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 2017 ילויחדשות בעתיקות 
 רשות הטבע והגנים ארכיאולוג  –ד"ר צביקה צוק ת מא

 

גן לאומי תל גזר  –החפירות בתל גזר   
שהיה  ,בארץהחשובים ביותר המקראיים דונם. בליבו נמצא אחד התלים  2000-הגן הלאומי תל גזר המשתרע על שטח של כ

נות חפירה של משלחת אחת ובשנה הבאה יסתיימו עו 10תקופות הכנענית והישראלית. השנה הסתיימו בעיר חשובה ביותר 
על  עונות חפירה של משלחת שנייה. שתי המשלחות חפרו לראשונה השנה זו לצד זו ולא זו אחרי זו כבשנים קודמות. 9

 במגזין זה.    ןהותיהמשלחות ותוצאות חפיר
 מפעל המים של תל גזר וסביבתו

 לסמינר התיאולוגי הבאפטיסטי של ניו אורלינס ולרשות הטבע והגנים פת תהמשלחת המשו
 בניהול פרופ' ג'ים פרקר, ד"ר צביקה צוק, ד"ר דן וורנר, ד"ר דניס קול וד"ר אלי ינאי 

  . שער העירוזורי חפירה שונים: מפעל המים ני אפעלה השנה בשהמשלחת 
 ( צביקה צוק)כתב: ד"ר  המיםמפעל 

. 2016שלמה העבודה שנעשתה בשלהי שנת וזו ה בעונהמטרת החפירה הייתה להגיע אל הקרקעית הסלעית של מפעל המים. 
דגימת מים  (.1)איור ס"מ  20-מ' בערך ובעומק של כ 2X3הייתה בקרקעית בריכת מים בגודל של לפני תחילת החפירה 

 בעלותתוצאות הניבה  על ידי ד"ר יוסי יחיאלישנלקחה מהבריכה 
ממפלס גבוה יותר  ההקודמת שנלקח הזהות רבה למי מעיין. הדגימ

החפירה הגיעה אל מפלס מי מכאן שתוצאות שונות לחלוטין.  תההרא
התהום הקדום. במהלך החפירה הוצאו עשרות שקים גדולים של 

סדימנט ובעיקר אדמה בוצית. הסינון הרטוב של אדמה זו הביא 
צלמית אושבתי קטנטנה חסרת ראש  :בלבדהפעם לממצא נאה אחד 

מים הבריכת גלל (. ב2)איור של האל המצרי פתח 
 להגיער היה אי אפששבתחתית החפירה בוץ הו

לניקוי מלא ומושלם של תחתית הבריכה. הסינון 
אבנים  העלההרטוב של הסדימנט מהקרקעית 

שברי חרסים קטנים ביותר וקטנות ומעוגלות 
לפנה"ס(. עד כה נמצאו במפלסים גבוהים יותר חרסים  1550-1650ג )2מתקופת הברונזה התיכונה 
 אשפה. שימש כבור מפעל המים בו השייכים לשלב  2-ו 1מתקופת הברונזה המאוחרת 

   צלמית האל פתח. צילם: דן וורנר.   -2איור 
לפיכך אפשר לקבוע בוודאות רבה כי השימוש 
במפעל המים הסתיים בסוף תקופת הברונזה 

 ס. לפנה" 1550סביב  ,התיכונה
שתי חפירות  ביצענובצד המזרחי של הבריכה 

בדיקה לתוך הסדימנט הנראות כמו מנהרות. 
שמעליה לא היה יציב  הסלעשחפירה זו לא הניבה תוצאות ומכיוון 

הופסקה בה העבודה. גם אם יש המשך של מפעל המים לכיוון זה, 
המפלס גבוה מהבריכה. לאור כל אלו הסתיימה למעשה החפירה של 

  .(3)איור  מפעל המים

 מים בתום החפירה מפעל ה – 3יור א

מדרגות מתכת שיאפשרו  הקמה שלעתה מתרכזת הפעילות בתכנון 
מ' בערך מעל הקרקעית. הפרויקט הזה נעשה במסגרת תקציב של  4-בעתיד למבקרים ירידה אל במה שתהיה בגובה של כ

     משרד ירושלים והמורשת. יש לקוות כי תוך שנה תושלם התכנית הזו. באגף המורשת 

הבריכה בתחתית מפעל המים. צילם: דן  -1איור 

 וורנר
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 )כתב: ד"ר אלי ינאי( השער 
ותועד בצילומים התמקדה העבודה בצד הצפוני של שער הלבנים מתקופת הברונזה התיכונה. שער זה נחפר זו בעונה 

על ידי סטוארט מקאליסטר. בסוף החפירה כוסה השער בשפכים ועשרות שנים היה קבור  20-בראשית המאה הותכניות 
השער חשיפת לחפור בשער משלחת אמריקנית בראשות ויליאם דיוור. את  , חזרהשעברה של המאה 70-באדמה. בשנות ה

סיגר לא היה מעוניין להסיר . יע אל תחתית החפירה של מקאליסטר במעבר השערגהוא ה .והביצורים שלידו ניהל ג'ו סיגר
 . ם אלההקפיד להשאיר רצועה לא חפורה בין השער ובין שפכיו את כל השפכים שהשאיר אחריו מקאליסטר

הכניסה לעיר הוא, שרעיון ה. שמצפון לשער של מקאליסטרה חפירהשפכי  תרבהסהמשותפת משלחת ה התחיללפני שנה ה
. כך ראשי לתל גזרשער כניסה שיהווה שער הלבנים תהיה דרך 

מפעל המים.  לאמעבר ישיר להולכי רגל מהשער בעתיד אפשר ית

בשלב ראשון הוסרו בעזרת ציוד מכאני שפכים של מקאליסטר עד 
מ' מפניו הצפוניים של השער. בשלב השני נפתח בחלק  10למרחק 

מ'(. במהלך  2X2הצפוני של מעבר השער ריבוע בדיקה קטן )

ים הגדול ניצב על גבי מסד אבנים החפירה הסתבר ששער הלבנ
, פניו הצפוניים של מסד התמיההלמרבה  (.4)איור גדול ומסיבי 

האבן נחשפו על ידי מקאליסטר אך הם אינם מופיעים בתכניות 
ובצילומים שהשאיר אחריו. סיגר חפר שני בורות בדיקה במעבר 

כמו אצל  ,גם אצלוהגיע בשניהם אל מסד האבן. ו השער
. החפירה, מסד האבן לא מופיע בתיאור אופן מוזרמקאליסטר, ב

כתב שלא מצא שם דבר. בור הבדיקה שעשינו במעבר השער השער יתרה מכך, כאשר סיכם את תוצאות החפירות במעבר 
הגיע עד תחתית יסוד האבן. שטח החפירה שעמד לרשותנו היה רצועה ברוחב מטר אחד בלבד, שהושארה בין חפירותיו של 

על פעמד לרשותנו השטח שכוסה בידי מקאליסטר בין השער למהזו סיגר לחפירות מקאליסטר. לבד מחפירת הרצועה 
)האלף הרביעי  וליתיתקהכלמספר כלים מהתקופה נמצאו תוכו חללים שבסלע הגיר הטבעי וב לאשטח זה הגענו המים. ב

נמצאו  ,התמיההפלס לבניית השער. למרבה התאים את המנמצא מילוי מלאכותי שהונח בשטח כדי להסלע לפסה"נ(. מעל 
. מעל שכבת הקברים נמצא בשלמותו מסד האבנים (5)איור בתוך המילוי חמישה קברי שוחה מדופנים באבני גוויל קטנות 

של שער הלבנים. כמו כן נחשפו פניו הצפוניים של המגדל המזרחי של שער הלבנים. מסתבר שחזית השער הייתה מטוייחת 
אך, בטיח צהבהב עבה שהגן על הלבנים מנזקי מזג האוויר. פניו של השער והטיח הצהבהב נחשפו על ידי מקאליסטר 

מ'  1אוריו או בצילומים ובתכניות שהשאיר אחריו. בחזית שער הלבנים נשארה רק מחיצה ברוחב ינם נזכרים בתאיכאמור, 
 ,מרוסק על רצפת השער נמצאנמצא כלי חרס מרוסק. הכלי מלמד שני דברים חשובים ביותר: הראשון, הוא ובה בלבד 

לפסה"נ(. מקומו ותאריכו של כלי החרס מלמדים, כי  1750/1700–1650ב' )2ראשית תקופת הברונזה התיכונה  זמנווהשני, 
 -מפלס השער שחפר מקאליסטר היה מעבר השער העליון 

המאוחר ביותר. הכלי שהיה מרוסק על רצפת שער נמוכה יותר 
מהמעבר המשמש כיום, מלמד כי בשער היה מעבר קדום, 

במפלס נמוך יותר. העובדה כי בשער היה מעבר קדום לא 
ה על ידי מקאליסטר ולא על ידי סיגר והיא חידוש חשוב. דווח

המעברים בשני המפלסים, ובעיקר גילוי המעבר הקדום, 
מחזקים את תחושת החופרים כי בשער היו שני שלבי בנייה 

אינם ניתנים לבדיקה. הם ובמצבו כיום,  ,שלא הובחנו בחפירה
הקברים שנמצאו מתחת ליסודות השער נכרו בשטח קודם 

. בנאי יסוד האבן של השער הניחו את אבני היסוד מעל הקברים ומנעו אפשרות לקבורות נוספות. הקברים מלמדים ויתלבני
, לא הונח בשטח על ידי בנאי השער בשלב קדום של תקופת הקדם לבנייתו ושימש לקבור ,כי המילוי שהונח מתחת לשער

הם  שכן ,לפני בניית השער הקדום זהם שהתרחשו בשטח ב'. לקברים משמעות רבה בהבנת השינויי2הברונזה התיכונה 
המשלחת מודה לרשות העתיקות על מתן חסותה לחפירה וכן לאנשי מחוז מרכז  מנתקים את הקשר בין השער למילוי שמתחתיו.

 חפירה ולסיומה.  לשל רשות הטבע והגנים שסייעו להכנות 
  

שער העיר. מבט לדרום. צילם: דן וורנר – 4איור   

חמשת קברי השוחה בחתך הצפוני של  – 5איור 

וורנר השער. צילם: דן  
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  2017ל גזר פרויקט החפירות של מכון טנדי בת

  , איורים: משלחת החפירות של מכון טנדי וד"ר סם וולף פרופ' סטיב אורטיז
 

 הקדמה
לתל גזר סיימה את חפירותיה בתום העונה העשירית. הפרויקט נוהל על ידי פרופ' סטיב אורטיז  המשלחת של מכון טנדי

מטעם מכון טנדי לארכיאולוגיה וד"ר סם וולף מטעם רשות העתיקות. עתה יתרכז הפרויקט בהשלמת המחקר והפרסום. 
עונות החפירה השתתפו  10מלבד שתי עונות שהוקדשו ללימוד. במהלך  ,ברצף והתבצעה 2006עבודת השדה החלה בשנת 

שטח סטודנטים, מתנדבים מארצות שונות ובעיקר ממוסדות אקדמאיים בצפון אמריקה וסגל.  70-ל 40בממוצע בין 
ר הייתה לחב העבודה. שיטת 'שער ששת התאים' הואממערב ל'שער שלמה'  ,במרכז הצד הדרומי של התל םהחפירה ממוק

שנחפרו על ידי ההיברו יוניון  III-ו VIIשל שטחים החומרית בין האלמנטים הארכיטקטוניים של תקופת הברזל והתרבות 
 קולג' לבין החפירות החדשות.

( 2החלקלקה של תקופת הברונזה התיכונה במדרון הדרומי של הגבעה המערבית. גילוי ( 1כוללות:  התוצאות העיקריות
עם מספר מבנים שנבנו  1( חומת עיר של תקופת הברזל 3מהתקופה הכנענית המאוחרת שנהרס.  חשיפה חלקית של בניין

( רובע מגורים 5. 2נהלי בעל חצר מרכזית מתקופת הברזל ימ ה( חפירה של ארמון או מבנ4לפנה"ס(.  10-11)מאות  יהאל
( בית 7נהל ותעשייה. יציבוריים למהכולל שלושה בניינים לפנה"ס  8-נהלי מהמאה הי( רובע מ6לפנה"ס.  9-מהמאה ה

   ין הלניסטי. י( מכלול של בנ8ארבעת המרחבים. 
 11: שכבה 1הברזל תקופת 

אחת התגליות החשובות של חפירתנו היא כי העיר גזר של תקופת 
( הייתה מוקפת חומה. נחשף קטע 1)התקופה הישראלית  1הברזל 

מ'. לאורך הפן הצפוני של החומה )פנים העיר(  20-באורך של מעל ל
כשלב קדום של חומת  אולי, איתההתגלו מספר מבנים שנבנו ביחד 

 , אשר(Aגדול שנחשף בחלקו )יחידה בניין  כוללת 11סוגרים. שכבה 
נמצאה חצר גדולה. ממזרח לה  ומ'(. מדרום ל 1-נבנה באבנים גדולות )כ

של בניין מאוחר יותר. בתוך רצפת  הקמהיחידה נוספת שנהרסה בגלל 
נר שמן שני קנקני אגירה. שקועים הטיח בפינות הדרומיות נמצאו 

 .Aי של יחידה לצד הקיר המזרח התגלושהיוו מנחת יסוד וקערה 
 VIהמשלחת של ההיברו יוניון קולג' חשפה באקרופוליס של גזר )שטח 

( שני בתי חצר ששימשו 'מצפון למפעל המים ומדרום לקבר השייח –
. לעומת זאת המבנה שאנו חשפנו, אין בו 1למגורים בתקופת הברזל 

סממנים ביתיים )כגון טאבונים( ולכן אנו משערים שזהו רובע לשימוש 

 ציבורי לצד חומת העיר הדרומית. 
 Eשטח 

גדול הבנוי בסגנון 'בית ל'שער ששת התאים' נמצא בית חצר ממערב 
 ביןמ' מתאים לדעתנו להיכלל  20X25שמידותיו . הבניין 1חילאני'

של תקופת הברזל. הוא נבנה באבני שדה הגדולים המבנים המנהליים 
קיר גזית ראשי גם מפריד בין שני  גדולות עם אבני גזית בפינותיו.

  אחת במזרח והשנייה במערב.  ,האולמות המרכזיים. לבניין שתי כניסות

                                                            

 : נר שמן וקערה שהיוו מנחת יסוד 1איור 

                                                           
1
לפנה"ס. רוב המבנים נמצאו בצפון  9-10הוא מבנה מפואר דמוי ארמון ובעל חצר פנימית גדולה שהיה נפוץ בתקופת הברזל, במאות  בית חילאני  

 .  יישראל. מקור השם הוא אשור-ארץסוריה וב
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משטח  נחשףאולם הכניסה במעלות דרך מסדרון המפריד בין הבניין ושער העיר.  90הכניסה המזרחית היא בזווית של 
שלוש שורות אבנים קטנות יותר -מרוצף אבן. קירות הבניין באזור הכניסה המזרחית ראויים לציון כי הם בנויים משתיים

  שאר חלקי הבניין והן מסותתות חלקית. אשר במ
כנראה חצרות.  ,ארכיםובמרכז הבניין שני מרחבים מ

בשטח הצפוני יש אגן מלבני. במרחב הסמוך לחומה 
מ' היוצאת מחומת  9-ת טיח באורך של כנשתמרה רצפ

הסוגרים לכיוון הפתח של אחד החדרים שמצפון לו. 
טאבונים. ממצאים קטנים  3בתוך הרצפה נחשפו 

שהתגלו בחצר כוללים חרוז מפאיאנס בסגנון מצרי של 

עם עיטור עגול ושברים של צלמית שור  תתהאלה בס
נמצאה צלמית של אלה ליד חצר זו נדיר על המצח. 

עירומה. סביב החדרים המרכזיים נבנו חדרים קטנים 
 מטיפוסמערבי נמצא לוח משחק -חדר הצפוןביותר. 

כך שכנראה זהו  ,באיכות גבוהה הריבועים' 20'משחק 
חפץ יוקרתי. ממצאים נוספים מהחדרים שבפינה 

מערבית היו גלעיני זיתים, אבני כתישה, אבני -הצפון
אבני קלע, ראשי חיצים וצמיד  ,ת נולומשקולמשחק, 

        ברונזה.  
  מבנה מינהלי או ארמון –: בית חילאני 2איור                             קרן עז שהשתמרה  לרבותמספר עצמות גדולות נמצאו, 

של שתי חיות ממשפחת הפריים. רעשן, סיר בישול, פכית שחורה וקערה היו כלי החרס היחידים  ותתחתונ ותהיטב, ולסת

 השלמים שנמצאו. 
 על ידי המשמר ניסן בן נתן.  2016זכה לעבודות שימור נרחבות במהלך סתיו  ,שחפירתו הושלמה במהלך כל העונות ,הבניין

 למערב והוא מחבר את השער עם הגבעה המערבית.  מצפון לבניין נחשף רחוב מרוצף מרשים שכיוונו ממזרח 
 

   12: המבנה משכבה 3איור     12שכבה  – : מבנה מתקופת הברונזה המאוחרתWשטח 
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תוארך בתכנית הפרויקט היה לחפור בניין ש
חרפושית אחת  על סמךלפנה"ס  14-למאה ה

מלך מצרים. המבנה חרב  3-מימי אמנחותפ ה
בה  ,כנראה בתקופת אל עמרנה ,בחורבן מסיבי

תפסה גזר מקום מרכזי בגיאופוליטיקה של ערי 
המצרים. בקיץ  ןואדוניההמדינה הכנעניות 

 ,בניין גדול זהממ"ר  250האחרון חפרנו שטח של 
מחדריו נמצאה שכבת שריפה עם  שבאחדים

. הממצא איפשר לתארך את החורבן אדם שרידי

מלך מצרים פרעה בימי  ,לפנה"ס 13-למאה ה
לפיכך החרפושית הייתה ממצא  מרנפתח.

ארכיאולוגי בתוך בניין זה. זהו הבניין הגדול 
ביותר מתקופת הברונזה המאוחרת שנחפר בגזר 

 15X20 יוובכל החלק הדרומי של הלבנט. מידות
הייתה שכבת חורבן שכללה מ'. באחד החדרים 

  אפר ולבני בוץ עם: שכבת חורבן 4איור                                               מ'.  1אפר ולבני בוץ בעובי של מעל 
(. בגלל מצב ההשתמרות הגרוע של המבוגר אי אפשר היה לזהות 10-8מבוגר וילד )בגיל  עצמותבחדר זה נמצאו מתחת לאפר 

אבן שחיקה, קנקני אגירה  מעגילות,החדר הזה שימש למלאכה כיוון שנמצאו בו מכל, שולחן עבודה עגול מאבן, את מינו. 
ראש בעל וכן קמיע מלבני  וטורקיזבו נתגלו מספר חפצים מפאיאנס שופיטס גדול. מצפון לחדר זה נמצא חדר עמודים 

שמו של  רשוםואילו על הבסיס  3-הקרטוש של תחותמס המופיע לפנה"ס. על הקמיע  13-מהמאה ה ,מעוגל מפאיאנס

בכך שנזכרים בו שני  19-. ממצא זה אופייני לשושלת ה2-רעמסס ה
. בחדר זה נמצאו 19ושושלת  18המלכים הגדולים ביותר של שושלת 

  נוסף תחת מפולת של אבנים.מבוגר  עצמות
מ'(  0.5X1בחלק המזרחי של הבניין היה חדר ארוך שהכיל ארגז מלבני )

מצאו גם קנקני אגירה, קערות ובו חלקים של קערת טוויה. בחדר נ
 וקדירות. 

  13שכבה 
ה בכדי להשלים את זצענו חתך מתחת לבניין ילקראת סוף החפירה, ב

נחשפו שני קירות אבן מסיביים  12מתחת לשכבה גרפי. יהמידע הסטרט
)תקופת אל עמרנה( על פי  14-השייכים כנראה לעיר של המאה ה

           שייכים לתקופת הברונזה המאוחרת. ה ,החרסים שנמצאו

 : חדר עם מפולת אבנים מתקופת הברונזה המאוחרת  5איור                                  

 
רשות  הטבע והגנים בכדי עם כעת מתואמת חפירות טנדי בגזר משלחת 

לאפשר למבקרים ללמוד בשטח שחפרנו את תולדות העיר העתיקה. 
 הוא אם האת סטיב אורטיז כאשר התחלנו את הפרויקט שאל סם וולף 

מוכן להעיר את הענק הישן, כרמז לחשיבות של העיר ולפרויקט שבדרך. 
 עונות של עבודת שדה קשה, נעשה הרבה להשלמת ההבנה של 10אחרי 

תהליך העיור של עיר הגבול. מנהלי החפירה נכנסים כעת לתהליך של 
הפרויקט עיבוד חומר במעבדה והכנת הפרסום. סיבי שכולל אינטנמחקר 

בתי ספר ומקיבוץ גזר ממודה לתמיכה שקיבל מהקהילה של כרמי יוסף, 
 לעבודה בכל עונת חפירות.  תלמידיםרבים ששלחו 
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 6.6.2017ר מפגש חוקרים בגן הלאומי תל גז
 משלחת החפירות רט"ג ניו אורלינססימון, צילומים: שרה , צביקה צוקד"ר 

 
. ארכיאולוגים 50-השתתפו כ במפגש חוקרים שהתקיים בגן הלאומי תל גזר לציון סיום עונת החפירות של שתי המשלחות

. במהלך הברכות ..גם מיץ גזרכיבוד למשתתפים כחלק מההוגש  ,נימה של אירוע חגיגיעלת שהייתה גם ב ,במסגרת זו
הופתעו מנהלי שתי המשלחות לקבל תעודת הוקרה וספר מרשות הטבע והגנים על תרומת כל משלחת לשימור האתר. 

טנדי המשלחת של ניו אורלינס השקיעה מתקציבה לשימור השער הכנעני והבתים צמודי החומה שלידו והמשלחת של 
 עת המרחבים )השימור שלו יתחיל בקרוב(. תקצבה את שימור 'בית חילאני' ובית ארב

 שאול גולדשטיין.  ,העניק את התעודות בשם הרשות ומנכ"ל הרשות ,מנהל מחוז מרכז של רשות הטבע והגנים ,אורי נוה

 בלו הסבר ממנהלי המשלחות. יבהמשך סיירו המבקרים בשתי החפירות וק
 ,מורשתתחום ראש  –על ארגון המפגש, לד"ר יוסי בורדוביץ  ,העוזרת אגף ארכיאולוגי ,זו הזדמנות להודות לכוכי עומר

  על סיועם להצלחת האירוע.  ,ולממוני המורשת המחוזיים: ד"ר דרור בן יוסף, ד"ר יואב פרחי ואורית בורטניק
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 ערב ט' באב:
 עדויות לחורבן ירושלים בידי הבבלים נחשפו בעיר דוד

 לאומי סובב חומות ירושליםבחפירות רשות העתיקות בגן 
 

עדויות לחורבן ירושלים בידי הבבלים נחשפו לאחרונה בעיר דוד בחפירות רשות העתיקות בגן לאומי סובב חומות ירושלים, 
שנה  2,500המתרכזות במדרון המזרחי של עיר דוד, נחשפו מבני מגורים בני  ,בחפירות במימון עמותת אל עיר דוד )אלע"ד(.

 עינילגעדות לחורבן,  - כשהם מכוסים במפולות אבן. בין אבני המפולות מתגלים ממצאים רבים: שרידי עץ מפוחמים
ל עושרה ואופייה של ענבים, כלי חרס, קשקשי דגים ועצמות דגים וחפצי אמנות מיוחדים ונדירים. ממצאים אלה מלמדים ע
 ירושלים תחת שלטון ממלכת יהודה, ומהווים עדות מרתקת לסופה של העיר ולחורבנה בידי הבבלים.  

טביעות חותם.  נמצאועשרות קנקנים ששימשו לאגירת תבואה ונוזלים, שעל חלקם  נמניםבין הממצאים הבולטים בחפירה 
מנהלי החפירה , ר ג'ו עוזיאל"שישה עלים. לדברי אורטל כלף וד תבעל הדגם של ורד -בין היתר, התגלתה טביעת 'רוֵזָטה' 

מטעם רשות העתיקות: "טביעות אלה אופייניות לסוף ימי בית המקדש הראשון והן שימשו את המערכת המנהלית 
ת פשר שליטה ובקרה על איסוף היבולים ועל שיווקם ואחסנתם. טביעוישהתפתחה בשלהי ממלכת יהודה. סימון החפץ א

 ה'רוֵזָטה' החליפו, למעשה, את טביעות 'למלך', אשר שימשו את המערכת המנהלית הקודמת".
פסלון )צלמית( עושרה של בירת ממלכת יהודה בא לידי ביטוי גם בחפצי הנוי המתגלים בחפירות. ממצא מיוחד ונדיר הוא 

עירומה, ולה תספורת או פאה בסגנון מצרי. איכות הגילוף של הפסלון גבוהה, והיא מעידה על  זעיר משנהב, בדמות אישה
 הרמה האומנותית הגבוהה של החפץ והמיומנות המצוינת של האומנים בתקופה זו. 

"ממצאי החפירה מראים באופן חד משמעי כי העיר ירושלים התפשטה אל מחוץ מוסיפים:  ר ג'ו עוזיאל"אורטל כלף וד
לחומה לפני חורבנה. שורת מבנים שנחפרים כעת, מופיעה מעבר לקו החומה שהיוותה את הגבול המזרחי של העיר בתקופה 

ירושלים תהליך של גידול תמידי, אשר בא לידי ביטוי בבניית חומות ובהתפשטות אל מחוץ  עברהתקופת הברזל,  במהלךזו. 
לפנה"ס גרמו לסיפוח האזור  8-ו איך גידול היישוב בסוף המאה ה. חפירות שנעשו בעבר באזור הרובע היהודי הראלהן

כי לאחר התרחבות העיר מערבה, גם ממזרח  ,חפירה הנוכחית אפשר להציעלאור ההמערבי של ירושלים אל תוך היישוב. 
  נבנו מבנים מחוץ לקו החומה".

 
 

  
 פסלון שנהב בדמות אישה. : 3איור     ידיות קנקנים עם טביעת הרוזטה : 2איור           המבנה ובו קנקנים מרוסקים, עדות לחורבן.  :1איור 

 צילום: קלרה עמית, רשות העתיקות        ששימשו את המערכת המנהלית בשלהי                        צילום: אליהו ינאי, באדיבות ארכיון עיר דוד
 . צילום: אליהו ינאי, ממלכת יהודה                                                                                               

 באדיבות ארכיון עיר דוד                                                                                               
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 בימי שישי בחודש ספטמבר שורקנחל הרצאות וסיורים באזור פלמחים, חוף הים ושפך שלוש  בתסדרה 

 ההרצאות והסיורים מטעם מוזיאון בית מרים בהשתתפות מיטב החוקרים והמומחים בתחומי הטבע, האקולוגיה, הארכיאולוגיה וההיסטוריה.
 הרשמה וכיבוד. ם,התכנסות במועדון אל מול הים בקיבוץ פלמחי -30:8: 1.9.2017  -מפגש ראשון

 9:00- התפלת מים בישראל, הישגים, קשיים, עלויות ותוכניות לעתיד.  :מרשות המים ד"ר אברהם טנא 

 9:40- ראש ענף ים ברשות העתיקות  ירצה על ספינות וספנות בעת העתיקה. קובי שרביט 

 10:20- מומחה לזואולוגיה ימית ולצומח ירצה על השינויים האקולוגיים והאחרים בים התיכון והשפעתם על אוכלוסיית  מר חנן אזולאי
 המדוזות, הדגים, צבי הים ועוד.

 11:00-  נכיר מקרוב את הצומח באזור החוף, את בתי הגידול של  .סיור עם חנן אזולאי לאורך חוף הים משפך השורק ועד יבנה ים
 החי והצומח באזורי השוניות ועוד. ,הביצים של צבי הים ותטחים המגודרים בהם נשמרהסרטנים, את הש

 משך הסיור כשעתיים. חנן מומחה בתחומים שתוארו וכל יציאה לשטח איתו היא חוויה שאין להחמיצה. -
 הרשמה וכיבוד., במועדון אל מול הים בקיבוץ פלמחים התכנסות -08:30: 8.9.2017 -מפגש שני

 9:00-  לארכיאולוגיה באוניברסיטת ת"א ירצה על גילויו וחקירתו של מצד חשביהו. שם התגלה  החוגמן  ד"ר אלכסנדר פנטאלקין
 האוסטרקון המעיד על נוכחות יהודאית באזור בימיו של המלך יאשיהו בשלהי המאה השביעית לפני הספירה.

 9:40-  שיקום וזיהום. :האקולוג הראשי של רשות שמורות הטבע ירצה על חלקו התחתון של נחל שורק ד"ר יריב מליחי 

 10:20- באוניברסיטה העברית ירצה על  בהאיםמן החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון וראש הקתדרה ללימודים  פרופ' משה שרון
 יבנה ים כמצודת חוף מוסלמית נוכח האיום הביזאנטי.

 11:00- מן החוג ללימודי א"י  במכללה האקדמית באשקלון. ד"ר נחום שגיביור לנבי רובין בהדרכתו של  נצא לס 
 הרשמה וכיבוד. ם,התכנסות במועדון אל מול הים בקיבוץ פלמחי -30:8 :20179.15. -ימפגש שליש

 9:00-  מן החוג לציוויליזציות ימיות באוניברסיטת חיפה ירצה על הפיניקים ביבנה ים ובחופי ארץ ישראל. לנדאו פרופ' אסף יסעור 

 9:40-  ירצה על פרשה עלומה ולא מוכרת לרבים, מטוס אירוואן שהמריא מסדום  ,וירוקצין היסטוריה של חיל הא ,סגן אלוף מוטי חבקוק
 ב לשפת הים ומרבית נוסעיו נרצחו על ידי אנשי כנופיה מקומית.נחת נחיתת אונס מדרום לפלמחים קרו ,במלחמת השחרור

 10:20- מן החוג ללימודים קלאסיים באוניברסיטת ת"א ירצה על החפירות ביבנה ים וסביבתה. פרופ' משה פישר 

 11:00 ההדרכה ע"י  .נדירותבשמורה ממצאים ארכיאולוגיים מעניינים ותצפיות  .ויר בפלמחיםונצא לסיור בשמורת הטבע בבסיס חיל הא
 פרופ' משה פישר בהשתתפות ד"ר נחום שגיב.

 03-9538281: בטלפון  הרשמה מראש, )מספר המקומות מוגבל( תההשתתפות בהרצאות ובסיורים מחייבהסדרה מיועדת לכלל הציבור.  -
 . אפשר להירשם למפגש בודד או לכל הסדרה ,60₪עלות כל מפגש  bet_miriammuseum@gmail.comאו במייל  

mailto:bet_miriammuseum@gmail.com


 
    

 
 
 

 
 

9 
tsuk@npa.org.il / www.parks.org.il   02-5005425טל'  050-5063188נייד , 95463, גבעת שאול, ירושלים 3רחוב עם ועולמו  

 2017חידת חודש יוני 
 מה רואים ובאיזה אתר?

  בלבד(  14.8.17פתרונות עד )

 
 

 2017חידת חודש יוני פתרון 
 מה רואים ובאיזה אתר?

  בלבד(  14.7.17פתרונות עד )

 
 

 .   שחזור האגם עבורהסכר הרומי בשמורת נחל התנינים בעת ביצוע עבודות השימור הפתרון: 
, איימן שהאב )אנג'י(, רפאלה רחמנייעקב שפר, ד"ר אלי ינאי,  :בלבד( 14.7.17)עד תאריך  סדרהלפי נכונה שמות הפותרים 

   אתו הסליחה.  ,ואם שכחתי מישהודב אורן, 
 . טל"ח. טליה ויינשטייןבפתרון החידה הקודמת נשמט שמה של 

 


