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 2020ואר פבר – חדשות בעתיקות   
 ארכיאולוג הרשות –ד"ר צביקה צוק 

 
במקדש כנעני בגן הלאומי תל לכיש נחשפו צלמיות של אלים כנעניים, בקבוק עם חריטת 

 שמו של רעמסס השני ומסכה מחרס

 דוברות האוניברסיטה העברית ופרופ' יוסי גרפינקל 
 

פרופ' יוסי גרפינקל מהמכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית, ממובילי החפירה, ציין כי 
מקדש: תנור לאפיית לחם, עגילי כסף "הממצאים שהתגלו בו הם יוצאי דופן בחשיבותם". עוד אותרו ב

את האות סמ"ך, שלטענת החוקרים היא הקדומה ביותר  כוללתהוזהב וכתובת כנענית על כלי חרס 
 בעולם

 
נחשף מקדש כנעני בהובלת חוקרים מהאוניברסיטה העברית תל לכיש גן לאומי ב בשנים האחרונותבחפירות שנערכו 
אירוע מקדש כנעני הוא חשיפת מיוחדים. רבים ו בו התגלו חפצי פולחן וחפצי יוקרהש, י הספירהלפנ 12-המתוארך למאה ה

הפולחן הכנעני שכללו מצבות,  אבזרי. המקדש תורם להבנת ובודדים כאלו נמצאו עד היום נדיר בארכיאולוגיה של ארץ ישראל

מהמכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה  פרופ' יוסי גרפינקלברונזה, כסף וזהב. פסלי אלים ושפע של חפצי יוקרה העשויים 
, מתאר בארצות הבריתהאדוונטיסטית הדרומית  פרופ' מייקל היזל מהאוניברסיטההעברית, שהוביל את החפירה יחד עם 

נחפר בארץ פעם בשלושים או ארבעים כזה רוע מרגש במיוחד, שכן מקדש כנעני יא הזה היאחפירת המקדש את התגלית: "
בכתב העת  בחודש שעברם". התגלית פורסמה דופן בחשיבות ייוצא ים שהתגלו בו הםממצאאין ספק שגם ה שנה.

 ."Levantלארכיאולוגיה "
 

לכיש נבנתה כעיר 
גדולה כנענית 

 1,800-ב ומבוצרת 
לערך,  לפני הספירה

בתקופת הברונזה 

 ועיר ז .התיכונה
נהרסה על ידי 

שנת ב המצרים 
 לפני הספירה 1,550

על ו בקירוב
קמה עיר  יהחורבות

חדשה בתקופת 
 הברונזה המאוחרת.

מוזכרת הלכיש 
במקורות מצריים 

אחת הייתה  שונים
 הכנעניות       הערים 

 
 
 

 :ילוםצ .אוויר של המקדש הכנעני בלכישמהמראה 
 אמיל אלג'ם, רשות העתיקות

תכנית המקדש הכנעני הכוללת שני מגדלים ושני 
 עמודים בחזית )באדיבות משלחת החפירות הרביעית( 
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 . ,שפלת יהודהבעל חלקים גדולים  ושלטאנשיה ו ישראל, ,בארץהחשובות 
 

, ממנו לא בקירוב לפני הספירה 1150שנת בסופי החורבן הו לערך י הספירהלפנ 1200-באחד  -העיר הזאת עברה שני חורבנות 
 .י הספירהלפנ 12-מאה הב גםששרדו הבודדות אחת הערים הכנעניות  להיותעוצמתה וכוחה אפשרו לה . הצליחה להשתקם

ן: "כאחת הערים הכנעניות שכבש יהושעכיר את לכיש זמ התנ"ך תֵּ י ֶחֶרב  ַויִּ י ַוַיֶכָה ְלפִּ נִּ ְלְכָדּה ַביֹום ַהשֵּ ל ַויִּ ְשָראֵּ יׁש ְבַיד יִּ ְיהָוה ֶאת ָלכִּ

ְבָנה"   .י', ל"ב( שעו)יה ְוֶאת ָכל ַהֶנֶפׁש ֲאֶׁשר ָבּה ְכֹכל ֲאֶׁשר ָעָשה ְללִּ
 

אולי " בלכיש, אחת על גבי השנייה.בנות תקופת הברונזה המאוחרת שנבנו הערים שתי לא ברור מי החריב את לחוקרים 
המצרים ששלטו אז בארץ, אולי מלחמה עם עיר כנענית 

ואולי  ,ך"כתוב בתנפי שאחרת, אולי בני ישראל כ
שתים שהשתלטו על דרום מישור החוף וחלקים יהפל

באותה התקופה", טוען פרופ' גרפינקל ומוסיף כי  מהשפלה
וחורבן ת התפוררועל תמונה יפה  "המקדש שהתגלה מציג

התרבות הכנענית לאחר מאות שנים של פריחה כלכלית 
 ".ותרבותית

 
אחד הממצאים החשובים ביותר שנמצאו במקדש היא 

לפני כתובת כנענית בת שלוש שורות, שנחרטה על כלי חרס 

. בשורה האמצעית כתובה אותיות ממנה שרדו תשע ,הצריפה
בה נתגלתה כתובת כנענית שפעם האחרונה ההמילה "ספר". 
מאוד לכתובת חשיבות מיוחדת "שנה.  40-הייתה לפני כ

ת, כי מופיעה כאן "בי-ף"לתולדות התפתחות כתב האל
בעולם. האות הזאת לא הופיעה ביותר ך הקדומה "האות סמ

עד כה באף אחת מהכתובות הכנעניות שנתגלו בארץ או בחצי 
  .  ", מציין פרופ' גרפינקלהאי סיני

 
שני וככל הנראה גם בחזיתו שני עמודים מבנה המקדש כלל 

בתוכו ניצבו ארבעה , מגדלים. בחלק הפנימי נמצא אולם גדול

 .נפולות מצבותובתוכו עגל של אבנים תומכים, וכן מ עמודים
, הן אבנים צרות וארוכות שעמדו במקור על צידן הצראלו  מצבות

תכנית המקדש כוללת ושימשו כמוקד של פעילות פולחנית במקדש. 
שי המגדל", המקדשים המוכרים מ"מקדמסויימים מאפיינים 

הכנעניים הגדולים שמוכרים באתרים כגון שכם, מגידו וחצור. 
, המקדש בלכיש הינו קטן יותר לוא םמונומנטלייבשונה ממקדשים 

וכולל בנוסף על האולם המרכזי גם חדרים צדדיים, דבר המוכר 
מאוחרים יותר, מקדשים כמו גם מבמקדשים כנעניים קטנים 

מקדש שלמה ומקדש שנחפר בשנים  תקופת המלוכה, כגוןב
 האחרונות במוצא. 

אחד הממצאים המשמעותיים שהתגלו במקדש הכנעני בלכיש היה 

קדרות אלו הינן נדירות ביותר שלוש קדרות ברונזה גדולות ממדים. 
  קדרות רק שתי   סביבתהבו רץאחרים בא תרים נמצאו בא כה  ועד 

  .שתי קדרות ברונזה גדולות, שנמצאו מונחות אחת על השניה

 צילום: טל רוגובסקי 

טה על קנקן לפני חרשנ, לכישב כנעניהמקדש מהשבר כתובת כנענית 
ך "האות סמצד ימין במופיעה השריפה בתנור. בשורה השניה 

. היא מסומלת על ידי קן אנכי ארוך ושלושה קווים הקדומה בעולם
 )צילום טל רוגובסקי( .ניצבים
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ו, כמנחות יסוד. קדרה אחת בעת בניית. על פי החוקרים, הקדרות הללו הוטמנו מתחת לרצפת המבנה ושברים בודדים דומות
נוסף שנמצא במקדש כולל תכשיטים  . מטמוןצדו המערביבזו על גבי זו ושתי קדרות גדולות הוטמנו צדו המזרחי, ב הוטמנה

 עוטר בדמות ציפור.שראש חץ, פגיון וראש גרזן ובהם וכלי נשק 
 

צלמיות , שתי נחרב בשריפה עזהש הקדוש, מבנהב החוקרים הצליחו למצוא
. צלמיות מטיפוס זה, עשויות ברונזה ומצופות כסףה ,מטיפוס "האל המכה"

כייצוג של האלים הכנעניים בעל או  זוהו לרוב במחקר המוכרות מאתרים נוספים,

 .הנושאת נשק ידו הימניתאת ומד ומניף כשהוא ע והן מציגות את האל ,רשף
קיר האחורי השל המקדש, לצד  קודש הקודשיםנמצאו בסמוך לכניסה לצלמיות ה

דמות נחרטה עליו שחלקי תליון כסף  הכנעני התגלו גםבמקדש של האולם הראשי. 
דמויות אלים אלו ודאי ייצגו המחזיקה בכל יד פרח לוטוס. ת פריון עירומה, אלשל 

 . את האלוהיות אותן עבדו תושבי העיר והכפרים שהיו בסביבתה במקדש זה
 

. 'חרפושיות'שתי קמעות מצריות בצורת חיפושית, הידועות בשם גם  התגלובמקדש 
מצופה זהב, עליו  נזהבקבוק קטן שהיה עשוי מברונמצאו כמה שברים של בנוסף, 

לאחד הפרעונים החזקים והמשפיעים ביותר שנחשב  ,נחרט שמו של רעמסס השני
מזהב,  נעשועשרות חרוזים שחלקם : מקדשב. כן נמצאו בהיסטוריה של מצרים

 , צמיד מחוט זהב מעוגל, רדידי זהב דקים שציפו כנראה פסל אלוזהב עגילי כסף

. בחצר שמחוץ למבנה נמצא חתחורהמצרית בדמות האלה  שעוטרהיאנס אטבעת פו
           שתי צלמיות של האל הכנעני בעל שנוצקו   , וכנראה שימשה בטקסים דתיים שהתקיימו האף ממנה שרד ,שבר של מסכה מחרס

      מברונזה וצופו כסף. הן נמצאו ליד קודש                                                                                                                                                     במקום. 

 הקודשים של המקדש. צילום: טל רוגובסקי.            

 

 ת חיפושית )חרפושית( קמע מצרי בצור

 . צילום: טל רוגובסקי , וטביעתוהמתאר אדם עומד

 

 

שני שברים של תליון כסף המתאר 

פרח  ערומה המחזיקה בכל יד  אלה 

 אולגה דובבסקי :ציור .לוטוס
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 מצופה זהב, עליו נחרט שמו של רעמסס  בקבוק קטן מברונזהשברים של                                                                   צילום טל רוגובסקי .עגילי זהב

 צילום טל רוגובסקי .השני                                                                                                                                                       

 

, גם הוספה של קירות ומתקנים. ממצאים אלו, כמו ותנור לאפיית לחםכלי שחיקה גדול במקדש גם נמצאו כלי חרס פשוטים, 
התרכזו בה פליטים מהכפרים שסביבה, ומחוסר נה הסופי של לכיש הכנענית, על כך שלפני חורבלדעת החוקרים מעידים 

של המקדש,  הפולחני הצטמצם רק לחלק הפנימיאזור ה ,זההמשבר ה כנו בחלקו הקדמי של המקדש. בשלבוהם ש מקום
 בקרבת קודש הקודשים. 

 
נר חרס בין שתי קערות. מטמונים מסוג זה, המכונים  יוהוטמנו בין חורבות העירוהמקדש המוחלט של חורבן ה לאחר

מוכרים באתרים כנעניים אחרים כמנחות שהוטמנו ביסודות של מבנים. הטמנה זו, לאחר החורבן,  "מטמוני קערה ונר"
שזכרו חורבן מהניצולים הקשר למקדש. זאת אולי על ידי ה בתמעידה לדעת החוקרים על הפעילות הפולחנית האחרונה שנעש

 שלהם שהמקדש ישוקם בעתיד. ה, ואולי אף ביטאו באופן סמלי את התקווכבוד אחרון העניק לובאו לאת המקדש ו
 

על מנת לשמור על המקדש בוצעו בו עבודות . בע והגניםטהחפירה בתל לכיש, שהוא גן לאומי, התבצעה בתיאום עם רשות ה
עבודת החפירה ולימוד הממצאים  דש בשטח.קשימור והוא כוסה בשכבת עפר עבה. לפיכך אין אפשרות כעת לראות את המ

ברוך ברנדל, הדס משגב ובנימין איגור קריימרמן, , וייסבייןאיתמר נרחב של ארכיאולוגים וחוקרים, ביניהם צוות  הצריכו
 אבזרי ה עמוקה וטובה יותר שלהמקדש תורם להבנ, פרופ' גרפינקל ופרופ' היזללטענתם ולפי דברי מובילי המחקר, . זאס

מוצג באור שלילי זה הפולחן הכנעני שכללו מצבות, פסלי אלים ושפע של חפצי יוקרה העשויים מברונזה, כסף וזהב. פולחן 
ַתְצֶתם ֶאת: "בני ישראל על מצווהם פרק י"ב פסוק ג', ספר דבריב. למשל במסורת המקראיתמספר פעמים  ַבְרֶתם -ְונִּ ְזְבֹחָתם, ְוׁשִּ מִּ

ַבְדֶתם ֶאת-ֶאת עּון; ְואִּ יֶהם ְתַגדֵּ י ֱאֹלהֵּ ילֵּ ׁש, ּוְפסִּ ְשְרפּון ָבאֵּ יֶהם תִּ רֵּ ֹבָתם, ַוֲאׁשֵּ ן-ַמצֵּ  ַהָמקֹום ַההּוא".-ְׁשָמם, מִּ

 
 

 בקישור(:  PDFלמאמר המדעי המלא )מצ"ב גם כקובץ * 
East_Temple_at_Tel_Lachish-https://www.researchgate.net/publication/338639617_The_Level_VI_North 

 https://heb.archaeology.huji.ac.il/לאתר המכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית: * 

  

https://www.researchgate.net/publication/338639617_The_Level_VI_North-East_Temple_at_Tel_Lachish
https://heb.archaeology.huji.ac.il/
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 שחזור שני מתקנים קדומים בגן לאומי צפורי
ממונה מורשת מחוז צפון, רשות הטבע והגנים - יוסף-ד"ר דרור בן  

 
 את חווית הביקור באתר.שפר רשות הטבע והגנים לפעילות מתקנים קדומים בגן לאומי צפורי כחלק מלאחרונה שוחזרו שני 

 שמורת טבע גמלא: אליה מעטוף ודודו פילס.מ ידי אנשי צוות מוכשרים-שני המתקנים שוחזרו על
. כורובאטס1  

מתואר  הוא יית אמות מים.הכורובאטס הוא מכשיר מהתקופה הרומית ששימש למדידה מדויקת של שיפועים לצורך בנ

 בספר "על אודות האדריכלות" שחיבר המהנדס והאדריכל הרומי ויטרוביוס לפני כאלפיים שנה. 
בנוי מקורת עץ ארוכה אשר במרכזה אגן רדוד שנועד למילוי מים וכך הוא משמש כפלס. לאחר כיול המכשיר,  הכורובאטס

הביט המודד מבעד לשתי הכוונות לעבר מוט מדידה שניצב במרחק של כמה עשרות מטרים מהמכשיר וכך "קרא" במדויק 
ירידה של  –את אמות המים בשיפועים מתונים  בעזרת הכורובאטס הצליחו המהנדסים לבנות את נקודת הגובה של השטח.

מנהרת הפירים, תוכלו לראות את הכורובאטס היחיד המערבי של בגן לאומי צפורי, בקצה  ואף פחות מכך לכל אלף מטר.מ'  1
 מ'. 6.5ך של אורבלאור הנחיות ויטרוביוס,  בגודל אמיתיבארץ ששוחזר 

 
  זית בשיטת הבורגמתקן סחיטה להפקת שמן . 2

נחשף בחפירות , )מרכז המבקרים( הניצב באזור המבואהמתקן משוחזר זה, בסיס האבן של 
 .שימש להפקת שמן זית בתקופות הרומית והביזנטיתוהעיר צפורי 

 :כלל ארבעה שלביםתהליך הפקת השמן 
ונכנס בציר, יצא בציר ונכנס מסיק" )תוספתא "יצא קציר חיטים  -א. מסיק הזיתים 

 .שבועות ד', כ'(
   .ב. ריסוק הזיתים במפרכה

"לא דומה זיתים לענבים, ענבים  - )כלל הנוזל( והפקת המוהל ג. סחיטת הזיתים המרוסקים
 (.ואינם נותנים את שמנם" )תוספתא תרומות ג' רכים ונותנים את יינם, זיתים קשים

 .המיםד. הפרדת השמן מן 

שלחץ  (לפני הספירההחל מהמאה הא'  באימפריה הרומיתבמתקן זה נעשתה הסחיטה באמצעות בורג עץ )בו נודע השימוש 
 לאסוףהיה לפועלים לבסוף כל שנותר  .על הזיתים שבעקלים )סלי נצרים(. באופן זה ניגר המוהל לתוך אגן הניקוז התחתון

על הזיתים המשובחים של צפורי נכתב: "מעשה שאמר  .לי כלשהואו כ באמצעות כף מיוחדת המיםפני -את השמן שצף על
 .רבי יוסי לבנו בצפורי: עלה והבא לנו זיתים מן העלייה, הלך ומצא את העלייה שצפה בשמן" )ירושלמי פאה פ"ז, פ"ג(



 
    

 
 
 

 
 

6 
 

 גן לאומי ירקון –' על דן גזית בחפירות תל אפק ואיך לא 'עבד –ל"מתיחה" טובה נחוץ קצת שכל 

 קיבוץ גבולות, גמלאי של רשות העתיקות –דן גזית 

שנת הלימודים השלישית והאחרונה שלי בלימודי התואר הראשון בארכיאולוגיה ובפרהיסטוריה  היתה 1977שנת    
עוד קודם להתחלת ) ובעל הניסיון המקצועי העשיר בין החבורה במחזורהייתי המבוגר שבאוניברסיטת תל אביב. מאחר 

הרגשתי ביטחון מקצועי  ,בלימודי התואר השני(וגם לקחתי חלק, במקביל, בשעורים ובמטלות שונות  ,הלימודים הסדירים
דא עקא, שכל זה לא עזר לי להתחמק מאותה "חפירה לימודית" שבלעדיה לא ניתן היה לקבל את תעודת הגמר.  .מבוטל-לא

 וכך, באותו הקיץ, מצאתי את עצמי נובר שבועיים במעי תל עתיק, הוא תל אפק )אנטיפטריס(, הסמוך למקורות נהר הירקון,
גם כדי "להעביר את  ,תקווה למחלף קסם. לפחות שבעתי נחת מהצטרפות ורד, בתי הבכורה, אלי לחפירה-המיתמר בין פתח

 הזמן" בחופשת הקיץ הארוכה שבין שנות הלימודים הי"א והי"ב.
ושחזור בתל החפירה הלימודית הזאת בתל אפק היתה, למעשה, חלק מסידרה ארוכה ורחבה של פעילויות חפירה, שיקום   

המזל להתחיל את  אתרעפנים, לנו -כל-על .כך גם בשנים הבאות שיימשכו!( ולאור הממצאים יש להניח ת עד היום )והנמשכ
מזל? כי אותו "שטח בתולי" היה -ומדוע ביש .החפירה דווקא בשטח בתולי, בחצר המבצר העות'מאני המתנוסס בראש התל

עפר סתמי שלא ניתן לסלקו סתם, אלא לחפור "באופן ארכיאולוגי"... מכאן ברור שחפירה -רות עצומה של מילוילמעשה הצטב
וגם אליפויות הפריסבי שאורגנו כל יום  ,עפר גרידא, מתיש, משעמם ואפילו מעצבן-כזאת, ללא ממצא, אינה אלא סילוק

המשלחת השתכנה במחנה הנטוש של מפעל המים המנדטורי שעל התל( והסיורים ערב אל מול חדרי המגורים )-לפנות
 לא הועילו הרבה להרגיע.המאורגנים לחפירות אחרות שהתנהלו במרחב 

מאוניברסיטה בגרמניה )למיטב  בחפירה שלנו השתתפו, מלבד סטודנטים מאוניברסיטת תל אביב ואחרים, גם סטודנטים   

לאגיפטולוגיה, כלומר, לארכיאולוגיה של מצרים  -זכרוני 
-קרי יחידת –העתיקה(. הצוותים היו מעורבים ובכל "ריבוע" 

עבדו ישראלים וגרמנים יחדיו. בריבוע  –מ'  4.5מ' על  4.5חפירה של 
"שלי" )בהיותי האחראי עליו( עבדנו שני ישראלים וארבעה גרמנים, 

יש לשער שהארבעה התלוננו  .וכנראה רדיתי בהם יתר על המידה
 בסגנון ארכיאולוגי. -בי ום נקלעלי בפני מוריהם ותכננו 

משהו  בוקר אחד שמתי לב לתכונה מיוחדת בשטח: חשתי   

הגרמנים  .באווירה, כעין מתח מסויים, שניסיתי להתעלם ממנו
ב"ריבוע" שלי התלחשו ביניהם כל הזמן ומידי פעם זרקו מבט 
לעברי; חופרים ומורים הסתובבו בשטח והציצו לעברנו כאילו 

 –במקרה; היתה הרגשת ציפייה וכעין שקט שלפני סערה. והנה 
פירה אך נראה שלא התכופפתי למראה חרס שבלט מדופן הח

במקומו. שלפתי את החרס ולפתע הושלך הס: כל החופרים הרימו 
ּבּום! כתובים -את ראשיהם והביטו עלי! העפתי מבט על החרס ו

! פרופסור משה כוכבי עומד )סימני כתב מצריים( עליו הירוגליפים
הגרמנים בחפירה  –מעלי, על דופן הריבוע, מחייך ומושיט את ידו 

בי שהוא אוסטרקון )חרס ל-אני מעיף מבט מקרוב על מה שקיוויתי בסתר –ולם יודעים משהו שאני לא יודע כ –צוחקים 
ּבּום! אני, ארכיאולוג, מתבונן בחרס שוב ורואה חרס מהתקופה העות'מאנית, העות'מאנית! אולי -ו –ערך -כתוב( מצרי עצום

ניסו למתוח אותי, האומללים, ונכשלו בבורותם  –נה! בקיצור ש 5000עם הירוגליפים מצריים בני  ,שנה מקסימום 400בן 
 חומר הכתיבה. הושטתי לכוכבי את החרס ואמרתי: כמעט הצליחו... והוא השיב: תשאיר אצלך, למזכרת. בגלל

)שאז התגוררה בגבולות( וכך היא כתבה לי:  כאשר שבתי הביתה, הראיתי את החרס לאגיפטולוגית פרופ' אורלי גולדוואסר   

 פשי מאוד עקב הטקסט המשובש:ולהלן תרגום ח"זהו טקסט מאוד משובש ומלא שגיאות! 
( אתה תיפול על או כועסהבדואים ישנים, כשהם מבחינים בראשך באופק, כשהוא עולה ) - - -( אל השמשדן הגדול, בן רע )

יותר מאוחר, כשהשלמנו, הגרמנים  קיי. ברור לחלוטין מה הכותבים התכוונו להביע. או ".(?פניך כשתראה את אשר עשו לך )
 סיפרו לי שעבדו קשה על החרס במשך כל הלילה עם המורים שלהם.

 תודה לעדי זלמנוביץ, נכדי, על הצילום.
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שוד  - במקום גלישות קרקע –  (ר גיוזו וורוש"דחופר האתר לאחר התכתבות עם ) של החורים במכוור נפתרה התעלומה
 עצוב. כמה עתיקות מסיבי! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  2020ואר פברחידת חודש 
 בלבד( 6.3.2020)פתרונות עד                                      

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  2020 רינוא חידת חודשפתרון 

 . של גן לאומי אשקלון)בצד הדרומי( קטע מהחומה הצלבנית  –פתרון ה

יעקב שקולניק, בועז גרוס, טליה ויינשטיין, יוסי יואב אבניאון, : פתרו נכונה לפי הסדר
רות מנחם פריד, נילי פרי, איתמר ארבל, מאיר כהנא, בן ארי, דבורה יונאי וגליה דורון, 

  . אילן כהןוכהן, רונן סגל 

 ואם שכחתי מישהו איתו הסליחה. 


