

בצמוד לשטח זה נמצא קטע חומה של שכבה  Vואליו צמודים מבנים עם
עמודים ,האופייניים לתקופת הברזל .אזור זה טופל ושומר על ידי משלחת
החפירות ,בפיקוח המשמרת אורנה כהן .זה שטח החפירה היחיד בו הקהל
יכול לראות את תוצאות עבודתנו ,כי כל השטחים האחרים כוסו באדמה
(איור .)11
שטח  CCנמצא במרכז הצלע הצפונית של תל לכיש .אזור זה נחפר על ידי
המשלחת הקוריאנית .כאן נחשף רצף של ביצורי העיר ,מפני השטח ועד
חומת אמצע המדרון של תקופת הברונזה התיכונה (איור .)12
איור  . 11צילום אוויר של מבני עמודים שנבנו צמוד לחומה
(צילום איתמר לוי).

סיכום :המשלחת הגיעה לתל לכיש במטרה
להבהיר מתי נבנתה החומה הראשונה של תקופת
הברזל .התשובה לשאלה זאת תתברר כאשר
יגיעו תוצאות פחמן  14של חרצני זיתים שרופים
שנמצאו בחפירה ונשלחו לתיארוך .בינתיים
משלחת החפירות עברה לחפור באתר של חורבת
אל-ראעי ,הממוקם כ 3-ק"מ ממערב ללכיש.
באתר זה נמצאות שכבות יישוב עם קרמיקה
פלישתית וקרמיקה המוכרת מחורבת קיאפה,
כלומר התקופות שחסרות ברצף ההתיישבות של
תל לכיש.

איור  .12צילום אוויר של החומות בשטח  ,CCבמרכז
הצלע הצפונית של תל לכיש (צילום אמיל אלבג ,רשות
העתיקות).
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מצודת הארבל (שמורת טבע ארבל) – סיכום עבודות השימור בשנת 2017
יהונתן אורלין – ממונה שימור מחוז צפון ,רשות הטבע והגנים
על מצוקיו של הר ארבל נמצאת מצודה גדולה ,אשר נבנתה בשילוב עם מערכת מערות טבעיות וחצובות מהמאה הראשונה
לספירה .המצודה התקיימה בתקופה העות'מאנית .היא נקראת בפי הערבים "קלעת קעאקע" (מצודת העורבים) ובמאה ה-
 17שונה שמה ל"קלעת בני מעאן" על שם השליט הדרוזי שבנה אותו מחדש.
המצודה הוקמה ככל הנראה בתקופה הממלוכית על בסיס כפר המערות במצוק .הבנאים "חתכו" לעתים בורות מים
וחדרים קדומים ושילבו אותם במצודתם .השרידים הנראים היום ,של הקירות העצומים שנבנו בחזית המערות בנדבכים
של אבני בזלת שחורות ואבני גיר לבנות ,הם מהמצודה שנבנתה בתחילת המאה ה 17-ע"י מושל צפת ,עלי ,בנו של האמיר
פח'ר א-דין ה 2-לבית מעאן.
צוותי השימור המחוזיים של מחוז צפון סיימו החודש את השלב הנוכחי בפרויקט שימור המצודה.
עבודות השימור החלו בתחילת השנה בראש המצוק .שם זיהינו בעיות המשפיעות על המצודה :זרימת מי הנגר מראש
המצוק ,דרך נקיק סלע טבעי אל מערכת איסוף המים ההרוסה של המצודה .המים שטפו את חומרי המליטה ופירקו את
אבני הבנייה .החלטנו לטפל תחילה בבעיה זו על מנת להקטין את כמות המים הזורמים במורד הנקיק ולהאט את קצב
זרימתם .לשם כך בנינו מערכת של טראסות אבן על ראש המצוק ,בנקודות אסטרטגיות .הטראסות נבנו בבנייה "יבשה"
בניסיון להטמיען בנוף שמורת המצוק .מסלול הזרימה העיקרי הוסט לנקיק שממערב למצודה.

הדמיית זרימת הנגר לפני תחילת העבודות

הדמיית זרימת הנגר לאחר בניית הטראסות (באדום)

טראסות אבן על ראש המצוק ,בנקודות אסטרטגיות ,שנבנו בבנייה "יבשה" בניסיון להטמיען בנוף שמורת המצוק
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השלב הבא היה מבצע לוגיסטי
לשינוע חומרי המליטה ועצי
הבנייה במעלה ההר עד לראש
המצודה .על כך כתבתי
ב"חדשות בעתיקות" של חודש
מאי  .2017במבצע מורכב
ומסובך העלינו כ 18-טונות
חומרי מליטה 14 ,מ"ק עץ140 ,
לוחות דיקט 8 ,מוטות עיגון
ומספר קורות פלדה.
עם סיום המבצע הלוגיסטי החלו
הצוותים בעבודות השימור
במצודה .לאחר ניתוח הבעיות
ובהתאם לתכנית השימור שנבחרה ,התחלנו בייצוב קומת הכניסה.

שרטוטים :ליין ריטמאייר

קומה זו כוללת חלל פנימי בעל שני מפלסים מקומרים ,כאשר חלק גדול מהמפלס העליון קרס .מקירות חלל הכניסה נשארו
רק הנדבכים העליונים של אבני הגזית ,כאשר הנדבכים התחתונים הן מהצד החיצוני והן מהצד הפנימי חסרים .במצב זה
אבני הגזית נשארו ללא תמיכה מספקת ,כאילו הן צפות באוויר ,ורק שאריות ליבת הקיר מחזיקות אותן במקומן .בנוסף
לכך פתחי חרכי הירי ש אבני הגזית נעלמו משני צדדיהם ,הפכו לפתחים לא רגולריים בליבת הקיר ,גם הם ללא תמיכה
מספקת ובלתי יציבים .לצורך ייצוב הקומה נקטו צוותי השימור במגוון רחב של פעולות שימור ,כגון:







עיבוי ליבות הקיר בחלקו הפנימי של החלל ,בבניית "דבש" מאבני גוויל וחומר מליטה על בסיס סיד הידראולי ,כך
שאבני הגזית ה"תלויות" יקבלו תמיכה מלמטה.
סיתות ובניית קשת אבן מעל פתח הכניסה למצודה לצורך תמיכת הקיר מעליה.
קידוח והתקנה של מערכת מותחנים מפלדה שנועדו לקבע את חלקו החיצוני של הקיר בתוך סלע המצוק.
בניית קונסטרוקציית פלדה לצורך תמיכה קבועה של שרידי הקומה השנייה בחלקו הפנימי של החלל.
בניית מערכת של תמיכות זמניות מעץ לפתחי חרכי הירי.
הדברה וחיתוך של צמחיה שגדלה בתוך קירות האבן.

מבט מבחוץ לפני תחילת העבודה

מבט מבחוץ לאחר סיום עבודות השימור
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מבט מבפנים לפני תחילת העבודות

מבט מבפנים לאחר סיום עבודות השימור

מראה כללי של המצודה ומערכת הפיגומים שנבנתה על מנת לאפשר עבודה והגנה

לאחר סיום עבודות הייצוב של הקומה הראשונה ,בנינו מעליה פיגום עץ גדול ,אשר יאפשר לנו לטפל בעתיד בקומה השנייה
של המצודה .בתחתית הפיגום יצרנו מעבר בטוח לקהל המבקרים .בקרוב תפתח המצודה מחדש ,והמבקרים יוכלו לשוב
ולטייל באתר המרשים הזה ,להיכנס ולבקר "בתוך" פרויקט השימור המתמשך .המטיילים יבקרו באזורים שעברו טיפול
ויתרשמו מאזורים אחרים ,שבהם נטפל בהמשך.
מתי נחזור להמשך העבודות במצודה? כרגע אינני יודע ,אבל אני מבטיח לעדכן בעתיד...
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עונת החפירות הרביעית בתל אכזיב (גן לאומי אכזיב) – יוני-יולי 2017
ד"ר יפעת טהרני ,בית הספר לארכיאולוגיה על שם נלסון גליק ,היברו יוניון קולג' ()NGSBA
וד"ר מיכאל יסמין ,המרכז הצרפתי למחקר בירושלים ()CNRJ
בקיץ  2017שבנו בפעם הרביעית לחפור בתל אכזיב (מס' רישיון רשות העתיקות  ;G64-2017מס' היתר רשות הטבע והגנים
 042/17א') .החפירה הינה פרי שיתוף פעולה בין בית הספר למקרא ולעתיקות על שם נלסון גליק – היברו יוניון קולג',
ירושלים ,המרכז הצרפתי למחקר בירושלים ( ,)CNRJאוניברסיטת ליון ורשות הטבע והגנים .החפירה מתבצעת בתמיכת
ההיברו יוניון קולג' ומשרד החוץ הצרפתי ובהשתתפות ד"ר נמרוד מרום ממכון זינמן לארכיאולוגיה באוניברסיטת חיפה.
בדומה לעונות הקודמות ,בעונת החפירות האחרונה המשכנו את חפירותינו בשני שטחים עיקריים :שטח  Cהממוקם בחלקו
המערבי של הגן הלאומי אכזיב ,בסמוך לגדר המזרחית של מתחם אלי אביבי ,ושטח  Nהממוקם מחוץ לתחומי הגן הלאומי,
בפינה הצפון-מערבית של התל ,צפונית-מערבית למתחם אלי אביבי ומדרום לשפך נחל כזיב .השנה הוספנו שטח חדש
הממוקם בחלקו הצפון-מערבי של הגן הלאומי – שטח ( Fאיור .)1
איור  :1מפת שטחי החפירות המחודשות בתל אכזיב
(תכנית :המרכז למיפוי ישראל ונוגה זאבי).

בעונה זו ביקשנו לברר את טיבו של המבנה
המונומנטלי שנחשף בשטח  Nושתוארך על ידנו
לתקופת הברונזה התיכונה; להמשיך ולחפור
מתחת למבנים מן התקופה הרומית המאוחרת
שנתגלו בשטח  ;Cליצור רצף ארכיטקטוני
וסטרטיגרפי מתקופת הברזל וכן לנסות ולאתר
את גבולות העיר מתקופות הברונזה והברזל.
בחפירות שנערכו על ידנו בשטח  Nנחשף מבנה
מונומנטלי בעל קירות עבים למדי וחדר ריבועי
בצידו המזרחי .מיקומו של המבנה והעדויות
הראשונות הצביעו על האפשרות שחשפנו קטע
ממערכת הביצור של העיר אכזיב .קטע זה
תוארך על סמך ממצאי הקרמיקה לתקופת
הברונזה התיכונה  2ב' ( .)MBIIbבמהלך עונות
החפירה  2017-2016התברר כי חלק מריכוזי
האבנים שהתגלו במבנה הינם מפולות ושתכניתו
האדריכלית מציגה שלושה קירות רוחב הבנויים מצפון
לדרום ומספר קירות אורך החוצים אותם ויוצרים סדרת
חדרים .הקירות נבנו אבני כורכר וגיר .יתירה מזאת ,הבנייה
על המדרון המערבי של התל חייבה יצירת טרסות מעל סלע
הכורכר ונראה כי בפועל המבנה המדורג ניגש אל קו החוף
(איור .)2
איור  :2מבנה מדורג מתקופת הברונזה התיכונה  2ב' על המדרון הצפון-
מערבי של תל אכזיב ,מבט מדרום (צילום :מיכאל יסמין).

החפירה בשטח זה גילתה שכבת חיים הקודמת ל MBIIb-ובה
חרסים המאפיינים את תקופת ה MBIIa-וקבורת תינוק בקנקן
מתחת לרצפת אחד החדרים .שלב השימוש העיקרי במבנה
הוא כאמור ה MBIIb-ודומה כי הוא נחתם בחורבן אלים עליו מעידים שכבת לבנים אדומה ושרידי שריפה .חרסים
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אינדיקטיביים שנתגלו בחדר הריבועי מאפשרים לתארך אותו לשלב המעבר שבין סוף תקופת הברונזה התיכונה וראשית
תקופת הברונזה המאוחרת (.)MBIIc-LBI
בתחום הגן הלאומי אכזיב המשיכה החפירה בשטח  .Cמתחת לבתי מגורים מן התקופה הרומית המאוחרת ולמילוי עבה,
החלו לבצבץ ראשי אבנים מסותתות בסגנון הראשים הפניקיים .בין היתר התגלה במקום קטע ממבנה אבני גזית מרשים
בעל סף כניסה מסותת ושרידי קירות הבנויים בשיטת הראשים האופיינית לסגנון הבנייה הפניקי (איור  .)3הקירות
השתמרו לגובה רב למדי .למכלול כלי החרס שנתגלה
במקום מקבילות בשכבות בנות המאה השביעית
לפנה"ס (תקופת הברזל ב'  )IAIIc – 3דוגמת שכבה IV
בתל כיסאן ושכבה  Ibבתל דן .מעניין לציין כי שלב זה
מאוחר למבנה הלבנים המטויח שנתגלה בעונת 2016
בחלקו הצפוני של השטח ושבו נתגלה מכלול כלים
מתקופת הברזל ב' ,)IAIIa) 1כפי הנראה מן המאה
התשיעית לפנה"ס ובכלל זה תבנית ייחודית ליציקת
מסיכה.
איור  : 3שרידי מבנה אבן בסגנון פניקי מסוף תקופת הברזל ,שטח
 Cבגן הלאומי אכזיב (צילום :מיכאל יסמין).
במקביל להמשך העבודה בשטחי החפירה  NוC-
החלטנו השנה לפתוח שטח חדש ,במטרה להתחקות
אחר גבולות העיר
מתקופות הברונזה והברזל .שטח  Fמוקם בסמוך לגדר הצפונית של הגן הלאומי אכזיב
ומדרום לכביש הגישה אל מתחם אלי אביבי .כאן ציפתה לנו הפתעה .לאחר עשרה ימי
חפירה באדמת החמרה ששימשה תשתית לפארק נחשפו שני לוחות אבן עצומים
הנוטים זה כלפי זה וניכר היה כי הם חותמים מבנה כלשהו .משהרחבנו את החפירה
התברר כי מדובר במבנה אבן מוארך המציג דמיון לקברי הארגז הפניקיים מתקופת
הברזל שחפר משה פראוסניץ מערבית לשם .הסרנו את לוחות האבן ותוך כדי חפירה
זהירה החלו מתגלים שרידי שלדים וממצאים נוספים (איור .)4
איור  :4חפירת קבר פניקי בשטח  ,Fהגן הלאומי אכזיב (צילום :אריק קליין).

בקבר (איור  )5נתגלו שרידים של שלושה
שלדים במצב השתמרות רע למדי :שלד אחד
שוכב בתנוחת עובר כשפניו פונים מערבה.
בסמוך לאגן הירכיים התגלתה קערת
ברונזה ומס ביב לשלד מכלול כלים שלמים ובכלל זה פך מסננת קיפרו-פניקי
מעוטר ,פכיות וצפחת; מעל ראש השלד הראשון נתגלה שלד שני בתנוחת עובר
וגבו צמוד אל הדופן הדרומית של מבנה הקבר .שלד שלישי ,כפי הנראה של ילד,
נמצא בפינת הקבר .בנקודה זו נמצא מטמון חרוזים העשויים זהב ,קרניאול,
אגת ,אבן ועוד .מכלול התרבות החומרית שנתגלה בקבר אפשר את תיארוכו
לתקופת ה ,IAIIa-למאה התשיעית לפנה"ס ,בדומה למבנה הלבנים המטויח
שנתגלה דרומית לשם .גילוי הקבר הפניקי בחלקו הצפוני של הגן הלאומי
וקרבתו למבנה הלבנים המטויח מעלה סימני שאלה לגבי מיקומה האפשרי של
מערכת הביצור מתקופת הברזל ומחייב בדיקות נוספות בעתיד.
איור  :5קבר ארגז פניקי ובו ממצאים מן המאה התשיעית לפנה"ס ,שטח  ,Fהגן הלאומי אכזיב
(צילום :אריק קליין).
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החפירות באקרופוליס של תל אפק ( 2017גן לאומי ירקון)
ד"ר ענבל סמט ,המכון לארכיאולוגיה של אוניברסיטת תל אביב ומכון ישראלי לארכיאולוגיה
רקע :במהלך אוקטובר ודצמבר  2017נערכה בתל אפק חפירה ארכיאולוגית (עונה  )3מטעם המכון לארכיאולוגיה של
אוניברסיטת תל אביב ומכון ישראלי לארכיאולוגיה ובמימון רשות הטבע והגנים .את החפירה ניהלה ד"ר ענבל סמט בעזרת
ע' זאבי וג' מרווננוס (ניהול ולוגיסטיקה) ובסיוע סטודנטים מאוניברסיטת תל אביב ,מתנדבים ופועלים .החפירה התקיימה
במשך  12ימי עבודה .את החפירה יזם ד"ר צביקה צוק ,מנהל אגף ארכיאולוגיה ברשות הטבע והגנים ,כחלק מפרויקט
שחזור האולם 1המרכזי של ארמון  ,3בשטח  ,Xהמתוארך לתקופת הברונזה התיכונה 2ב' .החפירה הקצרה ומצומצמת
ההיקף חשפה מידע חדש וחשוב להבנת התמונה הארכיטקטונית של הארמון.
תולדות המחקר :החפירות הראשונות באקרופוליס של תל אפק נערכו בין השנים  1972ו 1984-בידי המכון לארכיאולוגיה
בא וניברסיטת תל אביב ובניהולם של משה כוכבי ושל פרחיה בק זכרם לברכה .חפירות אלה התחילו במסגרת הכשרת תל
אפק והפארק שסביבו לגן לאומי .רשות הטבע והגנים ביקשה לשמר את המצודה העות'מנית שבראש התל ולהנגישה לציבור
המבקרים .לאחר שהוסרה השכבה העות'מנית בחלקה הצפוני של המצודה (פישר וטקסל ,בהכנה) ,התברר כי חדריה
הצפוניים נבנו בחלקם ישירות על גבי סדרת ארמונות מתקופת הברונזה התיכונה (ב"ת).
עד אז הכירו הארכיאולוגים רק ארמון ב"ת אחד בתל אפק ,שנחפר בשוליו המערביים של התל ותוארך לאמצע תקופת
הב"ת 2א' (ארמון ( )2ידין וכוכבי  ,157-151 :2000איור  ;9.26ידין  .)19 :2009החפירה העלתה כי הארמון שנחשף על
האקרופוליס קדום יותר ,ונבנה בשלב מוקדם יותר של תקופת הב"ת 2א' (ארמון  .)1ארמון זה חרב ונזנח ובמקומו נבנה
הארמון שעל המדרון (ארמון  .)2כאשר יצא ארמון  2מכלל שימוש ,חזרו הבונים המלכותיים אל האקרופוליס ובנו שם את
ארמון  ,3הראשון מתקופת הב"ת 2ב' .לקראת סוף התקופה חולק האולם המרכזי לחללים קטנים יותר באמצעות קירות
לבני בוץ .הארמון המחודש ,ארמון  ,4חרב בשריפה לקראת סוף תקופת הב"ת .2
השתמרות ארמון  3הייתה טובה באופן יחסי .רצפת האולם המרכזי השתמרה כמעט במלואה ומספר חדרים שהקיפו אותו
נשתמרו אף הם ברמה שאפשרה הבנה משביעת רצון של המבנה .את האולם רחב הידיים (כ 18×10-מ') הקיפו קירות
מונומנטליים בעובי של כ 2-מ' .בפינה הדרומית-מערבית התגלה פתח שרוחבו כ 3-מ' ולו מפתן אבן מטויח ואומנות משני
צדדיו .לאורך ציר רוחב שחצה את האולם ניצבו שני בסיסי עמודים מסיביים שקוטרם כ 2-מ' .יסודותיהם יורדים עד
לעומק של כ 2-מ' ,אל תוך המילויים שכיסו את שרידי ארמון  1הקדום.
פרט מפתיע על אודות האולם ובסיסי העמודים רבי הרושם הוא שרצפת טיח עבה כיסתה את הקירות שהקיפו אותם (ידין
 .)19 :2009כיוון שלא נמצאה רצפה נוספת בין רצפה זו לבין רצפת ארמון  1הקדום ,סברו החופרים כי רצפה זו השתייכה
לארמון  3וחצצה בין יסודות האבן הקונסטרוקטיביים לבין קירות לבני בוץ שנבנו עליהם .אמנם מעולם לא הוצעה פרשנות
שסתרה את זו האחרונה ,אולם לבנייה מסוג זה אין מקבילה אדריכלית מוכרת ,לכל הפחות לא בתקופה זו.
הכנות לקראת שחזור אולם הארמון :רוב רצפת הטיח המשובחת של האולם של ארמון  3הוסרה במהלך חפירות כוכבי ובק
כדי להגיע לשרידים הקדומים .המבקרים באתר התקשו לשחזר בדמיונם את האולם בעומדם מול בור חפור בעומק של
יותר משני מטרים .עם השנים נהרסו דופנות החפירה ואדמתן כיסתה חלק משרידי המבנים .בסיסי האבן של העמודים
שהחלו להתפרק ,שוחזרו על ידי רשות הטבע והגנים בשנת .2002
בשנת  2015הוחלט להשיב עטרה ליושנה ולשחזר את רצפת הטיח של האולם המרכזי של הארמון ואת עמודיו לרווחת
מבקרי הגן הלאומי .העבודה מתבצעת בימים אלו כאשר רצפת הטיח המשוחזרת הונחה כמה סנטימטרים מתחת למפלסה
המקורי ,באופן שבו היא ניגשת אל ראשי הקירות ואל ראשי בסיסי העמודים אך לא מכסה אותם ,כפי שהיה במקור.
בדיעבד ,מתברר שהחלטה זאת משקפת ,ככל הנראה ,את המציאות האדריכלית של ארמון  3כפי שאנחנו מבינים אותה
היום ,בעקבות החפירה האחרונה.
כדי לשחזר את האולם היה צורך לפנות מטרים מעוקבים רבים של שפכי חפירה ומילוי מכוון ,להסיר מחיצות שנותרו מימי
משלחת כוכבי-בק ולחשוף חלקים מקירות האולם שלא נחשפו מעולם.

1

על פי דו"ח החפירה ייתכן שחלק ממרחב זה לא היה מקורה (לאור מתקן הניקוז) ולכן הוא יכול היה להיות אולם או חצר .בכתבה זו הוסכם
לכתוב אולם עם ההסתייגות שהובאה כאן.
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במהלך שתי עונות חפירה שהתקיימו בשנים  2015-6בניהולם של אסף קליימן וסבינה קליימן הוסרו חלק מן המחיצות שלא
נחפרו בעבר ופונתה כמות גדולה של אדמת שפכים .במהלך עונות אלה החלו החופרים להסיר גם את השכבות העות'מניות
מעל פינתו הצפונית-מערבית של אולם הארמון ,אשר לא נחפרה כלל .בריבוע זה נחשפו ראשיהם של שני קירות עות'מניים
( )F103, F104שניגשו אל קיר המצודה.
תיאור החפירה :מטרות עונת החפירה השלישית בטרם שחזור האולם היו שלוש:
 )1חשיפת הקיר הדרומי (קיר  )6282התוחם את אולם הארמון ,על מנת לאפשר שחזור רצפת הטיח של האולם.
 )2פירוק קיר אבן ( )F108 = G251המאוחר לארמון ( ,3שתאריכו לא אומת) כדי לאפשר את חשיפת הקיר הדרומי של
האולם המסתתר תחתיו .תקוות החופרים הייתה כי פירוקו וחפירת המילוי הדק תחתיו יאפשרו גם לתארכו באופן
מדויק יותר.
 )3המשך חפירת הריבוע בצד הצפוני-מערבי בכדי להסיר את השכבות מהתקופה העות'מנית ,במטרה לחשוף את מפגש
הקירות היוצרים את פינתו הצפונית-מערבית של אולם  6107של ארמון  3ואת רצפת הטיח שלו באזור זה.
הקיר הדרומי של אולם ארמון ( 3קיר  :)6282בעונה זו המשכנו לחשוף את הפן הצפוני של קירו הדרומי הסוגר של אולם
 ,6107עד לאורך של כ 13-מ' .קיר מאוחר יותר ( )WF108 = WG251שנבנה מעל קיר  ,6282לאורך תוואי דומה ,לא אפשר
למשלחת כוכבי-בק לחשוף את הפן הזה במלואו .אזכיר כי רוב הקיר הסוגר של האולם מכוסה ברצפת טיח שלא הוסרה,
אולם קטע מן הפן הדרומי שלו נחשף תחת רצפת טיח שהוסרה במזרחו (בריבוע ( )H26ראו איור  ,)2וכך ניתן היה למדוד את
עובי הקיר ,שאינו חשוף לכל רוחבו באף נקודה.
חשיפת הקיר מצד האולם הניבה כמה גילויים השופכים
אור חדש על ההיסטוריה האדריכלית של הארמון .באיור
 1אפשר לראות מספר אלמנטים אדריכליים :רצפת הטיח
 6107המיוחסת לארמון  3מטפסת ועולה על הקיר הדרומי
של אולם הארמון ,קיר  .6282בעומק של  35ס"מ מרצפה
זאת נראית רצפת טיח נוספת ,F117 ,שאינה מוזכרת בדוח
הסופי של אפק .רצפה זו נחתכה בצפון על ידי משלחת
החפירות של בק-כוכבי שהעמיקה דרכה אל ארמון ,1
אולם מדרום נראה כי היא נחתכת על ידי קיר האולם
עצמו! על פניו ,נראה כי רצפה זאת נבנתה אחרי ימיו של
איור  :1שרידי רצפות טיח והתייחסותן לקיר אולם הארמון .מבט דרומה.
ארמון  1אך לפני בניית קיר  6282המיוחס לארמון  .3האם
ייתכן שהרצפה שהוחמצה היא רצפתו המקורית של ארמון  ?3אותה רצפה משוערת שניגשה לעמודים ולא כיסתה אותם?
אם כן ,ייתכן שקיר  6282הוא תוספת אדריכלית מאוחרת
לארמון  .3ייתכן ,עם זאת ,שרצפה זאת כלל לא נחתכה על
ידי בוניו של הקיר ,אלא ניגשה אליו עד שניזוקה .במקרה
זה ,תכנית האולם של ארמון  3נותרה כשהייתה ,אבל
רצפתו המקורית ניגשה אל קירותיו וכנראה גם אל בסיסי
העמודים שבמרכזו ,כפי שהיינו מצפים.
איור  :2למטה :הפן הדרומי של קיר  ,)1( 6282לאחר שהוסר ממנו באופן
חלקי הטיח של רצפה  ,)2( 6107שאף היא נראית בתמונה .במרכז מימין:
שרידי קיר לבני בוץ מטוייח ( )3שנבנה ישירות על רצפת הטיח .משמאלו
 -מדרגה מטוייחת ( .)4מבט צפונה.

שרידי ארמון  :4בניית ארמון  4מתאפיינת בחלוקת חלל
אולם  6107לחדרים קטנים על ידי קירות מטויחים של
לבני בוץ .כוכבי ובק חשפו קירות כאלה בחלקה המזרחי
של החצר המרכזית ושרידי קיר נוסף בחלקה המערבי .עם
הסרת מחיצה בחלקה המזרחי של החצר גילינו קיר לבני
בוץ נוסף וכן סף כניסה ,שניהם מטויחים (איור  .)2נראה כי
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הקיר המטויח הוא הקיר הסוגר של אחד החדרים שנחשפו בחפירות העבר .המעניין הוא שהטיח שעל קיר הלבנים מתמזג
באופן ברור עם רצפת הטיח  6107במקום שבו היא מכסה את קיר  – 6282הקיר הסוגר של אולם ארמון  .3נראה ,אם כן,
שבוני קירות לבני הבוץ של ארמון  4לא הכירו את הקיר הדרומי הסוגר של ארמון  – 3לא את יסודות האבן שלו ,ולא את
מבנה העל שנבנה מעל רצפת הטיח ,אם בכלל היה כזה.
זוהי העדות השנייה שמצאנו בחפירה לכך שרצפת הטיח  ,6107ששויכה לארמון  ,3היא למעשה רצפתו של ארמון  ,4שהונחה
במכוון על שרידיו המפולסים של ארמון  ,3ואילו רצפתו של ארמון  ,3שרק קטעים ממנה שרדו ,הייתה נמוכה ב 35-ס"מ.
הקיר המאוחר ( :)F108 = G251שרידי הקיר המוזכר לעיל ,שאורכו כ 4.5-מ' ,נחשפו כבר בימי משלחת כוכבי-בק .אז התגלה
רק הפן הצפוני שלו ,שהתפרק בחלקו במהלך העשורים שבהם עמד חשוף .הפן הדרומי נותר קבור במחיצה .הקיר הבודד
שויך על ידי חושפיו לתקופת הברונזה המאוחרת ,בעיקר משום שלא ניתן היה לקשור אותו לארכיטקטורה של ארמונות
הב"ת .קליימן וקליימן חשפו בשנים  2015-6את הפן הדרומי של הקיר .בעונת החפירות האחרונה גילינו בתוך מחיצה
נוספת שפירקנו את שרידיו הדלים של קיר צפון-דרום ( )F114שיצר פינה עם הקיר המדובר .שני הקירות מבצבצים
בשוליהם של תצלומים מימי משלחת כוכבי-בק ועולה כי עוביים המקורי היה כ 2-מטרים .נראה שהם היו שייכים למבנה
מונומנטלי שלא שרד .בעונה זו פירקנו חלק ניכר מקיר  G251וחפרנו גם את שכבת הסדימנט הדקה תחתיו .חומר לבני הבוץ
המובהק שנמצא מתחת לקיר ,אשר ייתכן ששימש כחומר המליטה של הקיר עצמו ,רומז כי הוא נבנה לאחר חורבנו הסופי
של ארמון הב"ת .ייתכן שפס טיח דק שנראה תחת חלקו המערבי של הקיר שפורק הוא שריד של קיר מטויח של לבני בוץ
מימיו של ארמון  .4החומר הקרמי שנאסף במהלך עבודת הפירוק והחפירה טרם עובד.
איור  :3מבט אווירי (דרום
למעלה) על הקיר המאוחר
( )1( )GW251הבנוי ישירות על
קיר  6282של אולם הארמון (.)2
מימינו  -האומנה ( )3שלצד
הפתח לאולם ארמון  .3בקצה
השמאלי של תעלת החפירה
הצמודה לקיר אפשר להבחין
בשרידי שתי רצפות טיח :השמאלית ( )4היא רצפה  6107והימנית ( )5היא הרצפה הקדומה יותר ,רצפה .F117

השרידים העות'מניים :ראשי שני קירות ( )F103, F104הניצבים
לחומת המצודה העות'מנית כבר היו חשופים בתחילת העונה ותחמו
חדר קטן (כ 3.5×3-מ') (איור  .)4בתצלומים מזמן חפירת משלחת
כוכבי-בק נראה בבירור קיר ניצב שסגר את החדר הזה מדרום .עם
השנים קרס הקיר .בחציו הדרומי של הריבוע היו פזורות אבנים
גדולות ,אולי אבני מפולת ,שאופן נפילתן מרמז על אפשרות שהיו
חלק מקמרון .החפירות בריבוע זה לא הסתיימו ונראה שהמילוי שבו
חפרנו בתוך החדר כלל שרידים של מפולת תקרה שהופרעו על ידי
פעילות מאוחרת ואשר עליהם נשפכו מילויים מאוחרים .נר חרס
שלם נמצא צמוד לאחד מקירות החדר ,תחוב בין אבניו .מיקומו
ומצבו רומזים כי ייתכן שהיה בשימוש בחדר גם אם לא נמצא
איור  :4מימין ,קירות החדר העות'מני ( )1הניגשים אל חומת
באתרו ממש ,אם כי זוהי השערה בלבד .נרות מסוג זה אופייניים
המבצר ( .)2במרכז ומשמאל ,הקיר המערבי ( )3והקיר הדרומי
לסוף התקופה הממלוכית ולתחילת התקופה העות'מנית (איתמר
( )4התוחמים את אולם  .)5( 6107מבט מערבה.
טקסל ,מידע אישי) .קירו המזרחי של החדר חתך קבורה פשוטה שאינה ניתנת לתיארוך .קבורות נוספות נחשפו בקרבת
מקום גם בחפירות קודמות .החפירות בריבוע זה יימשכו במהלך  2018במטרה לחשוף את הפינה הצפון-מערבית של אולם
הארמון.
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הפתרון :מעיין חרוד ,גן לאומי מעיין חרוד .זהו המעיין המפורסם
מהתנ"ך אשר בו בחן ובחר גדעון את לוחמיו לפני צאתו לקרב עם
המדיינים" .ויורד את העם אל המים ויאמר ה' אל גדעון כל אשר ילק

בלשונו מן המים כאשר ילק הכלב תציג אותו לבד וכל אשר יכרע על
ברכיו לשתות .ויהי מספר המלקקים בידם אל פיהם שלוש מאות איש
וכל יתר העם כרעו על ברכיהם לשתות מים .ויאמר ה' אל גדעון בשלוש
מאות איש המלקקים אושיע אתכם ונתתי את מדין בידך"( ...שופטים ז
.)7-5
שמות הפותרים נכונה לפי הסדר (עד תאריך  20.12.17בלבד) :בני
פרנקל ,חיים כראל ,מרים פיינברג-ומוש ,מאיר כהנא ,דבורה יונאי,
גליה דורון ,נילי פרי ,איתי לחמי ,טליה ויינשטיין ורחל פישמן ואם
שכחתי מישהו ,אתו הסליחה.
את החידה הקודמת פתרו גם שמוליק פינסקר וטליה ויינשטיין ואיתם הסליחה.
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