חדשות בעתיקות – ינואר 2020
ד"ר צביקה צוק – ארכיאולוג הרשות
בית המושל המצרי והארמון הכנעני בתל אפק-אנטיפטריס – גן לאומי ירקון
ד"ר צביקה צוק – ארכיאולוג הרשות
בגיליון הקודם דיווחנו על השלמת החפירות
והשימור של הארמון הכנעני בתל אפק .עתה
הושלם עוד נדבך תיירותי חשוב :שילוט
והמחשה של הארמון הכנעני ובית המושל
המצרי .רצפת הטיח והעמודים המשוחזרים
שבארמון הכנעני הביאו להחלטה שאין הוא נועד
לביקור מבפנים ,אלא לתצפית מצדו הדרומי.
לפיכך הוצב שם שלט ובו שחזור של כל הארמון
של
לארכיאולוגיה
המכון
(באדיבות
אוניברסיטת תל אביב) עם הבלטה בצבע אפור
של החלק הנראה למבקר.
בבית המושל המצרי הוצבו  4שלטים .שלט אחד
כללי המתאר את המבנה ועוד  3שלטים
המציגים את הממצאים שנחשפו בחפירות (אוסף רשות העתיקות באדיבות מוזיאון ישראל ,ירושלים).
בנוסף הצבנו במקום מודל של המבנה ,שנעשה בשנת
 1990על ידי צוות המעבדות של מוזיאון ישראל עבור
תערוכה מיוחדת שנקראה ״אפק בכנען  -בית המושל
המצרי וצפונותיו״ .במודל שוחזר הבניין כולל הקומה
השנייה (שלא שרדה) שהייתה עשוייה מלבני בוץ בעוד
שהקומה הראשונה הייתה בנוייה אבן .לפני כשנתיים
פנה אלי ד״ר ערן אריה ,אוצר במוזיאון ישראל ,והציע
לנו לקבל את הדגם ללא תמורה ולהציגו באתר .המודל
הוצב ביום  ,1.1.2020ממש בתחילת השנה החדשה.
בשבוע האחרון גם הותקנו השלטים מאירי העיניים
שנעשו על ידי יובל ארטמן ונועה מוטרו ממדור השילוט
של רט"ג ,המעצבת איילת טיקוצקי והח"מ .מנהל גן
לאומי ירקון ,יונתן סבלסקי וצוותו ,התקינו את המודל
והשלטים .תודה לכולם.
צילום :יונתן סבלסקי ,מנהל גן לאומי ירקון

בית המושל המצרי באפק נבנה במאה ה 13-לפנה״ס כאחד ממרכזי השלטון המצרי בארץ ישראל .הוא נהרס בקרב שהסתיים
ב שריפה על ידי גורם לא ידוע ,אולי בני ישראל בכניסתם לארץ בהנהגת יהושע בן נון .בחפירות שנערכו כאן בשנות ה 70-וה-
 80של המאה שעברה על ידי פרופ׳ משה כוכבי ופ רופ׳ פרחיה בק מאוניברסיטת תל אביב נחשף המבנה המרשים ( 20x20מ׳
וגובה השתמרות  2מ׳) .בגלל החורבן נמצאו בו ממצאים נדירים ומיוחדים שלא נראו עד כה בארץ ,כולל ארכיון תעודות.
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“מחנה יהודה” בירושלים  -גן לאומי סובב חומות ירושלים
"מחנה יהודה" המקורי  -האם התגלה השוק של ירושלים מתקופת בית שני?
דוברויות רשות העתיקות ,עיר דוד ורשות הטבע והגנים
חפץ נדיר ששימש למדידה אחידה של נפח ,בן כ 2000-שנה ,אשר התגלה לאחרונה בחפירות רשות העתיקות בעיר דוד
שבגן לאומי סובב חומות ירושלים ,מחזק את הסברה שהתגלתה כיכר העיר התחתונה של ירושלים מתקופת בית שני.
זהו שבר ש ל שולחן אבן אשר שימש לקביעת מידות נפח אחידות ,שהתגלה בסמוך לרחבה מרוצפת גדולה ברחוב המדורג,
אשר הוביל את עולי הרגל מבריכת השילוח אל הר-הבית.
לדברי פרופ' רוני רייך ,אשר חוקר את החפץ" ,בשבר שולחן המדידות שנתגלה בעיר דוד ,נותרו שניים מהשקעים החרותים
העמוקים ,כשלכל שקע נקב קטן בתחתיתו .את הנקב ניתן היה לפקוק באמצעות אצבע ,למלא את השקע נוזל כלשהו ,להסיר
את האצבע ולרוקן את החומר אל תוך כלי אחר ,ולקבוע בכך את נפחו של הכלי ,על פי התקן של שולחן המדידות .בצורה זו,
יכלו סוחרים לבוא ולכייל את כלי המדידה שלהם לפי תקן אחיד".
רייך מוסיף ,כי "מדובר בכלי נדיר .כלי אבן אחרים היו מאוד פופולריים בירושלים של ימי הבית השני ,אבל עד כה התגלו
בחפירות רק שני כלים למדידת נפחים  -האחד התגלה בשנות ה 70-של המאה הקודמת בחפירות הרובע היהודי וכלי אחר
נמצא בחפירות בשועפט ,שמצפון לירושלים".
לדברי הארכיאולוג ארי לוי ,ממנהלי החפירה ברחוב המדורג מטעם רשות העתיקות" ,בחפירות הרחוב המדורג בעיר דוד
התגלו גם משקולות אבן רבות מאוד ,ובערכים שונים .המשקולות שנמצאו שייכות לטיפוס שהיה אופייני בעיקר לירושלים.
העובדה שהיו משקולות אופייניות לעיר ,מעידה על הייחודיות של הכלכלה והמסחר בירושלים של ימי בית שני ,ייתכן
שבהשפעת המקדש" .משקולות האבן עשויות כמעין כיכר פחוס ,והן בגדלים שונים ,המייצגים ערכים שונים של משקל.
לדברי רייך ,יותר מ 90%-של מכלול משקולות האבן מטיפוס זה ,המונה כמה מאות בסך הכול ,נמצא בחפירות ארכיאולוגיות
שנערכו בירושלים הקדומה של ימי הבית השני .בכך הן מיוחדות ומייצגות תופעה ירושלמית מובהקת.
חוקרי רשות העתיקות נחשון זנטון ,מורן חג'בי ומידד שור ,ממנהלי החפירה ברחוב המדורג מטעם רשות העתיקות ,חשפו
בשנים האחרונות רחבה מרוצפת גדולה ברחוב שעלה אל בית המקדש בימי בית שני ,והם מציעים כי רחבה זו שימשה ככיכר
העיר התחתונה ,בה התקיימה פעילות המסחר של ירושלים.
לדברי ארי לוי" ,שולחן תקני הנפח שמצאנו ומשקולות האבן שהתגלו בסמוך ,מחזקים את ההערכה כי התקיימה במקום
פעילות מסחרית ענפה ,ואולי יש כאן כדי להצביע על קיומו של שוק".
פרופ' רייך מוסיף ,ש"ייתכן כי באזור זה של העיר שמימי הבית השני ,היה מצוי משרדו של המפקח על המידות והמשקולות
של העיר ירושלים  -תפקיד שהיה מקובל בערים אחרות ברחבי האימפריה הרומית בעת העתיקה ואשר מוכר בתואר היווני
אגֹורנֹומֹוס".

חלקו התחתון (מימין) והעליון (משמאל) של שולחן המדידה .צילומים :ארי לוי ,רשות העתיקות
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גילוי בריכת משהד המערבית בגן לאומי צפורי – האם זו היא קרונה של צפורי?
ד"ר צביקה צוק – ארכיאולוג הרשות
במסגרת מחקר מערכת המים של צפורי ,נערכו בחודש ספטמבר  2019חפירות לשדרוג האתר ופיתוח תיירותי במימון קרן
רקפת של משרד האוצר .החפירות היו מטעם רשות הטבע והגנים בניהול ד"ר צביקה צוק ,ד"ר יוסי בורדוביץ' וד"ר דרור בן
יוסף בסיוע אחיה כהן-תבור ובחסות רשות העתיקות .לפני כן נחפרה בריכת משהד ,עליה דיווחנו באחד הירחונים הקודמים.
החיפוש אחרי נקודת יציאת המים מבריכה זו הוביל לגילויה של בריכת משהד המערבית שהייתה קבורה לחלוטין ולא הייתה
ידועה כלל .מידותיה הפנימיות הן  16.6X9.2מ' ,ועומקה המרבי ביחס לדופן הגבוהה ביותר שהשתמרה בפינה הדרומית-
מזרחית הוא  1.6מ' .עובי קירות הבריכה שונה בכל צד .הם בנויים מאבנים קטנות ובינוניות ללא סדר מסוים המלוכדות
בטיט אפור בהיר רך ללא אגרגטים גדולים .עובי הקיר הצפוני  1.0מ' והמזרחי  0.75מ' .קיר זה נצמד בצידו המזרחי לקיר
נוסף המחובר לבריכת משהד .הקירות מצופים בטיח לבן על אפור בעובי של כ 5-ס"מ .בחלקה המערבי של הבריכה השתמרו
הקירות לגובה נמוך ביותר .מאחר שראש הקיר לא השתמר במלואו יש לשער כי הוא היה גבוה בעוד כ 15-ס"מ (כמו מפלס
ראש בריכת משהד בפינה הדרומית-מערבית) .לכן יש להעריך כי
הנקודה הרדודה ביותר בבריכה הייתה בעומק של כ 0.5-מ' בפינה
הדרומית-מערבית שלה .נפח האיגום המשוער הוא כ 100-מ"ק.
הבריכה בנוייה במקביל לבריכת משהד ולכן נראה שהן נבנו באותו
הזמן .ככל הנראה היה קשר בין שתיהן כיוון שנקודת היציאה של
בריכת משהד קרובה ביותר לנקודת הכניסה של המים אל בריכת
משהד המערבית .קו ישר וקצר הניצב לכיוון הבריכות באורך של כ-
 3.7מ' בלבד מחבר בין נקודת היציאה לנקודת הכניסה .לפיכך נכנסו
המים לבריכת משהד המערבית מהפינה הדרומית-מזרחית .בפינה זו
יש כעין מרזב שטוח המעוצב אנכית בטיח .הוא השתמר לגובה 0.46
מ' .החלק העליון שלו לא שרד ואילו בקרקעית הוא מגיע לסלע .זוהי
מגרעת רדודה ברוחב של  0.14מ' בדופן המזרחית ובדופן הדרומית.
בריכת משהד המערבית .צילום :צביקה צוק
גם ברצפת הסלע יש מגרעת החצובה אופקית.
בפינה הדרומית-מערבית נחשף ריצוף אבן הבנוי מאבנים מסותתות
בקפידה .האבנים מסודרות בשש שורות לפחות הנוטות כלפי פנים
הבריכה בזווית מתונה מדרום לצפון .מספר האבנים בכל שורה היה
לפחות שבע .ריצוף זה מהווה כעין כבש כניסה נוח לתוך הבריכה.
הרצפה בחלק הצפוני-מערבי של הבריכה בנוייה באבנים קטנות
ושטוחות וביניהן טיח באופן שנוצרה קרקעית מחסופסת .הרצפה
מכסה את האבנים המסותתות בשורה הנמוכה ביותר .לפיכך ,כיון
שהבריכה משופעת ויש לה כבש כניסה נוח מציעים המחברים ,שהיא
שימשה לרחצה.
הטיח המצפה את קירות הבריכה מאפשר לקבוע את זמנה לראשית
המאה השניה לספירה ,כפי שנקבע גם לגבי בריכת משהד וגם לפי
השוואה לטיח של מאגר הסליק בבית שערים ,שגוונו לבן על אפור
בריכת משהד המערבית מוצפת .צילום :מיטל אהרון
והוא תוארך לפי  C14למאה השניה לספירה.
יש לציין כי בריכה כזו היא נדירה בצורתה וב אופיה .מהתיארוך שלה ומצורתה המאפשרת כניסה נוחה לתוך מים רדודים
ההולכים ומעמיקים לאט לאט ,ייתכן כי זו היא קרונה של ציפורי .על אודות קרונה של ציפורי נאמר" :רבי רחץ בקרונה של
ציפורי בי"ז בתמוז" (מגילה ה ע"א-ע"ב).
אם נכון הדבר הרי שהבריכה התמלאה במי אמת המים כיוון שבימי הקיץ החמים זו האפשרות היחידה למלא אותה במים.
בחורף לעומת זאת אי אפשר היה למנוע את מילוי הבריכה במי נגר כפי שקרה עכשו לאחר שהיא נחשפה.
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שדרוג הגן הלאומי תל גזר שלב א (שינוי נוף התל) – נובמבר-דצמבר 2019
ד"ר צביקה צוק – ארכיאולוג הרשות
במסגרת תכנית כוללת לשדרוג תל גזר ,בוצע בהצלחה שלב א שכלל את שינוי הנוף בחלק המרכזי של התל .באזור זה וגם
בחלקים אחרים של התל מצויות ערמות עפר צרות וארוכות (מצפון לדרום) שנוצרו בעת החפירות של ר.א.ס .מקליסטר
בשנים  .1909-1902ערמות אלה ,שחלקן בגובה של למעלה מ 15-מ' ,הן תוצאה של דרישת השלטונות העות'מאניים לכסות
את החפירה .מטרת העבודה הייתה לשטח את הערימות על מנת לאפשר לראות מהתצפית המערבית את כל שלושת שטחי
החפירה :המתחם הכנעני (אותו ראו תמיד) ,אזור 'שער שלמה' ובמת המצבות.
העבודה בוצעה בעזרת שופל גלגלי ומשאית ,תוך פיקוח קפדני של נציגי רשות העתיקות ונציג רשות הטבע והגנים ,חגי יוחנן,
ממונה מורשת מחוז מרכז .הפיקוח כלל בקרה על כך שכל הערימות הן שפכי מקליסטר וכי אין פגיעה בעתיקות במקומות
שהוא לא חפר.
בעבודה זו הועברו כ 3000-מ"ק של אדמת שפכים מערימות מקליסטר אל שטחי חפירה ישנים (שטחים  IIו )VI-של המשלחת
האמריקנית של רייט ,דיוור וסיגר משנות ה 60-וה 70-ואל שקעים מעוגלים שנותרו בין ערימות מקליסטר.
יש חשיבות רבה לפעולה זו גם בנושא של שימור ,כפי שנאמר" :כיסוי חפירה ארכיאולוגית ישנה הוא השימור הטוב ביותר".
הגובה המרבי שהוסר היה  4מ' ,פחות מהגובה שהוגדר בתחילה (כ 6-מ').
בסיום העבודה ניתן לראות מהתצפית המערבית את ראשי  3מצבות מבמת המצבות וקירות אבן בחתך שמעל שער שלמה.
בשלב ב (שיתחיל בקרוב) מתוכנן ביצוע מדרגות מתכת אל קרקעית מפעל המים ובשלב ג מתוכנן הכשרת מגרש החניה,
שבילים ,שילוט ,הצללה ועוד בכל תל גזר.
תודה לכל המשתתפים והתומכים בפרוייקט :מ.א .גזר ,רשות העתיקות ועובדי מחוז מרכז של רשות הטבע והגנים.

מקדש המצבות מנקודת התצפית .צילום :חגי יוחנן

מבט מהתצפית ל'שער שלמה' ,הקיר המסומן בחץ נמצא במחיצה
המזרחית של השטח מעל השער.
צילום :צביקה צוק

צילום פנורמי לאחר הסרת ערמות השפכים .ראשי
המצבות ואזור שער שלמה (מסומנים בחץ) נראים
מהתצפית .צילום :ג'ים פרקר
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מים רבים
ד"ר צביקה צוק – ארכיאולוג הרשות
הגשמים הרבים ש ירדו בחודש ינואר גרמו להצפות רבות ברחבי הארץ ולצערנו הרב גם לאסונות בנפש .כך גם הוצפו
מונומנטים חשובים בגנים לאומיים .למרות שרשות הטבע והגנים רגישה לנושא ודואגת לתעלות ניקוז ,עוצמת הגשמים
בחודש זה גברה על מערכות הניקוז ובמספר מקומות הצטברו שלוליות גדולות .ברוב המקרים אין נזק מיידי לעתיקות ,אבל
לעיתים הנזק מצטבר ובא לידי ביטוי מאוחר יותר .בכתבה הקצרה הזו אין כוונה להראות את הנזקים אלא להציג בפניכם
תמונות מעניינות שצולמו על ידי מנהלי האתרים ועובדי הרשות .אנו מקווים כי במהרה יחלחלו המים והמראה היפה והלא
שגרתי ישתנה ויחזור למצבו הראשוני.

בית המושל המצרי בתל אפק – צילום :צביקה צוק

בית שערים מערה  – 14צילום :רויטל וייס ,מנהלת הגן הלאומי

מנהרת המים במגידו – צילום :לוסי
יוסף מנהלת הגן הלאומי (בצד שמאל
למטה בכתבה בערוץ  12בטלויזיה על
הנושא)
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צפורי – בריכת משהד (מימין) ובריכה באזור השוק (משמאל)

ד"ר דרור בן יוסף בכתבה בערוץ  12בטלויזיה על הנושא

צפורי – בריכת משהד מימין ומאגר מים קטן משמאל .צילום :מיטל אהרון ,מנהלת הגן הלאומי

מבצר כוכב הירדן – צילום :אבי דוד ,מנהל הגן הלאומי

ההיפודרום בקיסריה – צילום :יואב כהן ,מנהל הגן הלאומי
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מבצר מכוור בירדן
ד"ר צביקה צוק – ארכיאולוג הרשות
בשבוע האחרון של חודש ינואר סיירתי בירדן .במהלך הסיור הגענו לתצפית על מבצר מכוור המרשים .המקום הוא הר תלול
ובראשו ארמון מבצר בשטח של כ 4-דונם ובמדרון המזרחי התלול עיר תחתונה מוקפת חומה על שטח של  5דונם .המבצר
נבנה על ידי המלך אלכסנדר ינאי במאה הראשונה לפנה"ס ,שימש כארמון להורדוס ובנו הורדוס אנטיפס ואחר כך את
המורדים שנכנעו לרומאים בשנת  72לספירה .המקום גם נודע כיון שכאן הוצא להורג יוחנן המטביל בשנת  29לספירה על ידי
הורדוס אנטיפס.
להפתעתי נצפתה במדרון המזרחי תופעה יוצאת דופן של גלישות קרקע רבות שלא היו כאן לפני כן .לפיכך אני מצרף כאן 3
תמונות שצולמו בשנים שונות .ניתן לראות כי בשנת  2007היו בראש ההר  5עמודים משוחזרים ובמדרון אין גלישות קרקע.
ב 2019-יש בראש ההר רק שני עמודים משוחזרים ובמדרון יש התחלה של גלישות קרקע ואולי גם מעט ריבועי חפירה (החלק
העליון שלהם ישר) .ועתה ,בשנת  ,2020לאחר סופת גשם חזקה שהייתה כנראה ביום חמישי  ,24.1.2020נוצרו גלישות קרקע
רבות בכל המדרון עד כי הוא נראה מחורר כמו גבינה שוויצרית .נגרם כאן כנראה נזק עצום לעתיקות.
צילומים :צביקה צוק

2007

2019

2020
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חידת חודש ינואר 2020
(פתרונות עד  8.2.2020בלבד)

פתרון חידת חודש דצמבר 2019
הפתרון  -בית הכנסת העתיק בעין גדי ,גן לאומי עתיקות עין גדי .בית
הכנסת נמצא מתחת לאוהל ואילו היישוב אליו הוא השתייך נמצא
בעיקר מצד שמאל שלו .הצילום נעשה מראש מצפה עין גדי .בצד ימין
שרידי הקיבוץ ,אכסניית הנוער ובי"ס שדה הראשון בארץ.

פתרו נכונה לפי הסדר :ניר נדיבי ,סמדר אפיק ,רונן סגל ,עמיחי נעם ,ד"ר
עמית הורן ,מיכל גלברד ,פבלו בצר ,ד"ר שי רוזן ,ד"ר עודד מיוחס ,מרים
פיינברג ומוש ,גליה דורון ודבורה יונאי ,שמוליק פינסקר ,ראובן גפן,
מנחם זלוצקי ,חגי דביר ,ד"ר אלי ינאי ,בועז גרוס ,ד"ר נילי גרייצר,
פרופ' מוטי אביעם ,אסף אברהם ,ד"ר גדעון הדס ,יואב אבניאון ,משה צפריר ,גדי מה-טוב ,דן כנען ,דני הרמן ,שומרון דרדיק,
יעקב שפר ,טליה אורון ,אריק פרידמן ,יעקב יערי ,יעקב שקולניק ,יוסי בן ארי ,מזל ביסמוט ,בני פרנקל ,מאיר כהנא ,ד"ר
ירון עובדיה ,עפר דגן ,שמוליק שפירא ,אסף בן חיים ,נועה מוטרו ,תמר שובל ,ראובן שדה ,אילן כהן ,שרון טל ,מנחם פריד,
מיקי לדל ,ד"ר אריה בורנשטיין ,חנוך גן אור ,אבישי בלומנקרנץ ,ברנע לוי שה לבן ,נילי פרי ,ד"ר דידי קפלן ,לייזר בורנשטיין,
אסף קסלר ,טליה ויינשטיין ,נצה גאן ,מרגלית לזר ומאיר נקש.

ואם שכחתי מישהו איתו הסליחה.
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