חדשות בעתיקות  -פברואר 2018
ד"ר צביקה צוק – ארכיאולוג הרשות
הפרויקט הענק של החברה לפיתוח קיסריה ,רשות העתיקות ורשות הטבע והגנים ממשיך לחשוף את
צפונות קיסריה העתיקה:
רצפת פסיפס נדירה ,צבעונית ומרשימה מהתקופה הרומית
נחשפה בחפירה ארכיאולוגית בגן לאומי קיסריה
הפסיפס התגלה במהלך חפירה ארכיאולוגית במסגרת פרויקט השימור והשחזור הגדול אי פעם בישראל -
בהשקעה של מעל ל 100-מיליון ש"ח – תרומת קרן אדמונד דה רוטשילד והחברה לפיתוח קיסריה.
פסיפס רומי נדיר ויפהפה מהמאות ה 3-2-לספירה ,ובו כתובת ביוונית עתיקה ,נחשף בימים אלה בגן לאומי קיסריה
בעבודות שמבצעות בו רשות העתיקות והחברה לפיתוח קיסריה ,בשיתוף רשות הטבע והגנים .הפסיפס התגלה במסגרת
חפירות לקראת שחזור גשר הכניסה הצפוני המרשים לקיסריה בתקופה הביזנטית .זהו חלק מפרויקט הטיילת שמקימה
בימים אלו החברה לפיתוח קיסריה ,שתוביל מג'סר א-זרקא לגן הלאומי קיסריה .בחפירה נחשף חלק ממבנה גדול ומפואר
שעמד במקום בתקופה הביזנטית (לפני כ 1500-שנה) .מבנה זה היה ,להערכת החוקרים ,חלק מרחבה ציבורית גדולה
ששימשה לפנאי ,לבילוי ולעסקים – מעין 'שרונה' של העת העתיקה .להפתעת הארכיאולוגים ,מתחת למבנה המפואר
התגלתה רצפת פסיפס מרהיבה ,שהייתה שייכת למבנה קדום יותר ,בן כ 1800-שנה.
לדברי ד"ר פטר גנדלמן וד"ר עוזי עד ,מנהלי החפירות מטעם רשות העתיקות" ,מדובר בפסיפס צבעוני בגודל של יותר מ-
 5X3.5מ"ר ,נדיר באיכותו ,ועליו שלוש דמויות ,דגמים גיאומטריים צבעוניים וכתובת ארוכה ביוונית ,שניזוקו בעת שנבנה
המבנה הביזנטי מעליו .הדמויות בפסיפס – כנראה גברים – לבושות טוגה (בגד שלבשו הרומאים) ,ונראה כי השתייכו
למעמד חברתי גבוה :דמות מרכזית בתנוחה חזיתית ,ושתי דמויות הפונות אליה משני צדיה .במי מדובר? תלוי בשימוש
המבנה ,שטרם הוברר .אם הפסיפס היה חלק מבית אמידים ,ייתכן שמתוארים בו בעלי הבית .אם המבנה היה ציבורי –
הדמויות עשויות לתאר את תורמי הפסיפס ,או בעלי תפקיד במועצת העיר".
ג'ק נגר ,ראש ענף שימור אמנותי ברשות העתיקות ,מציין כי "הפסיפס הנדיר נעשה ברמה אמנותית גבוהה מאוד ,מהסוג
שניתן למצוא במקומות כמו אנטיוכיה שבטורקיה .תיאור הדמויות נבנה מאבנים קטנות בצפיפות גבוהה – כ 12,000-אבנים
למ"ר .מינהל השימור של רשות העתיקות עובד בימים אלה בשטח על מנת לוודא שחלקי הפסיפס שנחשפו ישתמרו כפי
שהם ולא יתפרקו עם הזמן ,ואזור הגשר מתוכנן מחדש על מנת שניתן יהיה להנגיש את הפסיפס לקהל הרחב".
גיא סברסקי ,סגן ומ"מ יו"ר קרן אדמונד דה רוטשילד ,מספר כי "קיסריה העתיקה אינה מפסיקה להפתיע ,לרתק ולרגש,
ופעם אחר פעם היא חושפת בפנינו פיסת היסטוריה בעלת חשיבות ברמה בינלאומית .הפסיפס המדהים שנחשף הוא תגלית
ייחודית בישראל .החשיפה הזו – ובמיוחד כשהיא מצויה בחלקו הצפוני של הגן הלאומי ,באזור שכמעט לא נחפר ,מהווה
עדות נוספת לחשיבות מפעל השימור והשחזור חסר התקדים שמאפשרת קרן אדמונד דה רוטשילד ,בראשות הברון בנג'מין
דה רוטשילד ורעייתו הברונית אריאן דה רוטשילד .ההשקעה האדירה של הקרן ,של למעלה מ 100-מיליון ש"ח ,מאפשרת
את הרחבת פעילות החפירה האינטנסיבית לאזורים אחרים בעיר העתיקה של קיסריה ואנו מחויבים ,כמובן ,להמשיך
ולחשוף את אוצרות קיסריה הגנוזים" .סברסקי מדגיש כי "מעבר לערך ההיסטורי-ארכיאולוגי החשוב ,לחשיפות
הארכיאולוגיות החדשות ערך כלכלי משמעותי ,שכן הן מהוות שדרוג חשוב למוצר התיירותי הישראלי ומאיצות עוד יותר
את תנופת הפיתוח שקרן אדמונד דה רוטשילד יוזמת ומקדמת בקיסריה ובמרחב כולו".
מיכאל כרסנטי ,מנכ"ל החברה לפיתוח קיסריה ,מציין כי "מבצע החשיפה ,השימור והשחזור הייחודי מתנהל בקיסריה תוך
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שמירה קפדנית על הערכים הארכיאולוגיים ,ההיסטוריים וערכי הטבע של קיסריה לאורך כל התקופות .בשיתוף עמיתינו
מרשות העתיקות ורשות הטבע והגנים ,אנו מקפידים לשמר כל ממצא במקומו המקורי ומשקיעים הון עתק כדי להנגישו
לציבור המבקרים הישראלי ולתיירים מכל העולם .כבר כיום מספקת קיסריה חוויית ביקור מהטובות והמרגשות בעולם,
וזוכה בשל כך ליותר מ 700-אלף ביקורים של תיירים ישראלים וזרים בשנה .אנחנו נמנים בגאווה בין שלושת האתרים
המתוי ירים ביותר בישראל .אבל אין לנו שום כוונה לנוח על זרי הדפנה .במקביל לפעילות האינטנסיבית מאוד שאנחנו
מאפשרים לארכיאולוגים לבצע בכל רחבי המתחם ,החברה לפיתוח קיסריה מקדמת – בשיתוף רשות הטבע והגנים – שדרוג
מתמיד של תשתיות האתר ,ובכלל זה הקמת פארק ארכיאולוגי מרהיב ,מרכז מבקרים משוכלל ,מתקנים לרווחת המבקרים
וטיילת קסומה ,שתתחי ל באמת המים הקדומה (חוף האקוודוקט) ותתחבר לטיילת החומות והביצורים של קיסריה
העתיקה" .כרסנטי מציין כי "הפסיפס המרשים מצטרף לשורה של תגליות ארכיאולוגיות רבות חשיבות שנחשפו במהלך
החפירות לאחרונה :מזבח המקדש שבנה המלך הורדוס לפני כ 2000-שנה ואשר הוזכר בכתבי יוסף בן מתתיהו ,לוחית
עשויה מאם הפנינה ,שעליה חרותים מנורת שבעת קנים ומחתה ,פסל ַאיִ ל שסימל בתקופה הביזנטית את ישו ,ועוד".
ישראל חסון ,מנהל רשות העתיקות ,״מברך על שיתוף הפעולה הפורה בין כל הגופים שחברו יחדיו ואחראים על העשייה
המבורכת בקיסריה .הפעילות שנעשית בשנים האחרונות תנגיש את מורשתה המפוארת של העיר לקהל הרחב ותחזיר את
קיסריה לימיה המפוארים ,כעיר נמל קוסמופוליטית תוססת,
המספקת חוויה תרבותית עשירה לכל המבקרים בה".
לדברי שאול גולדשטיין ,מנכ"ל רשות הטבע והגנים" ,גילוי הפסיפס
מהתקופה הרומית מציג שוב את קיסריה כפסיפס של תרבויות ועיר
רבת פנים .פריחת קיסריה עולה בקנה אחד עם שקיעת ירושלים ובית
המקדש שחרבו בשנת  70לספירה ,על-ידי אותם רומאים ששאפו
להנחיל את תרבותם למזרח .כיום מבקרים בגן לאומי קיסריה מאות
אלפי מבקרים מדי שנה ,שבזכותם קיסריה נחשבת לאחד מהאתרים
המובילים ביותר בארץ .הסיור בעיר מציג לתפארת את "חלומו של
הורדוס" ואת הרעיון המרכזי בבסיס המחשבה המערבית ,כמו גם
בפסיפס ה'חדש' שנתגלה ,בה נתפש האינדיבידואל כפאר היצירה של
הטבע".
הפסיפס שנחשף בקיסריה.
צילומים :אסף פרץ ,רשות
העתיקות
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כ 150-מטבעות עתיקים בני  1500שנה התגלו במכוניתו של שודד עתיקות בדרום
במבצע משותף של היחידה למניעת שוד ברשות העתיקות ושוטרי רמת נגב נתפס העבריין 'על חם' כשהוא
מחפש מטבעות בעזרת גלאי מתכות בגן לאומי חלוצה
תושב ביר הדאג' ,בשנות ה 50-לחייו ,נתפס בחודש זה 'על חם' כשהוא מחפש מטבעות בעזרת גלאי מתכות באתר עתיקות
בנגב .ברשותו נתפסו כ 150-מטבעות עתיקים ששדד מאתרים ארכיאולוגיים.
ביום התפיסה ,בשעות אחר הצהרים ,התקבל במרחב דרום של רשות העתיקות דיווח מאזרח שהבחין באדם המחפש
בחורבת חלוצה שבנגב מטבעות עתיקים באמצעות גלאי מתכות.
בעקבות הדיווח ,מיהרו פקח היחידה למניעת שוד ברשות העתיקות גיא פיטוסי והארכיאולוגית ד"ר טלי גיני למקום,
ובחיפוש שנערך בסיוע שוטרי רמת נגב ,אותרו אצלו עשרות מטבעות עתיקים וגלאי המתכות .החשוד נלקח לחקירה,
שבסיומה נתפסו הפריטים וכן רכבו ,אשר שימש לביצוע העבירה ,והוא שוחרר בערבות ובתנאים מגבילים.
חלוצה הייתה אחת הערים הגדולות והחשובות בנגב בתקופה הביזנטית ,לפני  1500שנים .לדברי גיא פיטוסי "חשוב לדעת
שהחוק אוסר להסתובב עם גלאי מתכות באתרי עתיקות ,ואף אוסר החזקה של גלאי מתכות ברכב באתר עתיקות .מדובר
בעבירה פלילית .שודדי העתיקות שודדים לכולנו את ההיסטוריה מהידיים,
והכל בשל בצע כסף .רשות העתיקות ומשטרת ישראל רואות בחומרה כל
פגיעה באתרי העתיקות בארץ ,ופועלות יחד על מנת למצות את הדין עם
העבריינים".

המטבעות העתיקים ,שוטר
רמת נגב עם הממצאים,
וגלאי המתכות שנתפס אצל
החשוד.
צילומים :גיא פיטוסי ,רשות
העתיקות
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רגע לפני הפתיחה  -נטיעות באתר עין חניה המתחדש:
בקרוב :היסטוריה ,מים ,צמחיה ירוקה ,בילוי ופנאי בירושלים
במהלך עבודות פיתוח בעין חניה ,הנחשב לאחד האתרים היפים בגן לאומי הרי יהודה ,נחשפו בחפירות
ארכיאולוגיות בריכות מים ומזרקה מפוארת בנות  1500שנה ,כותרת עמוד אופיינית לנחלות מלכי הבית
הראשון ,ומטבע כסף נדיר ,מהקדומים שהתגלו בסביבות ירושלים
לאחר כארבע שנים של עבודות ארכיאולוגיות ,שימור ופיתוח וחודשים ספורים לפני פתיחתו לקהל
הרחב ,התקיים בחודש זה טקס נטיעות חגיגי בעין חניה ,במעמד השר להגנת הסביבה ירושלים ומורשת ,ראש עיריית
ירושלים ,סגן הפטריארך הארמני בירושלים ,מנכ"ל הרשות לפיתוח ירושלים ,מנכ"ל רשות הטבע והגנים ומנהל רשות
העתיקות .עין חניה בנחל רפאים אשר בגן הלאומי הרי יהודה הוא אתר תרבות ומורשת ,מוקד לבילוי ופנאי ,עדות
לחקלאות השלחין העתיקה ,וילה מיוחדת מהתקופה הביזנטית ואזור מקודש לנצרות – כולם במקום אחד.
הגן הלאומי הוא פארק המעיינות של
ירושלים ,שבשטחו קיימים אתר עין לבן,
עינות ולאג'ה ועין חניה ,שבקרוב כאמור
ייפתחו לציבור הרחב למטרות פנאי
ובילוי.
עין חניה הוא מעיין בהרי ירושלים והינו
חלק מהגן הלאומי הרי יהודה ,הנובע
מעל אפיק נחל רפאים ,למרגלות הכפר
אל-ולאג'ה ורכס הר גילה .הימצאותן של
בריכות האגירה הפכה את עין חניה
לנקודת מפגש לכלל תושבי האזור
והתקיימו בו מגוון של טקסים ואירועים:
תשליך ,חגיגות עיד אל פיטר טסים
מרהיבים נוספים.
עבודות הפיתוח והשיקום נמשכות
כבר ארבע שנים בעלות כוללת של כ-
ומתבססות על
ש"ח,
 14מיליון
העיקרון התכנוני של שחזור נופי במינימום התערבות תוך הקפדה יתרה על שחזור מראה העבר.
בחפירות הארכיאולוגיות מטעם רשות העתיקות ,בניהולם של אירנה זילברבוד ויעקב ביליג ובהנחיתו של ארכיאולוג מרחב
ירושלים ,ד"ר יובל ברוך ,נחשפו מערכת מים מהמרשימות שנמצאו בארץ ובריכת אגירה ומזרקת מים (נימפאון) מהתקופה
הביזנטית (מאות  6-4לספירה) ,שבר כותרת עמוד בסגנון אופייני למבנים ולנחלות של מלכי הבית הראשון ,ומטבע כסף
נדיר מהמאה ה 4-לפני הספירה.
פעולות השימור והפיתוח כוללות :שחזור של מערכת המים מ ִנקבת המעיין לנימפאון ,שחזור מערכת השקיה גרוויטציונית
המתבססת על מי האתר ,שיקום טרסות ושחזור חקלאות שלחין בטרסות התחתונות (בוסתנים ,עשבוניים) ,שחזור חקלאות
בעל בטרסות (מטעי זיתים) ,כניסה חדשה לאתר והתווית גישה לכלי רכב במעגל תנועה חדש בכביש ולאג'ה ,הסדרת חניות
למכוניות ,התווית גישה נגישה להולכי רגל מהחניה למבני הכניסה ,לנימפאון ולבריכות ,עבודת שתילה ונטיעות צמחיה
ועצים ברחבי האתר.
לדברי שר ירושלים ומורשת ,זאב אלקין" :אתר עין חניה הוא עוד דוגמה נפלאה לפעילות ולפרויקטים הרבים שאנו עושים
במשרד ירושלים ומורשת .מדובר באתר שיאפשר לתיירים ותושבים מירושלים ומחוצה לה ליהנות מפינת חמד בעלת נוף
מיוחד במינו של הרי ירושלים ,ללא כל עלות .אנחנו ממשיכים לפתח את עיר הבירה כדי לחזק אותה גם ברמה המקומית
וגם ברמה הלאומית-אסטרטגית .אנחנו מפתחים פארקים מטרופוליניים בכל עוטף העיר ירושלים ,לדוגמה בפארק
הארזים ,גן הסנהדרין וכו' ,ומשלבים את העבר המרתק של ירושלים ,תוך התאמה לימינו אנו".
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ראש עיריית ירושלים ,ניר ברקת" :ירושלים מתחדשת ושומרת על העבר שלה .נטענו היום בט"ו בשבט עצים המסמלים
התחדשות באתר עין חניה המחודש ובו שרידים לעברנו עוד מימי בית ראשון .זוהי ירושלים ,עבר מפואר ועתיד מבטיח.
נמשיך לפתח את אתרי המורשת של העיר ולחדשם ולפתח את השטחים הירוקים והפארקים למען הדורות הבאים".
אייל חימובסקי ,מנכ"ל הרשות לפיתוח ירושלים :״עין חניה היא נקודת מפגש של בילוי ופנאי למשפחות ולצעירים ,סביבה
ירוקה ושופעת מים והיסטוריה מרתקת .על מנת לפתח ,לשמר ולהנגיש את כל אלה לציבור הרחב נדרש היה שילוב כוחות
ושיתוף פעולה ראויים להערכה מצד כל הגורמים המקצועיים ,הממשלתיים והעירוניים״.
לדברי שאול גולדשטיין ,מנכ"ל רשות הטבע והגנים" ,ארץ ישראל מתהדרת בפנינות ארכיאולוגיה ונוף ייחודיות ומרהיבות
ואתר עין חניה בהרי ירושלים הוא ללא ספק אחת מהן .שיתוף הפעולה בין כלל המעורבים בפרויקט ,שכלל חפירות
ארכיאולוגיות ,שימור וטיפוח האתר ,יעצים את חווית הביקור של המטיילים באתר וצפוי להפוך אותו לאחד האתרים
הבולטים והיפים שבהרי ירושלים ובכלל .בימים אלו אנו בסוף שלבי הכשרת האתר לכניסת מטיילים ואנו מעריכים כי
ייפתח לקהל הרחב ללא תשלום כבר בחודשים הקרובים".
לדברי ישראל חסון ,מנהל רשות העתיקות" ,פרויקט החפירות והשימור בעין חניה נעשה כחלק מתפישת עולמה של רשות
העתיקות בירושלים ,לפיתוח אתרים ארכיאולוגיים גם במרחבים הפתוחים ובשכונות .לתפיסתנו ,פיתוחם של אתרי
מורשת בשכונות ובפרקים העירוניים תורם לחיזוק הזהות של הקהילה ולתחושת השייכות של התושבים למקום ,הן ברמה
לאומית והן ברמה מקומית .מקומות מסוג זה שעברו שימור מעניקים למבקרים בהם תחושה של קשר לעבר ושל המשכיות
בין העבר לעתיד".

רקע – ממצאים ארכיאולוגיים חדשים וחשובים התגלו בעין חניה
ממצאים מרשימים וחשובים מתקופת בית ראשון ומהתקופה הביזנטית נחשפו בחפירות רשות העתיקות באתר עין חניה,
שהתקיימו בשנים  2016-2012כחלק מהקמת הפארק ,ומתפרסמים כעת לראשונה לציבור .החפירות ,שמומנו על-ידי הרשות
לפיתוח ירושלים בשיתוף עם רשות הטבע והגנים ,לוו בעבודות שימור ופיתוח של מינהל השימור של רשות העתיקות.
לדברי אירנה זילברבוד ,מנהלת החפירה מטעם רשות העתיקות" ,גולת הכותרת של החפירה היא בריכת מים גדולה
ומרשימה מהתקופה הביזנטית .בריכה זו נבנתה במרכזו של מתחם גדול ,למרגלות כנסייה שעמדה במקום .מסביב לבריכה
נבנו שדרות עמודים מקורות (סטווים) ,אשר מהן התאפשרה כניסה אל אגפי מגורים" .לדברי זילברבוד" ,קשה לדעת למה
שימשה הבריכה – האם להשקיה ,לרחצה ,לנוי ,או אולי כחלק מטקסי הטבלה שנערכו במקום לציון אירוע דתי" .מי
הבריכה התנקזו ברשת של תעלות מים למבנה מפואר ומיוחד במינו ,הראשון מסוגו המוכר בארץ – מזרקת מים (נימפאון).
נראה כי ההתיישבות באזור עין חניה החלה בימי הבית הראשון ,וייתכן שגם קודם לכן .הממצא הבולט מתקופה זו בחפירה
הוא שבר של כותרת עמוד בסגנון 'פרוטו יוני'  -סמל אומנותי אופייני למבנים
ולנחלות של מלכי הבית הראשון ,המעטר היום את פניו של מטבע  ₪ 5הישראלי.
כותרות דומות התגלו בעיר דוד בירושלים ,שהייתה בירת ממלכת יהודה ,וברמת
רחל ,שם נחשף אחד מארמונות מלכי יהודה ,וכן בשומרון ,מגידו וחצור ,שהיו ערים
ראשיות בממלכת ישראל .לדברי הארכיאולוגים ,קיימת אפשרות שגם האתר בעין
חניה היה נחלה ממלכתית בימי הבית הראשון.
לאחר חורבן הבית הראשון ,חודשה ההתיישבות באתר במתכונת של בית אחוזה
שיושב על-ידי יהודים .הממצא הבולט ביותר מתקופה זו הוא מטבע כסף נדיר,
מהקדומים שהתגלו עד כה בסביבות ירושלים – דרכמה שנטבעה באשדוד על-ידי
השלטון היווני בין השנים  420ל 390-לפסה"נ.
המטבעות ,כלי החרס והזכוכית ,הרעפים ואבני הפסיפס הצבעוניות מהתקופה
הביזנטית שנחשפו בחפירות ,העידו על כך שבתקופה זו (מאות  6-4לספירה) הגיע
המקום לשיא פריחתו .לדברי ד"ר יובל ברוך ,ארכיאולוג מרחב ירושלים" :להערכתנו ,חלק מהפרשנים הנוצרים
המוקדמים זיהו את עין חניה כמקום שבו התרחשה הטבלתו לנצרות של "הסריס מכוש" ,הנזכרת בספר 'מעשי השליחים'
(ח'  .")40-26לדברי ד"ר ברוך" ,הטבלתו של הסריס על-ידי פיליפוס ,הקדוש הנוצרי ,היא מפרשיות המפתח בהתפשטות
הנצרות ,ולכן זיהויו של מקום הטבילה העסיק את המלומדים לאורך דורות רבים ומהווה מוטיב שכיח באומנות הנוצרית.
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לא פלא אם כך ,כי חלק משטחו של האתר נמצא גם
כיום בבעלות נוצרית ומהווה מוקד לקיומם של
טקסי דת ,הן על-ידי הכנסייה הארמנית (בעלת
השטח) והן על-ידי הכנסייה האתיופית".
בשנים האחרונות ביצעו הרשות לפיתוח ירושלים,
רשות הטבע והגנים ורשות העתיקות בעין חניה
עבודות שימור ופיתוח ,שהניבו אתר מהיפים
והמרשימים שנעשו ,המשלבים ארכיאולוגיה ,נוף
קדומים וחוויה ייחודית למבקרים.
עבודות השימור נעשו על-ידי צוות המשמרים
של מינהל שימור ברשות העתיקות ,ובראשם המשמר
פואד אבו-טאעה ,בתכנונם של האדריכלים אבי
משיח ויהונתן צחור .במסגרת העבודות ,שוקמו
מערכות המים העתיקות והן חזרו לתפקד .המעיין
המקורי ,שהזין את הבריכה שנתגלתה בחפירות ,יבש עם השנים ,ומאמצים רבים הושקעו על מנת להעביר את מי המעיין
הנובע היום ,לצורך הזנת הבריכות .במהלך העבודות נחשפה במקום נביעת מים נוספת מתחת לקשת האבן המרשימה,
וסביבתה שומרה כפינת שכשוך
רדודה.
תשומת לב רבה הושקעה
המזרקה
מבנה
בשיקום
(הנימפאון) המרשים .המבנה
שוקם ונוקה ,ובחזית הושלמו
אבניו על פי צילומים ואיורים
היסטוריים המציגים אותו
בשלמותו.

צילומי שטח :אסף פרץ ,רשות העתיקות.
צילומי ממצאים :קלרה עמית ,רשות העתיקות.
מטבע כסף נדיר מהמאה ה 4-לפני הספירה ,מהקדומים שהתגלו עד כה בסביבות ירושלים,
וכלי החרס ששימשו את יושבי האתר בתקופה הביזנטית.
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תגליות מן התקופה האסלאמית הקדומה באל-צינברה (תל בית ירח) ,לחופי הכינרת
פרופ' רפי גרינברג – המכון לארכיאולוגיה של אוניברסיטת תל-אביב
חפירות מחודשות בארמון אל-צינברה ,בצפונו של תל בית ירח (ח'רבת אל-כרכ) ,לחופי אגם כינרת ,חשפו השבוע את
יסודותיו של אולם עמודים גדול אשר שימש אולי כמסגדו של הארמון האומיי ,מראשית תקופת האסלאם .לאחר שהוצג
כבית כנסת או כמבצר רומי במשך שנים רבות לאחר חפירתו בראשית שנות ה ,50-המתחם המבוצר בתל בית ירח זוהה על-
ידי דונאלד ויטקומב מאוניברסיטת שיקגו כמקומו של ארמון אל-צינברה ,אשר נבנה על-ידי מועאוויה ,הח'ליף הראשון
לבית אומייה .הצעתו של ויטקומב אומתה בבדיקות שנערכו מתחת לרצפות המבנה ,אולם מקומו של המסגד ,אשר סביר
היה להניח שיימצא במתחם המלכותי ,נותר בגדר תעלומה .שיתוף פעולה מחקרי חדש בין ויטקומב ,תאופיק דעדלה מן
האוניברסיטה העברית ורפאל גרינברג מאוניברסיטת תל-אביב הביא לחידוש החפירות במקום ,באזור ששימש לשפיכת
העפר שהוצא בעת חפירת המתחם בעבר.
החפירות החדשות חשפו רחבה מרוצפת המשתרעת מצפון למתחם המבוצר ,אשר זמנה נקבע למאה השביעית לספירה לפי
מטבעות שנמצאו בה .מעט מתחת למפלס הריצוף נמצאו בסיסיהם של שני טורי עמודים ,בקוטר של למעלה ממטר ,עשויים
מתערובת של אבנים ומלט ,אשר הוצבו במרווחים קבועים .נראה כי אלה שימשו לנשיאת התקרה של אולם עמודים גדול,
הדומה בתוכניתו לאולמות של מסגדים בני אותה תקופה המוכרים בטבריה הסמוכה ובדמשק" .תיאורים היסטוריים של
פעילותו של מועאוויה באל-צינברה מצביעים על כך שהמקום היה מרכז פוליטי ודתי" ,אומר דעדלה" .אחת המסורות
מדברת על כך שנשא שם דרשה ,כך שסביר לצפות לקיומו של מסגד" .ויטקומב מוסיף" ,אם נוכל לאמת את היקפו של
האולם בחפירות בעתיד ,תהיה בכך תרומה לפרק ראשון וחדש בתולדות העיר האסלאמית".
ארמון אל -צינברה מהווה חלק מהגן הלאומי של תל בית ירח ,לצד שרידי כנסייה מן המאה השישית לספירה ומבנה
מונומנטאלי מתקופת הברונזה הקדומה (כ 2900-שנה לפני הספירה) ,הידוע כ"ממגורה" של העיר הראשונה בבית ירח.
שלושת המבנים כלולים במפעל שימור ופיתוח חדש אשר הושק על-ידי רשות העתיקות ורשות הטבע והגנים הלאומיים,
אשר בסיומו יפתח האתר לציבור ,לאחר שנים ארוכות של הזנחה.
חפירות אל-צינברה נערכו בתמיכת קרן ואן-ברשם ,שווייץ ,המכון המזרחני של אוניברסיטת שיקגו ,המכון לארכיאולוגיה
של אוניברסיטת תל-אביב והאוניברסיטה העברית.
מבטים על אולם העמודים שנתגלה ומבט אחד על סף דלתו של מועאווייה (הסף נחפר בעבר על-ידי פסח בר-אדון) .צילומים :סשה פליט
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חידת חודש פברואר 2018
מה רואים והיכן?
(פתרונות עד  10.3.18בלבד)

פתרון חידת חודש ינואר 2018
הפתרון :מערת חילזון ,מערה טבעית בשמורת נחל חילזון
אשר התגלו בה שרידים פרהיסטוריים מהתרבות
הנאטופית ,כולל קבורת שמנית עם מנחות פולחן סביב
השלד שלה.
שמות הפותרים נכונה לפי הסדר (עד תאריך 10.2.18
בלבד) :נילי פרי ויוסי פרידמן.
ואם שכחתי מישהו ,אתו הסליחה.
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