חדשות בעתיקות  -נובמבר 2017
ד"ר צביקה צוק – ארכיאולוג הרשות

סיכום עונת החפירות הרביעית בבית שערים
ד"ר עדי ארליך ,המכון לארכיאולוגיה ע"ש זינמן באוניברסיטת חיפה
עונת החפירות הרביעית בבית שערים נערכה בספטמבר  2017מטעם המכון לארכיאולוגיה ע"ש זינמן באוניברסיטת חיפה.
החפירות התקיימו בגן הלאומי בית שערים ובבית זייד ,בהשתתפות סטודנטים מאוניברסיטת חיפה ,ילדי בית הספר שקד
ותיכון נשר ,מתנדבים מהארץ ומחו"ל ,וצוות מסור של מנהלי שטחים ,מנהלה וחוקרים .תודות לגן הלאומי בית שערים,
לטלי זייד ,לחברינו מרשות העתיקות ומרשות הטבע והגנים ,לקולגות ממוסדות אחרים ולמועצה האזורית עמק יזרעאל.
העונה נפתחו שישה שטחים (איור  ,)1ארבעה על ראש גבעת שייח אבריק (שטחים  ,A-Dאיור  ,)2אחד במדרון הצפוני של
הגבעה ליד הכביש המוביל לגן הלאומי (שטח  )Zושטח נוסף בחצרה של טלי זייד ,תושבת בית זייד.

איור  :1שטחי החפירה בבית שערים ,באדיבות רשות הטבע והגנים

בשטח  Aשסמוך לבזיליקה (איור  )3המשכנו לחשוף שרידים של כמה מבנים ,שאליהם מובילה סמטה ממזרח למערב.
מצפון לסמטה ישנה יחידת מגורים מהתקופות הרומית והביזנטית ,בה הייתה בריכה רומית עם קשת שבוטלה בתקופה
הביזנטית .מדרום לסמטה התגלו מספר חדרים עם מפולת מהתקופה הביזנטית הקדומה .ממערב לסמטה ,לכיוון
הבזיליקה ,ישנם כמה חדרים הכוללים מתקנים חצובים :בור מים ,מתקן תת קרקעי מטויח בחלקו ששימש כנראה כמקווה
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(איור  ,) 4ומקווה נוסף פתוח .במבנה זה יש שתי שכבות עיקריות מהעת העתיקה – השכבה הרומית שסופה באמצע המאה
הרביעית ,ושכבה ביזנטית שנמשכת ככל הנראה עד המאה החמישית.
איור

:2

מבט

כללי

על

גבעת

שייח אבריק
ושלושה
משטחי
החפירה,
צילם

אלי

גרשטיין,
הזכויות
שמורות
למשלחת
חפירות בית
שערים

איור  :3מבט כללי על שטח  Aלכיוון צפון-מערב  ,צילם אלי גרשטיין ,הזכויות שמורות למשלחת חפירות בית שערים

איור  :4מתקן תת קרקעי בשטח  ,Aכנראה מקווה ,צילם טל רוגובסקי,
הזכויות שמורות למשלחת חפירות בית שערים
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שטח  Bממוקם ממזרח לפסל אלכסנדר זייד .בשנים הקודמות גילינו מבנה רומי מאוחר ,הבנוי על גבי מבנה מהתקופה
הרומית הקדומה ובמתאר דומה ,המשתרע על גבי מתקני אחסון תת קרקעיים קדומים יותר .העונה הרחבנו את השטח
לכיוון מזרח ,וגילינו לראשונה שלב הלניסטי מן המאה השנייה לפנה"ס ,שכלל קיר בסגנון פניקי וקרמיקה אופיינית,
ומתחתיו אף קרמיקה מתקופת הברזל ב' .שלב זה כנראה קשור למתקני האחסון החצובים בשטח (איור  .)5דומה כי
בתקופות הרומית הקדומה והרומית המאוחרת היו באזור מבני ציבור שונים ,לאור עובי הקירות ומציאת פריטים
אדריכליים בתוך המילוי העות'מאני המאוחר (איור .)6

איור ( 5למעלה) :בור אחסון מהתקופה ההלניסטית בשטח
 ,Aצילמה עדי ארליך ,הזכויות שמורות למשלחת חפירות
בית שערים
איור ( 6משמאל) :כותרת קורינתית משטח  . Bצילם אמיתי ארליך ,הזכויות שמורות למשלחת חפירות בית שערים

בשטח  Cשממזרח לקבר שייח אבריק (איור  )7פתחנו שטח נפרד מזה של שנה שעברה ,מזרחה יותר .התגלה בו ריצוף של
חצר ורחוב ביזנטיים ,המושתת על גבי קירות רומיים ומתקנים תת קרקעיים .המילוי הקדום ביותר מתחת לרצפות
מתוארך לתקופה הרומית התיכונה ,מאות ראשונה-שניה לספירה.
שטח  Dממוקם מדרום לשטח  ,Aבדרום-מערב הפסגה .בשטח זה התגלה רחוב סחוף עם תעלת ניקוז המוביל לאזור של
בורות ומתקני מים ,וביניהם קימרון מטויח (איור  .)8בצד הדרומי התגלה מבנה ובו קשת מושלמת (איור  .)9גם בשטח זה
יש שרידים רומיים ומעליהם שכבה ביזנטית קדומה מן המאה החמישית לספירה.
איור ( 7מימין) :קבר שייח אבריק ושטח  ,Cצילם אלי גרשטיין ,הזכויות שמורות למשלחת חפירות בית שערים
איור ( 8משמאל) :קימרון מטויח בשטח  ,Dצילם טל רוגובסקי ,הזכויות שמורות למשלחת חפירות בית שערים
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איור  :9קשת בשטח  ,Dצילמה טניה סוקולסקי ,הזכויות שמורות למשלחת
חפירות בית שערים

בשטח  Zשנמצא ליד שכונת בית הכנסת סיימנו לחשוף מקווה
טהרה גדול (איורים  ,)11 ,10שנחסם על ידי קיר בתקופה
הביזנטית .הקירות והבנייה מעליו הם מן המאה החמישית
לספירה ,ואילו המקווה עצמו ככל הנראה קודם לכל והוא רומי.
איורים  :11 ,10מקווה טהרה בשטח  ,Zצילם טל רוגובסקי ,הזכויות שמורות
למשלחת חפירות בית שערים

בשטח  Xשבבית זייד סיימנו לחפור את כבשן הקדרים
משנה שעברה (איור  .)12חפרנו באזור המזרחי של
השער אך הוא נשדד ונפגע מכלים מכניים .בסמוך
לאזור החפירה מצאנו שלא באתרה אבן ענק ששימשה
כצד השני של סף השער ,שכעת הרוחב הכולל של פתחו
הפנימי מגיע ל 4.4-מ' .לאור גודלו והמונומנטליות שלו
אנו מעריכים כעת כי אכן מדובר בשער העיר.
לסיכום ,עולה מן החפירות כי העיר הייתה מיושבת
כבר בתקופת הברזל ב' אולם רק קרמיקה מעטה
התגלה מתקופה זו .שרידים משמעותיים ישנם החל
מהתקופה ההלניסטית .בתקופה הרומית הקדומה ,ימי
המלכה ברניקי ,הייתה באתר אחוזה או מצודה (שטח
 .)Bבתקופות הרומית התיכונה והמאוחרת ,המאות 4-2
לספירה ,היתה בית שערים עיר מתוכננת ועשירה עם

מספר מבני ציבור .לאחר חורבנה של העיר באמצע המאה
הרביעית ,היא נבנתה מחדש בהיקף נרחב מאוד אך בבנייה דלה
יותר ועם דגש על תעשיות (זכוכית ,קרמיקה ,שמן זית) .התקופה
האחרונה בה בעיר היה יישוב נרחב היא המאה החמישית
לספירה ,ולאחר מכן היא דעכה עד להיעלמותה בימי הביניים.
ההתאוששות חלה במאה ה 13-לספירה ,ומאז ועד ימינו יש יישוב
או נוכחות קבועים באתר.
איור  :12כבשן קדרים בשטח  ,Zצילם טל רוגובסקי ,הזכויות שמורות
למשלחת חפירות בית שערים
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חציל בן  1,100שנה בגן הלאומי סובב חומות ירושלים
העדות הקדומה ביותר להגעת החציל לארץ נחשפה בעיר דוד :בור אשפה בן כ 1,100-שנה שהתגלה
בחפירות רשות העתיקות בגן לאומי סובב חומות ירושלים מעיד על הרגלי התזונה בתקופה המוסלמית
צילומים :אליהו ינאי ,באדיבות עיר דוד
הקדומה
מתי הגיע החציל לארץ ישראל? חקירתו של בור אשפה קדום בן כ 1,100-שנה ,שנחשף בחפירות ארכיאולוגיות בעיר דוד
שבגן לאומי סובב חומות ירושלים העתיקה ,עשויה לספק תשובה לשאלה זו .בבור ,מהתקופה המוסלמית הקדומה (תקופת
שלטונה של השושלת העבאסית 940-750 ,לספה"נ) ,זוהו זרעי חציל – הקדומים ביותר המוכרים בארץ .בנוסף התגלו אלפי
חרצני גפן ,גלעיני זיתים ,שיזף ,תות עץ ,עדשים ,תאנים ועוד .תכולת הבור נחפרה ונחקרה בחפירה ארכיאולוגית שמנהלת
רשות העתיקות בעיר דוד ,במימון וביוזמת עמותת אל עיר דוד (אלע"ד).
לדברי נחשון זנטון ,מנהל החפירה מטעם רשות העתיקות" ,בתי מלאכה ושווקים ייצרו ,מטבע פעילותם ,פסולת רבה
שלעיתים הוטמנה בבורות אשפה שנחפרו בקרבת מקום .הממצאים הארכיאולוגיים מבורות האשפה מספקים עדות
מוחשית לכתוב במקורות ההיסטוריים בני התקופה ,ומידע רב ערך על הרגלי התזונה ,אורח החיים וקשרי הכלכלה של
תושבי ירושלים המקומיים ושל הארצות השכנות מלפני כ 1,100-שנה .זרעי החציל,
שהגיעו לכאן מאזור פרס ,הם רק דוגמה אחת לפוטנציאל המחקרי הגלום באשפה
הקדומה".
איור  :1נר שלם מהתקופה העבאסית שנמצא בבור האשפה ,מעוטר באשכולות גפן וציפורים.

בבור האשפה שנחשף בחפירות הרחוב המדורג בעיר דוד נמצאו כלים שונים ,בהם נר
הנושא את הכתובת "בארכה" (ברכה) בערבית ,עצמות בקר ,דגים וציפורים ,וזרעים
רבים .אלה מייצגים מגוון מזונות ומוצרים מהצומח – קטניות ,פירות ,ירקות ,וגם עשבי
בר אכילים ,אשר שימשו ,בנוסף למזון ,כצמחי תבלין ומרפא.
תכולת הבור מצויה בעיצומו של מחקר הנערך על ידי אוריה עמיחי ונחשון זנטון
מטעם רשות העתיקות ,ובשיתוף המעבדה לבוטניקה ארכיאולוגית
באוניברסיטת בר-אילן ,בראשות פרופ' אודי וייס.
איור  :2מבחנות ובתוכן זרעים בוטניים שונים שנמצאו בבור האשפה  .מימין לשמאל :חציל,
שיזף ,תאנה ,דלועים שונים ,עדשה תרבותית.

לדברי חוקרי רשות העתיקות עמיחי וזנטון" ,מציאת אלפי חרצני גפן בבור
האשפה עשויה להעיד על קיומה של פעילות תעשייתית שעסקה בפרי הענב,
ויתכן שהכינו במקום יין ,או סביר יותר – דיבס (דבש ענבים) .ידוע כי עם
התאסלמות הארץ עלתה קרנה של תעשיית הדיבס באזור ובמקביל ,ייצור היין
הצטמצם על רקע איסור הדת המוסלמית על שתיית אלכוהול".
להפתעת החוקרים ,מבין הזנים הבוטניים הרבים שנמצאו בבור ,זוהה גם חציל.
זיהוי זרעי חציל לראשונה בירושלים ,וככל שידוע לנו לראשונה בארץ כולה ,מספק מידע חשוב על אודות תחילת
השתרשותו בחקלאות המקומית .לדבריהם" ,בתקופה זו ,נחשפו תושבי הארץ לזני פירות וירקות חדשים שהגיעו לכאן
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בעקבות הכיבוש הפרסי .חלקם ,כמו החציל ,אף הפכו לגידול חקלאי-מקומי נפוץ .פיתוחים חקלאיים אלה הביאו לשינוי
בתזונת התושבים המקומיים ,וכך ,עקב הגעתם של מינים וטעמים חדשים

איור  :3חרצני ענבים שנמצאו בבור האשפה העבאסי.

איור  :4חרצני ענבים שנמצאו בבור האשפה לפני שטיפתם.

איור  :5שברי קליפות ביצים שנמצאו בבור האשפה העבאסי.

איור  :6אוריה עמיחי ,ארכאובוטנאית החפירה מטעם רשות העתיקות ,במעבדה.

לאזור ,היא הפכה מגוונת יותר מכפי שהייתה עד אז .נדמה כי זו היתה אחת התקופות בהן התגבש אופיו של המטבח
המזרח הים-תיכוני המוכר כל כך ,המבוסס בצורה משמעותית על גידולי ירקות ופירות".
החוקרים מציינים ,כי "הממצא הבוטני נחשף הודות לתופעה מינרלית נדירה וייחודית שהתרחשה בבור האשפה בחפירות
הרחוב המדורג בעיר דוד ,ובבורות אשפה דומים שנחשפו בחפירות באתר חניון גבעתי הסמוך .בתהליך זה הפכו רכיבי
הזרעים לאנאורגניים  -מבלי שצורתם החיצונית השתנתה ,וכך הזרעים לא נרקבו ,אלא השתמרו בבור עד חשיפתם במהלך
החפירה".
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בואו לחפור עם הילדים את "רזי העיר העתיקה" בחנוכה בגן לאומי כורזים  16ו 18-בדצמבר
גן לאומי כורזים ,הממוקם בלב רמת כורזים שמצפון לכנרת ,טומן בחובו שרידים מרשימים של כפר יהודי שהתקיים בימי
המשנה והתלמוד.
בכפר הקדום ניתן לסייר בין מקווה טהרה ,בתי מגורים מיוחדים ,בתי בד ,מתקנים חקלאיים קדומים וכן בית כנסת מפואר
ומעוטר ,הבנוי באבני בזלת .לכאן מגיעים גם צליינים נוצרים ,בזכות העובדה שכורזים נזכרת בברית החדשה .בנוסף על כל
אלו ,ימי העבר המפוארים אף מתמזגים בנוף עוצר הנשימה של הכנרת וסביבתה.
לאחרונה זכה גן לאומי זה בשבילים מונגשים ,נוחים ונעימים המאפשרים גישה גם לבעלי מוגבלויות .הם מתאפיינים
במראה מוקפד וחולפים לצד עצי השיזף הענקיים ,בין מוקדי העניין המרכזיים של האתר ונקודות התצפית .פה אף ממתינה
למטיילים חובבי הטבע נקודת עניין בדמות "תצפית שפני הסלע".
פעילויות בשבוע המורשת:
העיר היהודית כורזים מתעוררת לחיים ,ובשבוע המורשת יוזמנו המטיילים במקום להכיר את רזי יהדות הגליל בימי
המשנה והתלמוד ,באמצעות סיור מודרך שיעבור בין בתי המגורים של תושבי הכפר הקדום ,במקווה הטהרה ,בבית הבד
ובבית הכנסת הייחודי.
במקום תתקיים פעילות עשירה לכל המשפחה :הדרכות ,משחקים ומשימות מהנות ( 16ו 18-בדצמבר).
"לגלות את העבר" – חפירה ארכיאולוגית משפחתית ( 18בדצמבר .)2017
המשתתפים יוזמנו לקחת חלק בחפירה ארכיאולוגית אמתית ובמו ידיהם יחשפו את הבתים בהם גרו תושבי הכפר ואת חיי
היום-יום שלהם בתקופת התלמוד.
הפעילות מלווה בארכיאולוג מומחה אשר יאמת את הממצאים ואת משמעותם ההיסטורית הייחודית.
הפעילות היא חלק ממגוון הפעילויות המוצעות לקהל הרחב כחלק משבוע מורשת.
כמה?  22שקלים למבוגר 9 ,שקלים לילד ( .)18-5חינם למנויי רשות הטבע והגנים.
מתי?  16ו 18-בדצמבר בשעות .15:00-10:00
איפה? גן לאומי כורזים ,על כביש  ,8277בין צומת כורזים לאלמגור.
לפרטים :טלפון  *3639ובאתר www.parks.org.il
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אנו שמחים לבשר
על הפקת חוברת
חדשה על מערות
מרשה ובית גוברין
החוברת מהווה מזכרת
נאה למבקרים בגן
הלאומי .בחוברת
עשרות תמונות צבע
המספרות את סיפור
האתר מלווה בטקסט
שנכתב על ידי יעקב
שקולניק וד"ר איאן
שטרן.
זו החוברת מספר 13
בסדרה ,אחרי :עין
גדי ,אתר הטבילה,
קומראן ,מצדה ,דרך
הבשמים ,בתי כנסת
עתיקים ,קיסריה ,בית
שאן ,בניאס ודן ,ישו
בגליל ,פסיפסים
ומגידו .החוברת יצאה
ביוזמה של אגף
ארכיאולוגיה ואגף
מבקרים ,תחום תפעול
מרכזי שירות.
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חידת חודש נובמבר 2017
מה רואים והיכן?
(פתרונות עד  20.12.17בלבד)

פתרון חידת חודש אוקטובר 2017

הפתרון :טחנת קמח כפולה בגן לאומי נחל צלמון – טחנת כראדייה.
שמות הפותרים נכונה לפי הסדר (עד תאריך  20.11.17בלבד) :ד"ר אריה בורנשטיין ,רן כפתורי ,ד"ר ינון שבטיאל ,נילי פרי,
איתמר ארבל ,ד"ר אלי ינאי ,חיים כראל ,לייזר בורנשטיין ,ד"ר נילי גרייצר ,ד"ר דידי קפלן ,גיא כהן ,מודי שניר
ואם שכחתי מישהו ,אתו הסליחה.
את החידה הקודמת פתרו גם :ד"ר ינון שבטיאל ,דבורה יונאי ,ד"ר דידי קפלן ויואב אבניאון ואיתם הסליחה.
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