חדשות בעתיקות דצמבר 2014
ד"ר צביקה צוק  -ארכיאולוג הרשות

שיחזור השער של בית הכנסת בארבל בגן לאומי ארבל
כתיבה :ד"ר צביקה צוק .צילום' :ארכו שימור ושיחזור בע"מ'
השער המרשים של בית הכנסת בארבל שהיה במקור עשוי אבן אחת ונשבר כבר בעת העתיקה הושלם מחדש בעבודת שימור
ושיחזור מרשימה שנעשתה על ידי חברת 'ארכו שימור ושיחזור בע"מ' .ההנחיות ההנדסיות נתנו על ידי המהנדס יעקב שפר
והליווי והייעוץ הארכיאולוגי נעשה על ידי הארכיאולוג בני ארובס חופר האתר .אחראי הפרויקט מטעם רשות הטבע
והגנים היה עודד יעקובי ,ממונה פיתוח במחוז צפון.
ויכוח שהתנהל בין החוקרים האם בית הכנסת נבנה במקום זה בגלל סלע טבעי בולט או שהאבן הובאה לכאן ובה נחצב
השער ,נפתר לאור החפירות .התברר כי זוהי אבן מנותקת מהסלע שהובאה לכאן .במהלך השנים ולאחר שחלקים מהשער
נשברו הייתה תזוזה של יסודותיו במישור האופקי כדי כמה סנטימטרים .כמו כן הובחנו בו כמה סדקים שהעלו חשש
ליציבות השער וליכולתו להחזיק את משקל המשקוף.
הוצעו מספר אפשרויות לחיזוק השער ולבסוף הוחלט כי הצד הפנימי של השער יחוזק במסגרת מתכת באופן שתוסיף
ליציבות אך לא תבלוט יתר על המידה .בחלק העליון לא התחברו שני חלקי המשקוף בגלל התזוזה האופקית אך העבודה
של חברת ארכו נעשתה בצורה טובה ביותר .החלקים החסרים הושלמו והפער הקטן שבין שני חלקי המשקוף נסתם.
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עבודות השימור במבצר שבגן הלאומי מגדל צדק
כתב וצילם :צביקה צוק

בימים אלו התחדשו עבודות השימור במגדל צדק
במסגרת פרוייקט משותף עם עיריית ראש העין
ובביצוע של רשות העתיקות .עבודות אלו הן חלק
מפרויקט גדול יותר של פיתוח הגן הלאומי מגדל צדק
שמשתרע על שטח של  1700דונם .הפיתוח כולל
הכשרת המבצר לביקורים ,שבילים חדשים לרוכבי
אופניים ולהולכי רגל ,חניון יום ,יצירת אזורי פעילות
לנופש בחיק הטבע ,מוזיאון למורשת החציבה
ותעשיית הסיד ,שיקום נופי של המחצבות הנטושות
כולל בריכות חורף ומצפורים ,שיקום החי והצומח
ועוד .המקורות התקציבים הם ממשרד השיכון ,הקרן
לשיקום מחצבות ועוד.
במסגרת זו נערך ביום ג'  23.12.2014טקס לציון
תחילת העבודות בהשתתפות מנכ"ל רשות הטבע
והגנים שאול גולדשטיין ,ראש העיר ראש העין שלום בן משה ,מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה דוד לפלר וסגן השר להגנת
הסביבה אופיר אקוניס .בטקס נישאו דברים לתולדות המקום ולעתידו וברכות לחג החנוכה ולתחילת העבודות .השתתפו
תושבי ראש העין ,עובדי רשות הטבע והגנים ,אנשי רשות העתיקות ואורחים .הטקס לווה בשירה ונגינה של מקהלת בי"ס
נופים המאמץ את הגן הלאומי ותזמרת כלי הפריטה הישראלית של ראש העין.
במסגרת הטקס התבקשתי לספר את תולדות המקום .ואלו הדברים שאמרתי:

"יהודים בימי הבית השני ,רומאים עובדי אלילים ,נוצרים ביזנטיים וצלבנים,
מוסלמי ם בתקופות הממלוכית ,העות'מאנית והמנדט ,יהודים חלוצים שגרו כאן
והפעילו את מחצבות האבן וכבשני הסיד וישראלים המחזירים היום עטרה ליושנה
– אנשי רשות הטבע והגנים בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה ,עירית ראש העין
ורשות העתיקות.
כולם היו כאן ואנחנו כאן כעת ונשארים כאן.
עבודות השיקום שהחלו ב ,1995-נמשכו לפני כ 8-שנים ומתחדשות היום ביתר שאת
על מנת להביא גאולה לבניין המדהים הזה שעומד כאן מאות בשנים.
המידע ההיסטורי על המקום רב ,אך לעומת זאת לא נעשו כאן עד לפני כ 8-שנים
חפירות ארכיאולוגיות.
החפירות כאן בוצעו על ידי הח"מ יחד עם ד"ר יוסי בורדוביץ' מטעם רשות הטבע
והגנים ובשיתוף עם רשות העתיקות ומטרתן העיקרית הייתה ללוות את השימור
והפיתוח של המקום.
בטרם חפירות עשינו סיור בכל  62החדרים ויחידות של הבניין והצלחנו להבין את
רוב תפקודו .יש כאן  4דירות דו קומתיות שאל כולן נכנסו מהחצר המרכזית 1 :היא דירת השייח'  2בית הקפה  3הדירה
השנייה בגודלה כאן עם חדר מרכזי צבוע בכחול והדירה ה 4-הקטנה ביותר בקצה הצפון מזרחי .דירת השייח' היא הגדולה
ביותר ,הגבוהה ביותר ,מצויה בצד הצפון מערבי הנחשב לטוב בארצנו בגלל הרוח הנעימה בקיץ ,בעלת  2אגפים לגברים
ולנשים והיא היחידה שיש לה גרם מדרגות העולה לגג.
החפירות נעשו ב 6-אזורים והניבו תוצאות מעניינות אותן ברצוני להציג כאן בקצרה.
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מחוץ למבנה ,בכניסה הכשרנו שטח לחנייה ולפתע התגלה ראשו של קיר אלכסוני .האבנים שלו מאפיינות את התקופה
הצלבנית .העמקנו חפור כדי  4מטרים ו מצאנו קטע של חפיר חיצוני מרשים .טרם הגענו לתחתיתו וגם לא מצאנו את הקיר
בצד השני ולכן יש כאן תעלומה שיש למצוא את פתרונה בהמשך
החפירות.
במבואת הכניסה חשפנו את סף הדלת המקורי וכן את הריצוף
העות'מאני היפה בין העמודים .בחצר חיפשנו את בור המים הקדום
ואת המפלס הצלבני אך ניסיונות הבדיקה בהן חפרנו עד לעומק של כ-
 2מ' לא הניבו תוצאות.
במגדל הצלבני שהשתמר בשלמותו ניקינו עשרות מ"ק של אדמה
וזבל והגענו אל רצפת החדר שמהתקופה העות'מאנית העשויה
מאבנים שטוחות .בפינה הצפונית מזרחית שלו שם לא היו אבנים
בצענו חפירה לעומק רב ובתחתיתה הגענו אל סלע האם .תוך כדי כך
איתרנו את מפלס הרצפה הצלבנית כ 0.8-מ' מתחת לרצפה העות'מאנית .מסתבר כי למבצר הצלבני קדמו שרידים
מהתקופה הביזנטית ואפילו נמצאו כמה שברי חרסים מתקופת הבית הראשון .בקומה העליונה חשפנו  2חדרי שירותים
השייכים ל 2-האגפים של דירת השייח' עם הפרדה לנשים ולגברים.
בדירה ה 2-ניקינו את כל חדר הכניסה וחשפנו את רצפתו העות'מאנית
הצמודה לקיר צלבני של המגדל .מצאנו את גרם המדרגות שהוביל לקומה ה.2-
היום זה נראה ברור ופשוט אבל ממש היה צריך לזהות אותו ,לחפור ולנקות
אותו .בצד השני נחשפה אורווה מרשימה ובקצה גרם מדרגות על גבי קמרון
המוביל גם לדירה ה.2-
בצד הדרומי של החצר מצויות  3קשתות קדומות מהתקופה הצלבנית .הן
מתייחסות לרצפה שטרם נתגלתה שעומקה כ 2-מטרים מתחת לפני השטח.
הפתח בפנים שרק חלקו העליון גלוי מעיד על כך .אין ספק שזו תהיה אחת
החפירות הבאות בפיתוח המקום.
כך חשפנו בחפירות את המעט ממה שלא היה ידוע בכלל אבל עוד רבה
המלאכה לגלות את הנסתר הרב כאן על הגלוי.
השייח' צ'אדיק אל ג'מעיני ששלט כאן ביד רמה במחצית הראשונה של המאה ה 19-הטיל חיתתו על הסביבה וגבה מיסים
מ 22-כפרים מטול כרם ועד לוד .מאחר ולא עמד בדרישות השלטונות הוא הוגלה לטרבזון שלשפת הים השחור ושם מת.
אחיו השייח' מוסה החליפו.
על כך אנו יודעים מהנוסע
ההולנדי ואן דר ולדה שביקר
כאן בשנת  1851וכתב זאת
בספר .התיאורים בספר
מרתקים ואין לנו זמן
לפרטם .אבל דבר אחד
מעניין ביותר מתוך מה
שכתב אני מבקש להביא
בפניכם:
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חפירות ב"עיר דוד" שטח  ,D3גן לאומי סובב חומות ירושלים
ד"ר יובל גדות – המכון לארכיאולוגיה ,אוניברסיטת תל אביב
שטח  D3נמצא במדרון המזרחי של השלוחה הדרום מזרחית ,כמאתיים מטרים מדרום למעיין הגיחון .במסגרת חפירות
קודמות באזור זה של התל הקדום תועדו מספר אלמנטים ארכיטקטוניים בולטים להם תפקיד מפתח בשיחזור פני העיר
בתקופות השונות .הבולטים שבם הם תעלה ( IIידועה גם כתעלה היבשה והתעלה הכנענית) אותה תיעדו קונרד שיק,
ריימונד וייל ,יגאל שילה ורוני רייך ואלי שוקרון; חומת העיר מתקופות הברונזה התיכונה והברזל IIב (מאה  8לפנה"ס)
אותה חשף שילה ולבסוף חומה מתקופת הברזל IIב הממוקמת בתוך ערוץ הקדרון ונחשפה על ידי רוני רייך ואלי שוקרון.
מטרת החפירה המחודשת היא להתחקות אחר אלמנטים אלו ונוספים בכדי לעמוד מחדש על מהותם וזמנם ולשלבם ביחד
עם איסוף קפדני ומלא של הממצא הקטן (כנהוג בחפירות כיום) בכדי לייצר תמונה מלאה ככל הניתן של אורחות החיים
במקום ולא להסתפק בחשיפת ארכיטקטורה בלבד.
החפירה החלה בשנת  2013ונמשכה במהלך שנת  .2014היא מתנהלת בשיתוף פעולה בין המכון לארכיאולוגיה
באוניברסיטת תל-אביב ורשות העתיקות .את החפירה מנהל כותב שורות אלו בסיועם של הלן מכל ושרה הירשברג .ראשו
של שטח החפירה במערב הוא בחצי גובה המדרון בדיוק בנקודה בא עצר שילה את חפירתו בשטח  .Dנחפר טור של ריבועים
הנמשך במורד כלפי מזרח .בחלק התחתון של שטח החפירה ניתן היה להתרחב ולכן נחפרו מספר שורות של ריבועים
הממשיכים את החתך כלפי מזרח לתוך ערוץ הקדרון.
הסלע הטבעי משתפל בתלילות רבה לתוך ערוץ נחל קדרון .במספר נקודות הפך המדרון למצוקים של ממש ההופכים
לזקופים ולגבוהים יותר ככל שמתקרבים לערוץ הנחל עצמו .שתי המדרגות התחתונות שתועדו על-ידי שילה מלמדות על
מצוק סלע בגובה של  4מטרים ויותר .מי הגשם שזרמו מראש השלוחה לעבר הערוץ תרמו את תרומתם לעיצוב פני הסלע
שהפך למחורץ ומנוקב בחללים קארסטיים .כל מי שהיה מעוניין לבנות במדרון את ביתו חייב היה ממש להיאחז
בציפו רניים באמצעות קירות תמך והנחה של מילויי אדמה בכדי למנוע גלישה וקריסה של המבנים .הוא גם היה חייב
למצוא דרך להתגבר על מצוקי הסלע הזקופים בכדי לייצר דרכי גישה אל המבנים .לכן חלק זה של העיר לא היה מיושב
בפרקי זמן ארוכים ועיקר השרידים שנתגלו כאן הם מתקופת הברזל IIב ,מהתקופה ההלניסטית ומהתקופה הרומית
הקדומה.
תעלה  , IIשאת חלקה הצפוני (החצוב כתעלה) נהוג לתארך לתקופת הברונזה התיכונה ואת חלקה הדרומי (החצוב
כמנהרה) מקובל לתארך לתקופת הברזל  , IIחוצה תחת פני השטח את אזור החפירה מצפון לדרום .במהלך עונת החפירות
נוקה מח דש מקטע התעלה ונעשו מאמצים להכשירו לביקורי קהל .עיקר המאמץ היה לנסות ולהבין את הקשר הטופוגרפי
של התעלה כדי להבין טוב יותר את מטרתה ואת מהלכה .בשיחזורים קודמים הועלתה סברה שהתעלה נועדה להוביל מים
אל בריכה או אל שדות הנמצאים ממזרח לה בתוך ערוץ הקדרון .מהחפירה המחודשת עולה כעת ברור שמיד ממזרח לתעלה
מתפתח מצוק זקוף סלע המתנסה לגובה של ארבעה מטרים וקשה לראות כיצד התעלה יכלה להתגבר על מכשול טבעי זה.
במעלה המדרון נחשף המשכו של רובע המגורים מתקופת הברזל IIב אותו חשף לראשונה שילה בחלק העליון של המדרון.
רובע המגו רים שנחשף מעיד יותר מכל על הקושי לבנות בתי מגורים לאורך המדרון החריף .לכן נבנו קירות תמך
ומאחוריהם הונח מילוי אדמה שנועד לפלס את השטח .על-גבי המילוי נבנו קירות הפנים של המבנה .התמונה העולה
מהחפירה מלמדת שכל המדרון עד למדרגות הזקופות במסלע היה מיושב בפרק הזמן האמור .על פי חפירות שילה גם
מדרגות הסלע עמוק בקדרון נוצלו לבנייה .אין למבנים תכנית ברורה ונראה שהבתים עוצבו בהתאם לאפשרות שהסביבה
סיפקה .במילוי האדמה שהונח לשם ביסוסו של המבנה היה ממצא עשיר ומגוון הכולל עצמות בעלי חיים ,פחמים ,זרעים
וגרעינים .אנו מפעילים שיטות סינון שונות :סינון יבש דק ,סינון רטוב והצפה בכדי להבטיח דיגום מלא ככל הניתן של
הממצא המאפיין את הבית ואת המילוי.
מעל לקירות המבנים מתקופת הברזל נמצאו קירות של מערכת חקלאית (טראסות וקירות סימון לחלקות) מתוארכים
לתקופה ההלניסטית .קירות אלו מלמדים שבפרק זמן זה לא היה המדרון בתוך שטח העיר המיושב .בתקופה הרומית
הקדומה כנראה רק במהלך המאה הראשונה לספירה הוסב יעוד השטח לזריקה מכוונת ומתוכננת של אשפה.
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שכבו ת הפסולת הללו הינן הממצא בעל הנפח המשמעותי ביותר במורדות המזרחיים של השלוחה הדרום מזרחית והן
בעלות השפעה מכרעת על מראה המדרונות וערוץ הקדרון מאז התקופה הרומית ועד היום .המדובר בשכבות אלכסוניות
שראשן כנראה בראש המדרון וסופם עמוק בתוך הערוץ המחזיקות בתוכן כמות גדולה של פסולת ביתית שהושלכה במורד.
לפחות  12אופקים של פסולת נחשפו .הממצא מתוך האופקים כולל בתוכו כמות חסרת תקדים של רסק שברי חרס ,עצמות
בעלי חיים ,פחמים ,גרעינים זרעים ,זכוכית ,כלי אבן ,שברי טיח ,שברי תנורים ,מטבעות ,כלי מתכת ועוד .בכדי להבטיח
אי סוף של מדגם שיהיה מייצג עד כמה שניתן ,הן בכמות היחסית והן במגוון של סוגי הממצאים קילפנו באלכסון שכבה
אחר שכבה של שטחים מוגדרים והעברנו את החומר לסינון דק
במגוון שיטות .החפירה של שכבות אלו הפכה למחקר רב
משתתפים שמטרתו לעמוד על אורחות החיים וכלכלת עיר
בתקופה הרומית הקדומה ,רגע לפני חורבנה כפי שהם משתקפים
דרך הפסולת העירונית.

איור  :1מדרון הסלע ועליו קירות מתקופת הברזל :מבט לכיוון
מערב (צילום :אסף פרץ)

איור  :2שכבות הפסולת מהתקופה הרומית הקדומה (צילום אסף פרץ)
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מערך כניסה יוצא דופן שנבנה על ידי המלך הורדוס נחשף בגן לאומי הרודיון
רועי פורת – מנהל משלחת החפירות בהרודיון .צילומים :צביקה צוק
במהלך חפירות ארכיאולוגיות שנערכו בשנה האחרונה בגן הלאומי הרודיון ,על ידי משלחת החפירות (ע"ש אהוד נצר) של
המכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית ,במסגרת מפעל הפיתוח התיירותי של האתר ,נחשף פרוזדור כניסה מרשים,
בעל מערכת קשתות מסועפת .הקשתות נבנו לרוחב הפרוזדור בשלושה מפלסים ,כדי לתמוך את קירותיו הצדדים ולאפשר
דרכו את מעבר המלך ומקורביו ישירות אל חצר הארמון.
הפרוזדור (כ 20-מ' אורכו וכ 6-מ' רוחבו) השתמר לגובה של כ 20-מ' (!) בזכות קשתות התמך ,והוא נבנה להערכת חופרי
האתר ,הארכיאולוגים רועי פורת ,יעקוב קלמן ורחל צ'אצ'י ,עם תחילת יישומה של התוכנית שהגה הורדוס להפיכתו של
הר-הרודיון להר מלאכותי בדמות הר-געש ,אשר יהווה מונומנט הנצחה בולט ומרשים לפועלו של המלך הבנאי .עם זאת,
במהלך החפירות הסתבר במפתיע כי 'פרוזדור הקשתות' לא שימש בפועל מעולם ,ועוד בטרם הושלם הוא בוטל וכוסה.
נראה שהיה זה בשעה שהבין הורדוס שיומו קרב ,והחליט להפוך את ההר כולו ל'תל קבורה' –מעין מצבת ענק ('נפש') לזכרו.
מכל מקום ,פרוזדור הכניסה כוסה כליל בעת הקמת ההר-המלאכותי בסוף ימיו של הורדוס ,ועל גביו נבנה כנראה חלקו
העליון של גרם מדרגות מונומנטאלי חדש ,אשר הוקם במהלך מפעל זה מתחתית ההר עד ראשו .החופרים מציינים כי לא
רק 'פרוזדור הקשתות' כוסה במהלך הקמת ההר-המלאכותי ,אלא גם שאר המבנים שהוקמו קודם לכן על ידי הורדוס
במדרונות ההר ,בהם התיאטרון המלכותי (שנחשף בשנת  2008על ידי המשלחת בראשות פרופ' אהוד נצר ז"ל) .המבנה
היחיד במדרון שלא כוסה היה מבנה הקבורה המפואר (מטיפוס מאוזוליאום) ,אשר זוהה ע"י פרופ' נצר ומשלחתו כמקום
קבורתו של המלך ,וזה היווה ,יחדיו עם ההר דמוי הקונוס והמבנה הבולט שבראשו ,את מוקדו של מכלול הקבורה
וההנצחה הייחודי שהקים לעצמו המלך הבנאי.
במהלך החפירות האחרונות נחשף גם חדר הכניסה המקורי של הארמון ,כשהוא מעוטר בציורי קיר צבעוניים (פרסקו),
ופתח כניסה מרשים שהוביל אליו (ואשר נסתם עם ביטול פרוזדור הקשתות) .בחדר זה נמצאו שרידים רבים של המורדים
שפעלו בהרודיון במהלך המרד הגדול ( 71 – 66לסה"נ) ,בהם מטבעות מרד וקירות דלים .זאת ועוד ,בחפירת בתוך פרוזדור
הקשתות נמצאו שרידים מרשימים של מנהרות מימי מרד בר כוכבא ( 135/6 – 132לסה"נ) שנבנו בהרודיון כחלק מלוחמת
הגרילה שניהלו המורדים כנגד הרומאים .המנהרות שנחשפו כאן ,אשר חלקן נמצאו תמוכות ומקורות בקורות עץ ,יצאו
ממבצר ההר ,פרצו דרך קירות הפרוזדור ,והובילו אל פתחי גיחה מוסתרים במדרון .באחת המנהרות נשמר בשלמותו מבנה
התמך העשוי קורות עץ ברוש ,וכולל כ 20-קורות אופקיות המונחות על גבי קורות אנכיות (תמונה בצד ימין למטה).
למפעל הפיתוח של הרודיון שותפים :רשות הטבע והגנים ,אגף מורשת והנצחה במשרד ראש הממשלה ,החברה
הממשלתית לתיירות ,רשות העתיקות ,המועצה האזורית גוש עציון והמינהל האזרחי .לדברי שאול גולדשטיין ,מנכ"ל
רשות הטבע והגנים ,נועדו החפירות ב'פרוזדור הקשתות' לאפשר בעתיד לקהל הרחב להיכנס דרכו ישירות אל חצר ארמון-
מבצר ההר ,כפי שתכנן המלך הורדוס כאלפיים שנה קודם לכן; וכן לאפשר למבקרים מעבר רציף על גבי גרם המדרגות
הקדום ,מהמבנים שבמדרון ,בהם התיאטרון המלכותי וקבר הורדוס -אל ארמון-מבצר ההר.
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שיחזור באר אשקלונית בגן לאומי אשקלון
ד"ר אבי ששון וגד סובול
רקע היסטורי
לכל אורך ההיסטוריה נחפרו בארץ-ישראל שפע של בארות כדי לספק לאדם מים לשתייה ולהשקיית שדהו ומטעיו.
באשקלון שהתברכה באקוויפר עשיר המצוי קרוב מאד לפני הקרקע נתגלו בארות רבים .השאיבה מהן נעשתה בעזרת
בהמות באמצעים פשוטים עד שהגיעו בראשית המאה העשרים המשאבות המכניות המונעות במנועי דיזל וחשמל .מבין
מגוון שיטות השאיבה שהיו נהוגות בעבר בארץ-ישראל ובארצות אגן הים התיכון ,מוכרות בארות האנטיליה שדגמים
משוחזרים שלהן אפשר לראות כיום במזכרת בתיה ,בנחלת ראובן בנס ציונה ועוד.
סוג נוסף של שאיבה ,שהיה בשימוש בארץ-ישראל ,מצרים ,מסופוטמיה ,סוריה ,אתיופיה ואף בהודו ,בבנגלדש ובסין
במסגרת שאיבה מנהרות ומאגרים  -הייתה באר מטיפוס "מישור משופע" (ראו איור).
תפעולה של הבאר היה כך :נאד מעור או כלי מחרס חוברו לשני חבלים שנעו על שני גלילים שהוצבו על-פי הבאר והורדו
לתחתיתה .שוורים נרתמו לחבלים שמשכו את הכלי עד שהגיע לשפת הבאר שם התרוקן לברכה ממנה יצאו המים בתעלות
להשקיית החלקות .כדי להקל על הבהמה היא משכה את החבלים עם נאד המים בנועה במורד מישור משופע.
בסקר שנעש ה בגן לאומי אשקלון נמצאו כשבעים בארות ,רובן מטיפוס "באר אשקלונית" .אזכור ראשון לשיטת שאיבה זו
נמצא במחצית הראשונה של המאה ה .18-אף כי היה בשימוש בארץ מאות שנים קודם .שיטה זו הייתה מקובלת בעיקר
באזורים בהם פני המים היו גבוהים יחסית ,והכמויות הספיקו להשקיית חלקות לא גדולות ,כל באר ספקה כנראה מים ל -
 10 – 8דונם.
מתקני שאיבה כאלה פעלו בארץ-ישראל בעיקר במישור החוף הדרומי וצפון הנגב כשהמוקד היה אשקלון וסביבותיה .כך
למשל יש עדויות היסטוריות וארכיאולוגיות על בארות מטיפוס זה בבטאניה אל ע'רביה (היום באזור המושב גן הדרום);
בתל תרמוס (ליד קסטינה ); הוג' (ליד חוות שיקמים); שמורת גברעם; ליד קיבוץ שובל ועוד .המחקר האתנוגרפי המעיט עד
היום בתיאורם וניתן לומר כי שמואל אביצור הוא היחיד שכתב אודות שיטת שאיבה זו.
לאחרונה ,חברנו מספר גופים חינוכיים ,החל מצוות הגן לאומי אשקלון ,עבו דרך אגף הנוער בעיריית אשקלון ,המועצה
לשימור אתרי מורשת בישראל ומחלקת החופים של המשרד לאיכות הסביבה ,לפעילות שבסופה תשוקם ותשוחזר מערכת
מים כזו בתל אשקלון .המשימה הוטלה על צוות המורים והתלמידים מבית הספר אורט אדיבי בעיר אשר שילב לימוד
היסטורי ועבודת שדה ,תוך ניצול הצוות המקצועי של בית הספר וסדנאותיו ,בהנחיית כותבי שורות אלה .הכוונה היתה
ליצור אטרקציה תיירותית וחינוכית בלב הגן .ואכן ,לפני מספר חודשים נחנכה הבאר.
איור של באר מישור משופע ("באר אשקלונית")
הביצוע
קדם לכל מחקר היסטורי מקיף שכלל בין היתר :איתור צילומים,
שרטוטים או איורים כדי לבנות מערך נתונים לבניית ההתקן ,ובעקבות
המחקר הוכן תיק שרטוטים ומפרט לביצוע .התכנון בוצע על פי
טכנולוגיה מודרנית כדי להקפיד על בטיחות .אך נעשה שימוש בחמרים
הדומים במידת האפשר לאלה שהיו נפוצים בתקופות הקדומות.
התלמידים יחד עם צוות גן לאומי ניקו את מערכת המים וחשפו את
תעלות ההשקייה .בנוסף ,הנהלת גן לאומי הקצתה חלקה סביב הבאר
ההיסטורית המיועדת לשמש כחלקת לשיחזור הצמחייה ההיסטורית
של אשקלון .תלמידי בי"ס מקיף ה' נטעו בה עצים משבעת המינים וכן
עצים היסטוריים כגון :גפן מייחורים שנאספו בחולות אשקלון ,תות,
ערף דביק ,שקמים ,כופר (חינה) ועוד .חלקה מיוחדת מוקדשת לניסיון
מדעי לשחזר את הבצלצל האשקלוני הקדום (שאלוט) ,בהנחיה אקדמית
של מכון וולקני וחוות "הזרע".
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בפריחה
מתקן
מישור משופע

שאיבה מטיפוס
בסוריה

בצלצל אשקלוני

תלמידים והוריהם מעלים מים מבאר אשקלונית
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חידת חודש דצמבר  - 2014מהו המקום?

פתרון חידת חודש נובמבר 2014
מהו המקום? מה שמותיו?  .1המקורי  .2זה שבוטל  .3והנוכחי

הפתרון :בית הכנסת  .1באום אל קנאטיר (השם המקורי),
 .2קשתות רחבעם (השם שבוטל) .3 ,עין קשתות (השם הרשמי),

עין שער (הצעת זיהוי לשם העתיק)
פתרו נכונה לפי הסדר :חנוך טל ,משה רימר ,אחיה כהן תבור ,דבורה יונאי,
מנחם זלוצקי ,נילי פרי ,עפרה רימון ,ניבה בן שושן ,ואם שכחתי מישהוא איתו
הסליחה.
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