חדשות בעתיקות  -יוני 2018
ד"ר צביקה צוק – ארכיאולוג הרשות
ראש פסלון גבר נתגלה בחפירות הארכיאולוגיות בתל אבל בית מעכה (גן לאומי מאושר)
ד"ר נאוה פניץ-כהן וד"ר נעמה יהלום-מאק ,המכון לארכיאולוגיה ,האוניברסיטה העברית בירושלים ופרופ' רוברט
מולינס ,אוניברסיטת אזוסה פאסיפיק ,לוס אנג'לס
צילומי השטח :משלחת החפירות .צילום הראש :גבי לרון .שימור הראש :מימי לביא ,המכון לארכיאולוגיה ,האוניברסיטה העברית בירושלים

חפירות ארכיאולוגיות מתבצעות מאז  2013בתל אבל בית מעכה ,דרומית למטולה ,מטעם המכון לארכיאולוגיה של
האוניברסיטה העברית בירושלים (ד"ר נאוה פניץ-כהן וד"ר נעמה יהלום-מאק) בשיתוף עם אוניברסיטת אזוסה פאסיפיק
בלוס אנג'לס (פרופ' רוברט מולינס) .העיר נזכרת במקרא שלוש פעמים :בשמואל ב ,פרק כ ,בסיפור על האישה החכמה
שערפה את ראשו של שבע בן בכרי ,שמרד בדוד וברח עד אבל בית מעכה ,בספר מלכים א פרק טו ,ברשימת הכיבושים של
המלך הארמי בן-הדד (מאה  9לפנה"ס) ,ובספר מלכים ב ,פרק טו ברשימת הכיבושים של המלך האשורי תגלת פילאסר ה-ג'
(מאה  8לפנה"ס) .האתר נסקר מספר פעמים אך עד לאחרונה לא נחפר.
בחפירותינו נחשפו שרידים מהאלף השני והאלף
הראשון לפנה"ס ,הכוללים :ביצורים מרשימים
מתקופת הברונזה התיכונה ב ,מבנים מתקופת
הברונזה המאוחרת שבאחד מהם נמצא מטמון
כסף קטן ,אחד הקדומים שנתגלו בארץ ,ורצף
התיישבות לכל אורך תקופת הברזל א .יש לציין
שהעיר הזאת ,של המאות  11-12לפנה"ס ,שכללה
מבני פולחן ומינהל ,התקיימה בזמן שחצור
הסמוכה (לפנים "ראש כל הממלכות האלו"),
הייתה מיושבת בדלילות .בעונה האחרונה נחשפו
לראשונה שרידים מתקופת הברזל ב  -המאות 9-
 10לפנה"ס .בחלק הצפוני העליון של התל הולך
ונחפר בניין מרשים בעל קירות רחבים ,שככל
הנראה שימש כמצודה.
באחד החדרים של המבנה נתגלה ראש של גבר מזוקן עשוי פאיאנס .הראש ,שגודלו כ 5X5-ס"מ ,נמצא על רצפת החדר ,יחד
עם כלי חרס וגלעיני זיתים שתוארכו באמצעות פחמן  14למאה ה 9-לפנה"ס .הראש עשוי ברמה גבוהה מאוד ,עם הקפדה על
עיצוב פרטי השיער ,הזקן והפנים .על אף שקיימות דמויות של גברים מזוקנים מתקופה זו באמנות הסורית ,הפניקית ואף
המצרית (כך למעשה מציגים
המצרים את ה"שמיים" או
ה"אסיאתים') ,אין אף פריט
שמתקרב לרמת הביצוע והסגנון
הפרטני של הראש מאבל בית
מעכה.
הראש מוצג במוזיאון
ישראל בירושלים
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המתנדב מריו טוביה שמצא את ראש הפסלון.

מכיוון שניכרת השקעה רבה מאוד בעיצוב הדמות ,שמקום
הימצאו הינו במבנה ציבורי מרשים ,ולאור היחידאיות של
הפריט ,יתכן שמדובר באישיות רמת דרג ואולי אף באדם
ספציפי .במקרה כזה ,ישנה אפשרות שאולי מדובר בדמותו של
אחד המלכים ששלטו באזור במאה ה 9-לפנה"ס .אבל בית מעכה
נמצאת על הגבול עם לבנון וסוריה ,באזור מימשק בין שלושה
כוחות הבולטים בתקופת הברזל :ארם-דמשק בצפון-מזרח,
הפניקים בצפון-מערב וממלכת ישראל בדרום .מהמקורות
המקראיים והחוץ-מקראיים ידוע על סכסוך בין הארמים
לישראלים על השליטה באזור זה :בן-הדד וחזאל מהצד הארמי,
אחאב ויהוא מהצד הישראלי ,ואלי אף איתבעל מהצד הפניקי.
אין לדעת אם הדמות שנשקפת מראש הפאיאנס מייצגת אחד
מאלה ,או מייצגת את שליט העיר אבל בית מעכה ,או פקיד רם-דרג באחת מהממלכות הנזכרות .אנחנו נמשיך לחפור על
מנת לחפש רמזים נוספים שיעזרו להסביר את הפשר והזהות של הדמות היפהפיה שמשתקפת בראש הזעיר ,אך החשוב,
הזה.
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גת יין מהתקופה הביזנטית נמצאה בתוך מאגר מים מקורה מהתקופה הרומית בגן
לאומי ציפורי
עד כה לא נמצאה ותועדה בשום מקום בארץ גת בתוך מאגר מים מקורה
יניב כהן ,דוברות רשות הטבע והגנים
צילומים :צביקה צוק ושרה סימון

גת עתיקה לייצור יין מהתקופה הביזנטית (מאות  7-4לספירה) ,הכוללת משטח דריכה ובור היקוות ,התגלתה לאחרונה
במסגרת חפירה ארכיאולוגית ,שהובילה רשות הטבע והגנים ,במאגר מים עתיק מהתקופה הרומית בגן הלאומי ציפורי.
מדובר בתגלית נדירה ויוצאת דופן מבחינה ארכיאולוגית ,מאחר שעד כה לא נמצא ותועד בשום מקום בארץ מצב בו גת יין
הותקנה בשימוש משני בתוך מאגר המים עתיק מקורה בקשתות שיצא מכלל שימוש.
ממצא זה התגלה במסגרת חפירות לצורכי
פיתוח תיירותי בגן הלאומי ציפורי ומחקר של
רשות הטבע והגנים ,בהובלת ד"ר צביקה צוק,
מנהל אגף ארכיאולוגיה ברשות ,יחד עם ד"ר
יוסי בורדוביץ וד"ר דרור בן יוסף ,שניהם
ארכיאולוגים ברשות ,בשיתוף ובמימון חלקי של
פרופ' ג'ים פרקר ,סגן נשיא הסמינר התיאולוגי
הבפטיסטי של ניו אורלינס ובחסות רשות
העתיקות.
לפי החוקרים ,לאחר שמאגר המים העתיק יצא
מכלל שימוש ,כנראה במאה ה 4-לספירה,
הכשירו אותו בשלב מאוחר יותר כגת באמצעות
תוספות בנייה וחציבה.
מידות משטח הדריכה של הגת הן  4.2x3.2מ'
והוא חצוב בסלע .במרכז המשטח יש שקע שנועד לסחיטה משנית .רוב החציבה נעשתה כבר בעת התקנת המאגר .למשטח
צמוד בור היקוות בגודל  1.7X1.5מ' ובעומק של  2.15מ' ,ולו ארבע מדרגות גבוהות המאפשרות ירידה לקרקעיתו.
גת קטנה ,או תא לאחסון זמני של הענבים ,נמצאה צמודה לראשונה .היא כוללת משטח במידות  1.9X1.7מ' ובור היקוות
קטן ואליפטי במידות של  0.7-0.6מ' ובעומק
של כ 0.5-מ'.
ייצור היין בארץ ישראל פרח מאוד בתקופה
הביזנטית בשל השימוש הרב בו לשתייה בקרב
היהודים ,הנוצרים והשומרונים .אוכלוסיית
ארץ ישראל בתקופה זו הגיעה לשיא וחלק
מהיין אף נועד ליצוא.
לדברי ד"ר צביקה צוק" ,גת זו נמצאה בתוך
מאגר המים הגדול מבין שני מאגרי הקשתות
בגן לאומי ציפורי ,שהינם חלק ממערכת המים
המרשימה באתר ,הכוללת גם אמות מים
ארוכות שסיפקו מים לעיר העתיקה .שטח
המאגר הגדול ,בו נמצאה הגת ,הוא  9X5מטר,
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עומקו  3.5מטר ותקרתו נשענה על גבי חמש קשתות .הטיח שמצפה את הקירות ואבני הקשתות של שני המאגרים הוא טיח
לבן על גבי טיט אפור ,המעיד כי הם נחצבו ונבנו במאה ה 1-או בראשית המאה ה 2-לספירה .על פי ההערכות הם שימשו
כ'בריכת המים' של ציפורי העתיקה".
כבר עתה ,עם השלמת החפירות ,יכולים המבקרים בגן הלאומי ציפורי להתרשם מיופיים ועוצמתם של מאגרי המים
העתיקים ,לרבות הגת העתיקה ,הנמצאים בצמוד וממזרח למבנה המבואה של הגן הלאומי.
במהלך החפירות ה צליחו צוות החפירה ואנשי רשות הטבע והגנים להעתיק ממקומו עץ חרוב עתיק שגדל בתוך המאגר,
וגילו על פי ההערכות הוא כ 100-שנים .במבצע מורכב ,שהוביל ענף היער של רשות הטבע והגנים ,יחד עם עובדי גן לאומי
ציפורי ובסיוע מחפרון ומנוף ,הועתק העץ בהצלחה לצד השני של מבואת הכניסה לגן הלאומי ,בסמוך לעצי זית.
חפירת מאגרי הקשתות החלה בשנת  2002עם הקמת בניין המבואה .בחפירה השתתפו תלמידים מביה"ס הריאלי בחיפה
ומבית הספר עודד שבאזור יודפת .כן השתתפו מתנדבים רבים ,ביניהם מעמותת 'עמיתים לטיולים' ומהסמינר התיאולוגי
הבפטיסטי של ניו אורלינס .חלק מהחפירה נעשה גם על ידי פועלים מחברת מ.מ.ס .אנשי הגן הלאומי ציפורי ומנהליו ,יגאל
יונש ומיטל אהרון ,העניקו סיוע רב לכל צורכי החפירה.
עם השלמת החפירה ,בכוונת רשות הטבע והגנים לשחזר חלק מהקשתות והגג ולהציג את המקום למבקרים בצורה
המיטבית.

שלב מתקדם בחפירת המאגר הגדול לפני חשיפת הגת

העתקת עץ החרוב

בור ההיקוות של הגת

ביקור מנכ"ל רשות הטבע והגנים שאול גולדשטיין בחפירה
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קמע חרס נדיר ,הנושא ברכה אישית מלפני  1000שנה ,נחשף בעיר דוד
קמע חרס נושא ברכה בערבית ,המתוארך לתקופה העבאסית ,התגלה בחניון גבעתי בעיר דוד שבגן
לאומי סובב חומות ירושלים ,בחפירה ארכיאולוגית של רשות העתיקות ואוניברסיטת ת"א
דוברות רשות העתיקות
פיסת חרס ועליה כתובת בערבית מהתקופה העבאסית (מאות  10-9לסה"נ) ,נחשפה לאחרונה בחפירות ארכיאולוגיות של
רשות העתיקות ואוניברסיטת תל אביב בחניון גבעתי שבעיר דוד ,בגן לאומי סובב חומות ירושלים .על החפץ הזעיר ,שגודלו
סנטימטר אחד ,ואשר התגלה בחפירה במימון עמותת אל עיר דוד ,הוטבעה לפני צריפתו כתובת בערבית בת שתי שורות.
הכתובת ,שפוענחה על ידי ד"ר ניצן עמיתי-פרייס מבית הספר לתלמידי חו"ל (רוטברג) באוניברסיטה העברית ,נושאת ברכה
או תפילה פרטית:
כרים יבטח באללה

ﻳﺜﻳﻖ (?) ﺑﺍﻠﻠﻪ ﻛﺮﻳﻢ

רבו (רב) העולמות אללה

ﺮﺒﻪ ﺍﻠﻌﻠﻣﻳﻦ ﺍﻠﻠﻪ (?)

נוסח השורה הראשונה מוכר מחותמות עשויים אבני חן יקרות למחצה ,כמו גם מכתובות דרכים (גראפיטי) לאורך דרך עולי
הרגל למכה (דרב אל-חג') מהמאות ה 10-8-לסה"נ .חלקן התחתון של האותיות בשורה השנייה שחוק ,וקריאתה מתבססת
על נוסחים דומים המופיעים על חותמות אישיים ובמספר פסוקי קוראן.
לדברי מנהלי החפירה ,פרופ' יובל גדות מאוניברסיטת תל אביב וד"ר יפתח שלו מרשות העתיקות" ,גודלו של החפץ ,צורתו
והטקסט שעליו ,מעידים ששימש ,ככל הנראה ,כקמע לברכה ולהגנה" .החפץ הזעיר התגלה בתוך חדר קטן ,כשהוא חתום
בין רצפות טיח .שברי כלי חרס שהתגלו במקום ,בהם גם נר חרס שלם ,מתוארכים לתקופה העבאסית" .למרבה הצער",
מוסיפים החוקרים" ,השתמרות השרידים הירודה מקשה על זיהוי תכלית המבנה ,אך מעניין לציין שהתגלו כאן מספר
מתקנים המעידים על פעולות בישול .בחפירות קודמות שנערכו באתר נחשפו מתקופה זו מבנים צנועים ,הכוללים בתי
מגורים ששולבו עם חנויות ובתי מלאכה .סביר להניח שהמבנה האמור שימש חלק מאותו אזור תעשיה".
הקמע הזעיר מהווה עדות ישירה לחיי היום-יום בירושלים בתקופה האסלאמית הקדומה .לא ברור בשלב זה האם הוא
הונח במתכוון תחת אחת הרצפות בזמן הבניה ,או שמא נישא החפץ הזעיר על ידי אדם ששמו כרים ואבד לו ,אך נראה
שהיה זה קמע שהכתובת עליו ,המהללת את האל ,אמורה הייתה להביא לבעליו ברכה.
לדברי החוקרים" ,כיוון שאין בקמיע נקב המאפשר השחלתו על חוט ,יש להניח שהיה משובץ בתכשיט או נתון בתוך מכל
כלשהו".
ד"ר ניצן עמיתי-פרייס ,שפענחה את הכתובת ,מציינת שחותמות עשויים אבנים יקרות למחצה ,הנושאים טקסטים דומים,
מוכרים מהתקופה העבאסית ,אך חפצי חרס כאלה ,ודאי כה זעירים ,נדירים יחסית בממצא הארכיאולוגי.

צילום :אליהו ינאי ,ארכיון עיר דוד
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רשות הטבע והגנים ציינה את סיום החפירות בגן לאומי תל גזר ומתחילה בעבודות
פיתוח באתר לרווחת המטיילים
בחפירות באתר התגלה מטמון נדיר של חפצי כסף וזהב מהתקופה הכנענית ,לפני  3600שנה
האתר פתוח גם כיום למטיילים ללא תשלום וניתן להתרשם מהממצאים הארכיאולוגיים שבו ,וממספר נקודות תצפית
לאורך שביל טבעתי העוטף את התל – ו לצפות ל 360-מעלות בנוף המרהיב ורחב הידיים שמסביב
כתב :יניב כהן ,דוברות רשות הטבע והגנים .צילומים :שרה סימון
רשות הטבע והגנים ,בשותפות עם הסמינר התיאולוגי הבפטיסטי של ניו אורלינס ,ציינו לפני מספר ימים בטקס חגיגי את
סיום החפירות הארכיאולוגיות בגן לאומי תל גזר הנמצא בסמוך לכרמי יוסף .רשות הטבע והגנים מתחילה בימים אלו
בעבודות תכנון לפיתוח האתר לרווחת המטיילים.
טקס לציון סיום החפירות בגן לאומי תל גזר .בצד שמאל קנקן
את העבודות יוביל מחוז מרכז של הרשות ובמסגרתן תיבחן
המדמה את הקלפסידרה :שעון מים למדידת זמן לנואמים
הכשרה של מערכת שבילים שתאפשר גישה נוחה למוקדי
העניין המרכזיים והוספת אמצעי המחשה בגן הלאומי,
להעצמת חווית הביקור של המבקרים במקום .בתוך כך,
האתר פתוח ונגיש גם כיום למטיילים ללא תשלום וניתן
להתרשם מהממצאים הארכיאולוגיים שבו באמצעות שביל
טבעתי ,ולאורכו שלטי הסברה ,ממנו גם ניתן לצפות בנוף
המרהיב של המרחב.
תל גזר הוא אחד האתרים המקראיים החשובים בארץ
ונמצאו בו מבנים מרשימים ,ובהם :חומות העיר ,המגדל
האדיר ,מקדש המצבות ומפעל מים קדום ,כולם מהתקופה
הכנענית .מהתקופה הישראלית נתגלו באתר "שער שלמה" ו"לוח גזר" – אחת הכתובת העבריות הקדומות ביותר.
החפירות הארכאולוגיות הראשונות בתל גזר התקיימו בין השנים  1909-1902בראשות החוקר הבריטי מאקליסטר ,שמצא
באתר ,בין היתר ,את" לוח גזר" שנמצא כיום במוזיאון באיסטנ בול ,והעתק מוגדל שלו הוצב בכניסה למסלול ההליכה בתל.
סבב חפירות נוסף התקיים בשנות ה70-
של המאה שעברה.
סבב החפירות האחרון ,שכאמור
הסתיים בימים אלו ,החל ב 2010-בידי
משלחת משותפת לרשות הטבע והגנים
והסמינר התיאולוגי הבפטיסטי של ניו
אורלינס ,בחסות רשות העתיקות .את
ד"ר דן וורנר מסביר למוזמנים באזור מפעל המים
ד"ר אלי ינאי מסביר למוזמנים באזור המבנה והחדרים
החפירות הובילו ד"ר צביקה צוק  -מנהל
ד"ר אלי ינאי מסביר למוזמנים באזור המבנה והחדרים
אגף ארכיאולוגיה ברשות הטבע והגנים ,ד"ר אלי ינאי  -גמלאי רשות העתיקות ,ד"ר ג'ים פרקר ,ד"ר דן ורנר וד"ר דניס קול
מהסמינר התיאולוגי הבפטיסטי של ניו אורלינס .במהלך סבב חפירות זה התגלה מטמון נדיר של חפצי כסף וזהב שהיה
מונח בכלי חרס עם מכסה עטוף באריג ,שהותיר את טביעתו על חלק מהממצא .המטמון נתגלה ביסודות של חדר מן
התקופה הכנענית (הברונזה התיכונה) 2ב ,בערך לפני כ 3600-שנים .לפי החופרים מדובר כנראה במנחת פולחן שהונחה
ביסודות המבנה,
מספר
הכולל
חדרים ונושא אופי
מינהלי .סמיכותו
לשער העיר מחזקת
חלוקת תעודות לכל מי שסייע לחפירה .אורי
השערה זו.
נוה מנהל המחוז מברך.
הזמרת שולי נתן משמאל ו'שואבי המים'
הסרת הלוט מעל שלטי ההסבר החדשים
המים
ד"ר אלי ינאי מסביר למוזמנים באזור המבנה והחדרים

המים
ד"ר אלי ינאי מסביר למוזמנים באזור המבנה והחדרים

6

ד"ר אלי ינאי מסביר למוזמנים באזור המבנה והחדרים

חידת חודש יוני 2018
מה רואים והיכן?
(פתרונות עד  10.7.18בלבד)

פתרון חידת חודש מאי 2018

הפתרון :קיר מבנה צלבני בח׳ בית עיטאב ,בגן הלאומי בית עיטאב שבהרי ירושלים .במקום שרידי מבצר או חווה ,כנראה מהתקופה
הצלבנית .צילם :ד"ר יואב פרחי ,ממונה מורשת מחוז מרכז ,רשות הטבע והגנים.

פתרו נכונה לפי הסדר :ד"ר ירון עובדיה ,ד"ר נילי גרייצר ,נילי פרי ,אבישי בלומנקרנץ ,איתמר בן דוד וליאור כהן ,ואם
שכחתי מישהו ,אתו הסליחה.
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