חדשות בעתיקות – אוקטובר-נובמבר 2019
ד"ר צביקה צוק – ארכיאולוג הרשות
בית שערים – סיכום עונת החפירות השישית
פרופ' עדי ארליך ,המכון לארכיאולוגיה ע"ש זינמן ,אוניברסיטת חיפה
במהלך אוגוסט וספטמבר  2019התקיימה עונת החפירות השישית בבית שערים ,בגבעת שייח' אבריק שבשטח הגן הלאומי
בית שערים (רישיון רע"ת מס'  ,G-81/2019היתר רט"ג מס'  .)A056-19החפירה נערכה מטעם המכון לארכיאולוגיה ע"ש
זינמן באוניברסיטת חיפה ,בניהול פרופ' עדי ארליך ובסיוע רונה אביסף .החפירה נתמכת על ידי מענק מחקר של ה.ISF-
השתתפו בה חברי הצוות המסורים ,מתנדבים מהארץ ומחו"ל ,סטודנטים מאוניברסיטת חיפה ופועלים .נחפרו שלושה
שטחים עיקריים ( ,)A, B, Dונעשו בדיקות וסקרים מצומצמים
יותר בשטחים נוספים .להלן הממצאים העיקריים מהעונה.
בשטח  Aפורקו מחיצות והועמקו אזורים שונים .בצד המזרחי
של השטח נחפר בור מים החצוב ברצפת מאגר מטויח .לבור יש
שני פתחים ,פתח למאגר ופיר מדרום היוצא אל סימטה ,וקיר
גדול שחוסם את הבור מבפנים חוצה ומפריד ביניהם (איור .)1
הבור התגלה מלא בעפר ובממצאים מתקופות שונות ,בעיקר
מהתקופה הרומית .במרכז השטח נחפר ונוקה אחד מחדרי
מקווה טהרה ,שנחסם ויצא משימוש במאה השלישית לספ'
והפך לבור אשפה במאה החמישית לספ' (איור  .)2חדר נוסף של
המקווה לא נחפר מטעמי בטיחות .מצפון לו היה ככל הנראה
מתקן מהתקופה הרומית הקשור לייצור עופרת .בדרום מערב
השטח נפתח מחדש בור מים כפול שנחפר כבר על ידי מזר
ואביגד ,שצורת פתחו הדרומי כספרה  ,8ובתוכו נבנתה קשת
גדולה (איורים  .)4 ,3דומה שגם הקיר בבור המזרחי וגם הקשת
בבור המערבי היו אמצעי תמיכה נגד קריסה בבורות .בנוסף,
נעשה חתך בדיקה קטן בפינה הדרום מזרחית של הבזיליקה ,עד
לסלע האם ,והממצא העיקרי משם הוא רומי מאוחר.
בשטח  Bשליד פסל אלכסנדר זייד נחפרו שלושה מוקדים.
במערב ,נחשפו חלקים נוספים של בית הבד ,ואולי הבסיס
של מתקן הריסוק (איור  .)5מבדיקה ברצפת בית הבד עולה
כי הוא נוסד במחצית השנייה של המאה הרביעית או
בראשית המאה החמישית לספ' .במרכז השטח ,מתחת
לריצוף רומי מאוחר ,נחשפו שרידים רומיים קדומים,
הכוללים מתקן דמוי אמבט ,סירי בישול שלמים ונר מיובא
(איור  .)6במזרח השטח התגלו חדרים שהיו בשימוש או
מולאו במאה השלישית לספ' ,ובהם מטבעות וממצא רב
(איור  .)7באחד החדרים התגלתה תכולה של בית מרחץ
שכנראה פורק והושלך לשם ,כולל טובולי ולוחות שיש.

איור  :1בור המים והקיר החוסם אותו בשטח .A
צילום :צוות החפירה

איור  :2מקווה הטהרה בשטח  .Aצילום :ורה לחם
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איור  :3בור המים בדרום מערב שטח  Aופתחו דמוי הספרה .8
צילום צוות החפירה

איור  :4בור המים בדרום מערב שטח  Aוקשת הבנויה בתוכו.
צילום צוות החפירה

איור  :4בור המים בדרום מערב שטח  Aוקשת הבנויה בתוכו ,צילום צוות
החפירה

איור  :6אמבט או מתקן במרכז שטח .B
צילום :צוות החפירה

איור  :5בית הבד במערב שטח  .Bצילום :מיקי פלג
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איור  :8שטח  Dמהאוויר .שימו לב לאבני המפולת שהוצאו
מהשטח ,בפינה העליונה השמאלית של התמונה .צילום :מיקי פלג

בשטח  Dשבמערב הגבעה ממשיכה להיחשף השכונה ,שהשלב המשמעותי ביותר
שלה הוא מן המאה הרביעית ,ונהרסה כנראה ברעידת האדמה של שנת 419
(איור  .)8בשטח חדרים ,רחובות עם תעלות ניקוז ,ומתקנים שונים .עשרות רבות
של מטבעות התגלו במפולות ועל רצפות החדרים ,והם נלמדים כעת .מחילת
איור  :7ממצאים מהמאה השלישית לספ'
במזרח שטח  .Bצילום :צוות החפירה
המסתור מהתקופה הרומית נוקתה לגמרי (איור  .)9בדרום השטח נפתח ריבוע
לכיוון המדרון ,כדי לבדוק אם היישוב ממשיך ,והתגלתה שם ארכיטקטורה
משמעותית משני שלבים לפחות .דומה שהשכונה גלשה אל המדרון.

איור  :10אמת המים המזינה את מאגר המוזיאון בגן הלאומי.
צילום :צוות החפירה

איור  :9מראה מחילת המסתור בשטח .D
צילום :צוות החפירה

בשטח  Cשלמרגלות קבר שייח אבריק נעשה חתך באמצעות טרקטור בטרסה התחתונה והסתבר שאין שם כלל ארכיטקטורה.
אם כך ,שטח  C2שנחפר בשנה שעברה הוא כנראה גבול העיר .גם בשטח  Fשנפתח במורד המדרון ,בדרום מזרח העיר ,לא
התגלו ממצאים פרט לקיר שכנראה שייך לעת המודרנית .בשטח  Zבוצעה חפירה מצומצמת בנקודה אחת ,ונראה שליד
המקווה הייתה בריכה מדורגת פתוחה .מספר בורות מים על ראש הגבעה נסקרו ותועדו .כמו כן בשטח הגן הלאומי המתויר,
בכניסה למוזיאון (מאגר המים מספר  ,)28-29נוקתה אמת המים המזינה את המאגרים (איור .)10
תרומת העונה השישית היא ביכולת לדייק בתארוך המכלולים שהתגלו בשטחים השונים בזכות עשרות רבות של מטבעות
וממצא אחר שהתגלו במפולות וברצפות .דומה כי נוכל להבין טוב יותר בעיקר את השכבות של המאה השלישית והמאה
החמישית לספ' ,לאחר מחקר נוסף.
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מחקר חדש מגלה" :מדרגות כארון" מהבמה לאורקסטרה עבור אלי השאול ,לפי
המיתולוגיה היוונית ,נמצאו בתל אפק-אנטיפטריס (גן לאומי ירקון)
דוברות רשות הטבע והגנים
התגלית המדעית-ארכיאולוגית הוצגה לראשונה בכנס מחקרי מגדל צדק (חלק ממרחב הגן הלאומי ירקון) שערכו רשות הטבע
והגנים ,עיריית ראש העין והחברה העירונית "מקום בלב" בחודש ספטמבר .2019
האם "מדרגות כארון" – מעבר תת קרקעי מתחתית הבמה לאורקסטרה ,לשחקנים שמייצגים את אלי השאול לפי
המיתולוגיה היוונית – נחשפו בתיאטרון הרומי שבאנטיפטריס (תל אפק) בגן הלאומי ירקון?
כך מתברר עתה על פי מחקר חדש שביצע ד"ר צביקה צוק ,הארכיאולוג הראשי ברשות הטבע והגנים ,נוכח הממצאים מהשטח
ובדיקת מחקרים אחרים בתחום .כארון היה במיתולוגיה היוונית הספן שהוביל את המתים דרך נהר הסטיקס אל האדס
(השאול) .המיתולוגיה מספרת שהוא העביר
מתים בסירה לצידו השני של הנהר אכרון או נהר
הסטיקס רק אם היה ברשותם מטבע לתשלום
עבור השיט .לכן היוונים הקדמונים נהגו לקבור
את מתיהם כשמטבע מתחת ללשונם ,כדי שלא
יאלצו לנדוד לנצח לאורך גדות הנהר .זו אחת
הסיבות ,כנראה ,שהארכיאולוגים מצאו במשך
השנים גולגולות אדם עם מטבעות בתוכן.
המתקן "מדרגות הכארון" ,שזוהה עתה
בתיאטרון הרומי שבאנטיפטריס לפי המחקר של
ד"ר צביקה צוק ,הוא מהיחידים בעולם .על פי
הידוע קיימים רק שישה כאלו בעולם (ביוון
ובסיציליה) ושניים מהם בישראל :בקיסריה
ובאנטיפטריס.
התיאטרון בצילום אוויר .הצלם :אברהם גרייצר

המתקן הוא תעלה באורך של כ 6-מ' העוברת מתחת
לבמה ומגיעה אל מתחת למרכז האורכסטרה,
ברוחב ובגובה של כ 0.6-מ' .התעלה מבצעת תפנית
של  90מעלות מתחת לבמה ופונה צפונה מתחת
ללוחות אבן ענקיים – אזור שטרם נחפר .מידותיה
מאפשרות לשחקן להיכנס בזחילה ולהופיע לפתע
לפני הקהל במרכז האורכסטרה.
לדברי צוק" ,מדובר במתקן שחשפנו ,חגי יוחנן
ואנוכי ,בחפירות שהתבצעו לפני מספר שנים על ידי
רשות הטבע והגנים ועתה ,עם השלמת המחקר
ושלילת התעלה כמערכת לניקוז מים ,מוצע כי
מדובר ב"מדרגות כארון" הנדירות בארץ ובעולם".
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ביקור משפחת השייח' בגן לאומי מגדל צדק
רועי מרום וצביקה צוק

בשנים האחרונות חווה הגן הלאומי מגדל צדק תנופת פיתוח ,כחלק מהכשרתו של אתר חדש שיעמוד לרשות המוני המטיילים
והנופשים מאזור המרכז ומרחבי הארץ .הגן הלאומי החדש מסמן את הקצה המזרחי של רצועת הנופש והפנאי המשתרעת
לאורך אפיקו של נהר הירקון וכוללת בנוסף למגדל צדק אתרי מורשת ,טבע ונוף לאומיים נוספים כגון גן לאומי ירקון-תל
אפק המכונה בטעות מבצר אנטיפטריס ,טחנת הקמח מיר (כפר הבפטיסטים) ,טחנת אבו רבאח ואתר "שבע טחנות" בתחומי
גני יהושע בתל-אביב .לצד עבודות הפיתוח והשימור של המבצר הצלבני-עות'מאני במגדל צדק ,יזמה רשות הטבע והגנים
מחקר היסטורי ,ארכיאולוגי וגיאוגרפי מקיף הבוחן את תולדות האתר לתקופותיו השונות.
ראשית מגדל צדק לוט בערפל ,אך המבנה הנוכחי נבנה באמצע המאה הי"ב לספירה כמבצר צלבני בשם מירבל .לאחר הריסת
המבצר בידי צלאח א-דין בשנת  1189לספירה ,ננטש האתר עד לראשית המאה הי"ט ,עת הוקמה במקום אחוזה כפרית
מבוצרת בידי תקיף כפרי בשם צאדק ריאן מהכפר ג'מאעין שבשומרון (בסמוך לעיר אריאל) .במאה הי"ט ובמחצית הראשונה
של המאה ה כ' התפתח מסביב למצודה כפר ערבי פורח שהתפרסם בזכות תעשיית חרושת האבן והסיד היהודית והערבית
המפותחת שבו .במשך תקופה זו נותרה משפחת צאדק-ריאן בעלת השפעה חברתית וכלכלית רבה בכפר ובסביבתו מאחוזתם
הכפרית.
ביום ג' ,ה 5-בנובמבר ( 2019ז' חשוון תש"פ) ,נערך ביקור ייחודי וראשון מסוגו של בני משפחת צאדק-ריאן בביתם לשעבר
במבצר מגדל צדק ,בחסות אגף ארכיאולוגיה של רשות הטבע והגנים .הביקור נערך ביוזמת רועי מרום ,עמית עזריאלי לתואר
שלישי בחוג ללימודי ארץ ישראל באוניברסיטת חיפה ,המתמחה במרחב הכפרי הערבי לפני הקמת המדינה ,ובהשתתפות
עובדי רשות הטבע והגנים הפועלים בפיתוח מגדל צדק .במהלך הביקור התרשמו בני משפחת צאדק מעבודות השימור
והפיתוח המתבצעות במקום ,והם ניאותו להעלות סיפורים וזיכרונות מחייהם בו .בכלל זה ,סיפרו בני המשפחה על
השימושים השונים של חלקיו השונים של בית האחוזה אשר בו למעלה מ 60-חדרים .בני המשפחה הצביעו על מקור המים
העיקרי במתחם – בור מים הנמצא מצפון
לכניסה למבנה; הדגימו את בעיות הניקוז
בחצר המרכזית בסיפורים מהילדות;
המחקר
מסקנות
את
ואישרו
הארכיאולוגי שנערך במקום בדבר
השימוש בחללים מסוימים כאורוות או
כמטמנות לאשפה .כמו כן ,הם שפכו אור
נוסף על הריהוט המקובל שהיה בחדרי
המבנה ,תוך התייחסות לרכיבים
אדריכליים שלא השתמרו כגון תריסים,
שבכות עץ ,אחים ,דלתות ועוד .לאחר
הסיור באתר נערכו ארוחה משותפת
וביקור במוזיאון גבעת השלושה בהנחיית
יצחק מיוחס ,תושב הקיבוץ ,שבו
ממצאים
האורחים
התרשמו
ארכיאולוגיים מרתקים החל מהתקופה
הפרהיסטורית ועד לתקופת המנדט
הבריטי.
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חידת חודש אוקטובר-נובמבר 2019
(פתרונות עד  16.12.19בלבד)

פתרון חידת חודש ספטמבר 2019

לכאורה קניון טבעי!? מהו המקום ומה הקשר שלו
לארכיאולוגיה?
"הקניון" שמוביל למבצר המונפורט .חפיר שלא הושלם בצד
הדרומי מזרחי של מבצר המונפורט מהתקופה הצלבנית.
פתרו נכונה לפי הסדר :פרופ' מוטי אביעם ,דני הרמן ,יואב
אבניאון ,קרן לויזון ,עמי דברת ,רות כהן ,מרדכי לאש ,אסף
בן חיים ,ד"ר דיוד גורביץ' ,מיקי גולן ,לייזר בורנשטיין ,מאיר
כהנא ,דני בינשטוק ,אלי בוכמן ,ד"ר דרור בן יוסף ,נעמה
מנספלד ,אביתר כהן ,אמנון ירום ,רינת פשין ואבירמה
האריס.
ואם שכחתי מישהו איתו הסליחה.
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