חדשות בעתיקות דצמבר 2015
ד"ר צביקה צוק  -ארכיאולוג הרשות

תוכן עניינים – מעבר מהיר בין דפים
פרויקט שימור ופיתוח קמרונות הנמל של הורדוס בגן לאומי קיסריה  / 2015-2017אדר' דני
אבו חצירה
סקר ארכיאולוגי בחורבת מידרס /ד"ר אורית פלג-ברקת

פרויקט הגליל ההלניסטי :עונת חפירות ראשונה בח'רבת אל-עיכה  /ד"ר עוזי ליבנר

פרוייקט שימור הארמון האומאי בגן לאומי חורבת מינים /יונתן אורלין ופרופ' הנס פטר קונן

חידת חודש דצבמר
פתרון חידת חודש נובמבר
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פרויקט שימור ופיתוח קמרונות הנמל של הורדוס בגן הלאומי
קיסריה 2017-2015
כתב ,הכין וצילם :דני אבו חצירה  -אדריכל שימור

אחת המטרות החשובות ביותר הקיימות בפיתוח הגן הלאומי קיסריה באזור הנמל היא ,חשיפת
קמרונות הנמל של קיסריה שימורם והצגתם לציבור.
הקימרונות ניצבים מעל המזח של נמל הורדוס ,בקדמת קיר הפודיום המונומנטלי הקיים של במת
המקדש שהמלך הורדוס הקדיש לקיסר אוגוסטוס ולרומא.

איור  :1מבט על הפרויקט באמצעות רחפן ,ספטמבר 2015

הקמרונות היו בעבר ה מרכז והלב הפועם של העיר קיסריה והנמל שלה לאורך התקופות הרומית והביזנטית.
כבר בחפירות הארכיאולוגיות הגדולות שנעשו כאן בשנות התשעים מחוץ ובתוך העיר הצלבנית עוררו הקמרונות
ושרידיהם דאגה בקרב המשמרים בגלל מצבם קשה .השרידים שקרסו העידו על תהליך ארוך של הרס והתמוטטות
לאורך השנים עוד מהעת העתיקה.
מבין כל הקמרונות נותר יחידי ושלם קמרון מספר  1אך גם מצבו היה קשה והוא היה על סף התמוטטות .לשם כך
ייצבו את החלקים המעוותים בחלק הפנימי שלו ואף תמכו בו מצדו הצפוני וכך הוא נותר במצבו הזמני .לאחרונה
הוחלט בחברה לפיתוח קיסריה להציל את קמרון יחיד זה ולשמרו ואף לאפשר לקהל להיכנס פנימה בצורה בטוחה
ולהתרשם מגודלו העצום ומאיכות הבנייה.
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הפרויקט החל בסריקת לייזר ותיעוד של המערכת .פעולות המקדימות תמיד את עבודות השימור והחפירה
הארכיאולוגיות .כמו כן בוצעו תמיכות של מערכת המבנים על מנת להסיר סכנה וליצור סביבת עבודה בטוחה לפועלים
ואנ שי המקצוע .מאחר והקמרונות תיפקדו לאורך כל ההיסטוריה של קיסריה הם הכילו את רוב השכבות של תקופות
החיים במקום.

איור  :2חזית ארבעת קמרונות הנחל לפני ראשית עבודת השימור (צילום :דני אבו חצירה)

הערכים של המבנים ההיסטוריים הללו הם מהגבוהים ביותר הקיימים בישראל ובראיה כוללת הם מהחשובים
שבאתרים לאורך חופי הים התיכון .השרידים החשובים הללו כוללים את קיר הפודיום ,מתחם במת המקדש של
אוגוסטוס ושרידי המקדש הנמצאים מעליו ,מזח הנמל המקורי והקמרונות הניצבים על המזח עם גבם לקיר הפודיום.
המטרה הייתה חשיפתם והצגתם לציבור .משום כך לאורך החפירה הארכיאולוגית פרקו שכבות מאוחרות בתוך
הקמרונות .הם נחפרו ונחשפו בזהירות ,תועדו ופורקו כדי לחשוף את חלל הקמרונות למלוא הדרם .הוחלט להשלים
את חללי ארבעת הקמרונות ולתחום אותם בצורה כזו שלמבקרים בתוכם תהא התחושה של חלל קמרון בגובה של
מעל ל 7-מטרים! ולאורך (עומק אופקי) של  22מטרים מחזיתו.
הוחלט לא לשחזר את הקמרונות שיחזור מלא באבן מתוך כוונה לייחד את השרידים האותנטיים המקוריים באופן
בלעדי .סגירת החללים של הקמרון תהא באמצעות מערכת של קשתות עץ במתאר הקמרון שיצופו בעץ ומעליהם תהא
רצפה יצוקה שתשיק לשרידי רצפות הגג המקוריות שנותרו באתרם מעל לקמרונות.
ביצוע הפרויקט מורכב כי הוא מכיל מספר עבודות בעת ובעונה אחת :חפירה ארכיאולוגית ותמיכות הנדסיות בכדי
לאפשר עבודה בטוחה תוך ביצוע במקביל פירוק קירות ורצפות בסדר הגיוני תוך תמיכות זמניות וזאת תוך עבודת
לימוד ,ניתוח והבנה של המבנים בכדי לקבל החלטות שימוריות ותכנוניות.
החפירה הארכיאולוגית חושפת סיפור דרמתי מרתק של הקמרונות במהלך חייהם .התברר שהקמרונות כבר התמוטטו
בעבר ושוחזרו בתקופה הביזנטית! וכך אנו לא המשחזרים הראשונים בסביבה! המשחזרים הביזנטיים עשו מאמץ
גדול כדי לעקוב אחרי מתווה הקמרונות ללא שינויים גדו לים .הם חיזקו את הקמרונות באומנות ובקשתות תמך הרבה
לפני הצלבנים שהוסיפו לתמוך בהם למען יציבותה של קתדרלת העיר שנבנתה מעל לקמרון  1וקמרון .2
בקמרון  4התגלה מאגר מים ענק שהיה פעיל בתקופה הצלבנית ואף לפניה .ובימים אלו ממש נחשף הקיר ההרודיאני
הצמוד לקמרון  4מצ פון ותומך בו ואף נתגלה בו פתח המוביל לקמרונות המרכזיים!
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צפויות לנו עדיין חפירות ארכיאולוגיות ,שלאחריהן יוגברו עבודות השימור והייצוב של המערכת המקורית .ביולי 2016
הפרויקט יעבור לשלב ההשלמה וסגירת חללי הקמרונות בקשתות עץ והסדרת מפלסי הרצפות ומפלסי הגג .כן יוסדרו
השטחים לטובת ביקור הקהל עם הנגשה לאנשים בעלי מוגבלויות.
את הפרויקט המורכב והמרגש מבצעים בשיתוף פעולה החברה לפיתוח קיסריה ,רשות העתיקות ורשות הטבע והגנים
ובראשם ארכיאולוגים ומשמרים מרשות העתיקות.
בהצלחה!

מימין :איור  :3חזית קמרון  – 1חיזוק ותמיכת הקמרון המקורי ,מרץ  ;2015משמאל :איור  :4פנים קמרון  ,1הקמרון היחידי שנותר בשלמותו,
מרץ 2009

איור  :5מבט מעל לקמרון מספר  ,1חשיפת חלק מגב הקמרון
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סקר ארכיאולוגי בחורבת מדרס ,שמורת טבע חורש עדולם,
נובמבר – דצמבר 2015
ד"ר אורית פלג-ברקת ,המכון לארכיאולוגיה ,האוניברסיטה העברית בירושלים

חורבת מדרס ,הממוקמת כ 15-ק"מ דרומית-מערבית לבית שמש ,בתחומי שמורת חורש עדולם ,היא
אתר מפתח לשחזור ההיסטוריה של היישוב הכפרי ביהודה במהלך התקופות ההלניסטית והרומית.
היישוב הכפרי ביהודה בעת הזו ובייחוד האליטה הכפרית אינם מוכרים לנו די צורכם ממחקרי עבר.
למרות שהאתר מעולם לא נחפר בצורה אינטנסיבית ,סקר של המתקנים התת-קרקעיים ,כמה תגליות
מקריות בעקבות שוד עתיקות וחפירות בקנה מידה מצומצם לאורך גבולות האתר הראו שהיישוב
העתיק בחורבת מדרס גדול ועשיר יותר מכל אתר כפרי אחר בשפלת יהודה בשלהי ימי הבית השני.
עובדה זו עולה בקנה אחד עם ההצעה שהעלו כמה חוקרים ,ביניהם ד"ר ניקוס קוקינוס ,פרופ' בועז זיסו ופרופ' עמוס
קלונר ,שהאתר נוסד מחדש בידי המלך הורדוס ,שמוצאה של משפחתו באזור זה (אדומיאה) .פרופ' ישראל שצמן אף
הציע שמוצאה של המשפחה ממדרס עצמה.
במהלך חודש נובמבר ובראשית חודש דצמבר ערכנו סקר ארכיאולוגי בחורבת מדרס .הסקר נערך בהיתר ובתיאום עם
רשות הטבע והגנים ואנו מודים מקרב לב לד"ר צביקה צוק ,הארכיאולוג הראשי ולאורי קייזר ,הפקח האזורי ,על סיועם
ועידודם.
בסקר ,שנמשך שלושה ימים ,לקחו חלק כ 60-איש ,ובהם חברי סגל וסטודנטים מן המכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה
העברית ,אנשי המרכז לחקר מערות ומועדון המערות הישראלי ,חניכי חוגי סיירות וכן מתנדבים ממקומות שונים
בארץ .לכולם נתונה תודתנו.

לסקר היו ארבע מטרות עיקריות:
.1

.2

.3

.4

קביעת גבולות האתר בתקופות השונות וזיהוי
אזורי המגורים ,מבני הציבור ,מתקני
התעשייה והקברים.
זיהוי ומיפוי כלל השרידים הארכיאולוגיים
המוכרים מחפירות וסקרי עבר ,לצד אלמנטים
חדשים שלא פורסמו בעבר והעלאתם על
תכנית אחת.
חידוד התמונה של היקפי ההתיישבות באתר
בתקופות השונות באמצעות מחקר קרמי
כמותי.
זיהוי יעדים אפשריים לחפירה ארכיאולוגית
שעתידה לצאת לדרך בסוף יוני  ,2016כחלק
מפרויקט תלת שנתי.

עוד לפני ניתוח מדוקדק של הממצא הקרמי שנאסף בסקר,
כבר עתה אפשר להצביע על כמה תוצאות מעניינות
וחשובות שעלו בעקבותיו.

מיון חרסים במהלך היום הראשון של הסקר
(צילום :טל רוגובסקי)
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ראשית ,יש לציין את גודלו של האתר וצפיפות השרידים .האתר עשיר מאד הן מבחינת המתקנים בתת הקרקע והן
מבחינת שרידי הקירות שנראים על פני השטח .שנית ,הממצא הקרמי עשיר מאד ונתגלו כלי חרס החל מהתקופה
ההלניסטית ועד התקופה העות'מאנית .חשיבות מיוחדת יש
לקרמיקה המתוארכת לתקופה הרומית התיכונה (מאות שנייה
ושלישית לסה"נ) שנאספה בסביבות מבנה הגזית הגדול
ששרידיו בולטים על פני השטח בחלק הדרומי-מערבי של
האתר ואולי מצביעה על תאריכו .המבנה זוהה בעבר על -ידי
ד"ר צבי אילן כבית כנסת ,אולם מיקומו בסמיכות למבני קבורה
משלהי ימי הבית השני הופכת לדעתנו זיהוי זה לבלתי סביר.
ייתכן ומבנה זה שימש כמאוזוליאום או כמקדש פגאני שזמנו
מאוחר לנטישת היישוב היהודי במקום .פריטים אדריכליים
שנתגלו בסביבות המבנה מחזקים השערה זו ,אולם רק חפירה
וחשיפה שלמה של המבנה על צפונותיו תאפשר לתארך את
המבנה ולזהות את תפקידו בצורה ברורה יותר.
ריכוז של קרמיקה הלניסטית מאוחרת (מאה שנייה לפסה"נ)
בחלק הצפוני-מערבי של האתר ,לא רחוק ממערת
הקולומבריום שנמצאת על מסלול המבקרים אף היא בעלת
חשיבות ויכולה ללמד על התפרסותו של היישוב בתקופה זו
ועל מעמדם הכלכלי של תושביו .בסקר נתגלו גם שרידים של
מבני מגורים ,מתקנים חקלאיים ומערות קבורה מתקופות
שונות .כמו כן נסקרו מחדש החללים התת-קרקעיים שנסקרו
בעבר ולצדם כמה מתקנים תת-קרקעיים שלא היו מוכרים וזוהו
לראשונה במהלך הסקר.
בספטמבר  2016צפויה להתחיל עונת החפירות הראשונה
באתר שתתמקד במבנה הגזית ומבנים סמוכים לו בחלק
המערבי של האתר וכן באזור בתי המגורים בחלק הצפוני של
האתר .בכוונתנו לתעד ,לשמר ואולי אף לשחזר ,תוך שיתוף
פעולה מלא עם רשות הטבע והגנים ,את הנפש דמוית
הפירמידה המדורגת המצויה מדרום-מזרח למבנה הגזית
בחלק הגבוה של האתר .הבחינה של התפקיד והתאריך של
כל אחד מן האלמנטים הללו והממצאים בתוכם תבהיר את
התמונה בכל הנוגע למהלך ההתיישבות באתר והאופי האתני
וסוציו -אקונומי של תושביו בכל אחד מפרקי ההתיישבות
במקום .תוצאות הסקר והחפירות שילוו במחקר משווה יזרו
אור על היישוב בתקופה ההלניסטית ,קודם לכיבוש
החשמונאי ואחריו ,כמו גם על דפוסי המשכיות ושינוי לפני
ואחרי שתי המרידות ברומאים .הן עשויות גם לסייע במענה
לשאלה הנמצאת במחלוקת במחקר ונוגעת למוצאם של
המתיישבים באזור בתקופה הרומית המאוחרת והביזנטית.

צלב בתוך מדליון מצויר על קיר מערת קבורה ביזנטית
בחלק המערבי של האתר (צילום :איתמר וייסביין)

שבר אקרוטריון (עיטור מפינת הגג) שנתגלה בסמוך למבנה
הגזית (צילום :דנה שחם)
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פרויקט הגליל ההלניסטי :עונת החפירות הראשונה בח'רבת
אל-עיכה ,גן לאומי קרני חיטין
ד"ר עוזי ליבנר ,המכון לארכיאולוגיה ,האוניברסיטה העברית בירושלים

המידע ההיסטורי והארכיאולוגי על הגליל בתקופה ההלניסטית מצומצם ביותר .יש בידינו רק ידיעות
היסטוריות בודדות לכל התקופה שבין הכיבוש האשורי במאה הח' ועד לכיבוש הרומי במאה הא'
לפסה"נ ורק בחפירות בו דדות נחשפו שכבות ישוב מתקופה זו .כתוצאה מכך נותרות שאלות מפתח
ללא מענה :מי היו תושבי האזור בתקופה זו? מה הייתה שפתם? האם הישוב היהודי שפרח בגליל
בתקופה הרומית הקדומה התפתח מתוך הישוב של התקופה הקודמת? על מה התבססה כלכלת
האוכלוסייה? האם האזור היה חשוף למסחר ולהשפעות תרבותיות ,ובמידה וכן מהיכן? מן החוף
הפיניקי? מעבר הירדן? מן השומרון? שאלות אלו חשובות להבנת תנועות שהתפתחו בגליל בתקופה
הבאה ושהייתה להן השפעה היסטורית מכרעת ובראשן הנצרות הקדומה ויהדות חז"ל.
מיעוט המידע הארכיאולוגי ,בפרט מהמרחב שלימים יהפוך להיות ליבו של הגליל היהודי ,נובע ממספר סיבות.
ראשית ,הגליל ההלניסטי היה דליל מבחינה יישובית .שנית ,באתרים רבים שרידי תקופה זו טושטשו בשל התיישבות
מתמשכת אל תוך התקופות הרומית והביזנטית .ולבסוף ,בלא מעט מקרים החפירות הארכיאולוגיות לא העמיקו עד
השכבה ההלניסטית  .בניסיון להתמודד עם פערי המידע ועם השאלות דלעיל החל לפני שנתיים באוניברסיטה העברית
מחקר שכותרתו "פרויקט הגליל ההלניסטי" .מטרת המחקר היא ללמוד את התרבות החומרית של האזור ,את דפוסי
ההתיישבות ,ענפי הכלכלה ומעל לכל לנסות ולשפוך אור על זהותה האתנית והדתית של האוכלוסייה.

איור  :3ח'רב ת אך-עיכה ,מבט לצפון -מזרח .ברקע הר ארבל ,הר ניתאי והכנרת

לחזרה להתחלה הקליקו כאן
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מחקרי השדה
הפרויקט מבוסס על שני מחקרי שדה המשלימים זה את זה :הראשון כולל סקר ארכיאולוגי ברצועה לרוחב הגליל
התחתון ,ממישור חוף עכו במערב ,דרך הבקעות הגדולות במרכז ועד לחופי הכנרת במזרח .מטרת הסקר היא לבחון
את משך ודפוסי ההתיישבות באתרי התקופה ההלניסטית ולעמוד על הבדלים בתרבות החומרית בין אתרים במערב
הגליל לאלו שבמזרחו .הצלע השנייה של המחקר היא חפירה נרחבת באתר הלניסטי במטרה לאפיין את התרבות
החומרית ,את שיטות וחומרי הבניה ,תכניות בתי המגורים ,אספקת המים ,קשרי המסחר ,וכן לעמוד על הטיפולוגיה
והכרונולוגיה של הממצא קטן ובעיקר של כלי החרס .כאתר מבחן נבחרה ח'רבת אל -עיכה הממוקמת על פסגה גבוהה
החולשת על בקעת ארבל ועל עין חיטין שלמרגלותיה .האתר נסקר לפני כעשור במסגרת סקר הגליל המזרחי והממצא
העשיר שהיה כולו הלניסטי ,ללא חומר מאוחר יותר ,הצביע על הפוטנציאל של חפירה במקום .שכן ,נראה כי השכבה
ההלניסטית מצויה ישירות מתחת לפני השטח ,ללא כיסוי של שכבות מאוחרות .פוטנציאל זה אושש בחפירת הצלה
קטנה שנערכה במקום ב 2012-בעקבות פגיעה בשולי האתר .האתר מחובר בדרום באוכף לרמה עליה יושבת קרני
חיטין ומשלש הרוחות האחרות הוא מוגן על ידי מדרונות תלולים .בקטעים אחדים סביבו יש שרידים של מה שנראה
כחומה היקפית.

עונת החפירות הראשונה
עונת החפירות הראשונה נערכה באוגוסט  2015ובמסגרתה נפתחו שני שטחי חפירה בניהולם של רועי צבר ויולי גחט.
בשטח הראשון ,בנקודה הגבוהה באתר ,נחשפו שרידי מבנה מאסיבי ורבוע שאורך צלעותיו כ 7-מ' .על סמך תכניתו,
מיקומו וקירותיו העבים נראה כי מדובר במגדל .המגדל
נבנה אל תוך מבנה קדום יותר ולמעשה ביטל אותו .על סמך
הממצא הקטן נראה כי שני המבנים קרובים בזמנם ושניהם
שייכים לתקופה ההלניסטית .לעת עתה רק חלק מן המבנה
הקדום נחפר .המבנה הוקם על מסלע בזלת שסותת ופולס
למשעי .בחלקו המערבי נחשף צמד אומנות בנויות גזית
וביניהן ֽמפתח של כשני מטר ,ששימש כנראה כמעבר לחלל
שניצב במקום בו הוקם אחר כך המגדל .בניצב ומדרום
לאומנות הללו יש עוד צמד אומנות ,גם כן עם ֽמפתח של
כשני מטר ביניהן .אומנות ומפתחים כאלה אינם אופייניים
לבתי מגורים ויתכן שלפנינו שרידים למבנה בעל אופי
ציבורי .ריכוז ממצאים לא שגרתיים במבנה רומז גם הוא על
אופיו המיוחד .אלו כוללים מחתה מברונזה עם ידית מעוצבת
בצורת ראש ברווז; קערה עשויה בדפוס ועליה תבליט ובו,
לסירוגין ,דמויות נשיות מנגנות בנבל ודמויות מכונפות
הנושאות מטען כלשהו; ואונגנטריום – כלי קיבול קטן ומסוגנן
ששימש לנוזלים יקרים.
כשלושים מ' מדרום למבנה זה ,נחשף מחסן צר וארוך (x62
מ') .רצפת המחסן לא פולסה והבנאים השאירו את הסלע
בצורתו הטבעית כדי להשתמש בשקעים ובמגרעות
להצבת כלי אגירה גדולים .המחסן ,שחרב בשריפה,
נמצא גדוש בשפע של כ לי בית ואגירה ,רובם ככולם

מחתה מברונזה עם ידית מעוצבת בצורת ראש -ברווז

לחזרה להתחלה הקליקו כאן
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לרפאות .בממצא קערות דגים גדולות מחופות שחור ואדום ,סירי בישול ,פכים ,קנקנים מקומיים וריכוז יוצא דופן של
אמפורות יין מיובאות מאיים בים האיגאי .סך הכל נמנו בחדר זה ארבעים ושלוש אמפורות; כחציים מרודוס וחציים
מקוס .ריכוז כה גדול של אמ פורות מפתיע לאור העובדה שמדובר באתר כפרי ובעיקר לנוכח המרחק מן החוף העולה
על  40ק"מ .מכל מקום ,בחלק מן האמפורות נמצאו שרידי תבואה וקטניות מפוחמות ומסתבר כי לפחות חלקם היו כאן
בשימוש משני .החותמות היווניות שעל ידיות האמפורות הרודיות מספקות לנו תיארוך של שנת היצור .עיבוד החומר
טרם הסתיים אך נראה כי המחסן חרב במחצית השנייה של המאה הב' לפנה"ס .עוד ממצאים יוצאי דופן בחדר זה הם
מראה מעוטרת מברונזה ,ופטיש גדול מברזל שמשקלו כחמישה קילוגרם.
בשטח השני שבדרום האתר נחפרו שרידי בית מגורים ממנו נחשפו עד כה שלשה חדרי מגורים סביב חצר ובה מספר
מתקנים .בחלק מן הקירות ניתן להבחין בטכניקת ה"בניה בתיבות" המוכרת מן החוף הפיניקי .בטכניקה זו מוצבות
אבני גזית גדולות במרווחים והחלל שביניהן ממולא באבני שדה .למרבה העניין ,בבית המגורים הנדבכים התחתונים
היו בנויים בטכניקה זו ומגובה של כמ טר ומעלה הבניה הושלמה בלבני בוץ מיובשות .הממצא על רצפות המבנה היה
עשיר ביותר וכלל מגוון גדול של כלי חרס לרפאות ,בעיקר מקומיים אך גם מיובאים ,נרות חרס ,כלי אבן לטחינה
ולכתיבה וממצאי מתכת כגון קערת נחושת תמימה .השלמת חשיפתו של מבנה זה תהווה תרומה משמעותית שכן עד
היום כמעט ולא נחשפו בגליל התחתון מבני מגורים מתקופה זו שניתן לעמוד על תכניתם.

"מחסן האמפורות" ,מבט לדרום

לחזרה להתחלה הקליקו כאן
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לסיכום,
עונת החפירות הראשונה העלתה ממצא עשיר עם פוטנציאל גדול להבהרת שאלות הנוגעות לגליל ההלניסטי :קרוב
לשמונים כלי חרס לרפאות המלמדים על כלכלה ,קשרי מסחר ואף על ענפי החקלאות בסביבות האתר .עשרות רבות
של מטבעות היכולים ללמד על המיטבעות הדומיננטיות וזיקות פוליטיות באזור בתקופה ההלניסטית; מגוון מיוחד של
ממצא כלי ברזל ,נחושת וברונזה; וכמות גדולה של ממצא ארכיאו-זואולוגי היכול ללמד על צריכת הבשר של
האוכלוסייה המקומית .בכל מקום שנעצנו את המעדר בקרקע ,הגענו ישירות לסביבות אמצע המאה השנייה לפנה"ס,
ללא שכבות מאוחרות יותר .למרבה העניין ,ברוב המקומות גם ללא שכבות קדומות יותר ובאזורים שחפרנו נראה
שההתיישבות התקיימה למשך כמה דורות ,לכל היותר .נראה שהאתר ניטש בפתאומיות ,ולפי סימני שריפה במקומות
אחדים ,אולי בעקבות חורבן אלים .התושבים השאירו בבתים את תכולתם כולל כל כלי הבית וחפצים יקרי ערך ,ולא
שבו לאוספם.
בשאלת זהות האוכלוסייה המקומית יש להצביע על קשרי המסחר האמיצים עם החוף הפיניקי ,דרכו היו חייבים להגיע
כלי היבוא הרבים שבאתר .הממצא האתנו -ארכיאולוגי מועט ולמרות שאין בידינו ממצאים חד -משמעיים (כגון צלמיות
פולחן) נראה שהממצא רומז לאוכלוסייה פגאנית .אם השערה זו נכונה ,הדבר יכול להסביר את חורבנו של האתר
במחצית השנייה של המאה השנייה לפנה"ס ,תקופה בה החלה הממלכה החשמונאית להתפשט לצפונה של ארץ
ישראל .יש לקוות שבעונות החפירה הבאות נצליח לענות על שאלות אלו ביתר בהירות.

מראת ברונזה מ"מחסן האמפורות"
לחזרה להתחלה הקליקו כאן
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פרוייקט שימור הארמון האומאי בגן לאומי חורבת מינים
(ח'רבת אל-מיניה)
יונתן אורלין מנהל צוות שימור מחוז צפון ופרופ' הנס פטר קונן מאוניברסיטת מיינץ ,גרמניה

לאחרונה הסתיים פרויקט שימור בחלקו הדרומי של שער הכניסה ,של
הארמון .הפרויקט ,שנמשך כחודש ימים ,נעשה בשיתוף פעולה בין רשות
הטבע והגנים ובין אוניברסיטת מיינץ בגרמניה בתיאום עם רשות העתיקות.
רשות הטבע והגנים העמידה את צוות השימור הדרומי של מחוז צפון ,צוות
השימור של מחוז מרכז וצוות גן לאומי כפר נחום .אוניברסיטת מיינץ מגרמניה שלחה משמר ושני
סטודנטים מטעמה וכן הייתה אחראית על עריכת תכנית השימור ודו"ח הביצוע .משרד החוץ הגרמני
מימן את הצוות הגרמני ,את מיפוי הנזקים ,את הציוד והחומרים מתקציב שניתן לרגל  50שנה ליחסים
הדיפלומטים בין גרמניה לישראל.
יזם את הפרויקט פרופ' הנס פטר קונן מהמכון לארכיאולוגיה והיסטוריה קדומה של אוניברסיטת מיינץ.
האתר נחפר בשנים  1939-1932ע"י הארכיאולוגים הגרמנים אוריסטוס מאדר ,אוסוין פוטריך ואלפונס שניידר מטעם
אג ודת גרס והמוזיאון האיסלמי של ברלין .בחפירות נתגלה מבנה מפואר מן התקופה האומאית (אמצע המאה
השביעית עד אמצע המאה השמינית לספירה) .על פי כתובת בשימוש משני שנתגלתה במקום נקבע שבנייתו החלה
ככל הנראה על ידי הח'ליף אל וליד (715-705
לספירה).
דומה שבניית הארמון לא הסתיימה והוא נהרס ברעש
האדמה בשנת .749
הארמון נבנה מאבן גיר רכה וחלקים ממנו רוצפו
בבזלת .בחלק מחדרי הארמון נמצאו פסיפסים
גיאומטריים מרשימים ,אך כיום הם מכוסים לצורך
שימורם ולא ניתן לראותם .אחד מאולמות הארמון
שימש כמסגד ,בנוסף נמצאו באתר שרדי בית מרחץ
ואף סדנא ליצור פסיפסים .הארמון בנוי בצורת מרובע
( X7367מ') בעל מגדלי פינה עגולים ומגדלים עגולים
למחצה באמצע כל קיר ,מלבד הקיר המזרחי שבו מצוי
שער הכניסה ,שהיה מבנה מונומנטלי בעל כיפה.
שער זה ,שבחלקים מסוימים מתנשא לגובה של
חמישה וחצי מטרים ,סבל מבעיות שימור קשות ,הן
קונסטרוקטיביות (חוסר באבנים ,חוסר בחומר מליטה,
סדקים באבנים ,אבן רכה במצב בליה קשה ,ראש
הקיר לא אטום) והן ויזואליות (צמידה קשה של
טרוורטין שמכסה את האבנים) .בפרויקט הנוכחי ניסינו
לת ת מענה לבעיות אלו ככל שהותיר לנו הזמן.

תכנית כללית של הארמון בגן הלאומי חורבת מינים וסימון אזור השימור

לחזרה להתחלה הקליקו כאן
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פעולות השימור שבוצעו הן:
 .1גיזום והדברת צמחיה.
 .2מילויי מישקים והכנסת יתדות אבן.
 .3הזרקה של חומר מליטה נוזלי לחללי
הקירות.
 .4שחזור והשלמת אבנים חסרות.
 .5סתימה וטיפול בסדקים באבן.
 .6עקירת גדם של דקל מראש הקיר.
 .7יצירת "קופינג" (ראש קיר) מאבן וחומר
מליטה ,בצורה שלא תאפשר חדירה של
מים ותנתב את הזרימה למקום רצוי.
 .8הורדת צמידת הטרוורטין בעזרת קומפרסים של אמוניום
קרבונט והורדה מכנית עדינה.
 .9יישום שכבת הגנה והקרבה על אבני הגזית הרכות
והבלויות.
 .10כיחול סופי בחלקו הפנימי של השער.
 .11צביעה עדינה של המישקים בצבע הפיך על בסיס סיד
ופיגמנט טבעי.
שחזור המגדל הדרומי יהווה דוגמה להמשך העבודה במגדל
הצפוני בהתאם למימון אם וכאשר יהיה בעתיד.
ראש הקיר לפני תחילת העבודה (תמונה עליונה) ולאחר
סיום העבודה (תמונה תחתונה).

מימין :מראה פנים השער לפני תחילת העבודה ; משמאל :מראה פנים השער לאחר סיום העבודה

לחזרה להתחלה הקליקו כאן

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

12

צמידת הטרוורטין לפני תחילת העבודה

צביעה עדינה בפעולה הפיכה בעזרת סיד ופיגמנט טבעי

מראה לאחר סיום העבודה
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חידת חודש דצמבר
מה רואים והיכן? (כמה מכם 'התלוננו' שהחידה האחרונה הייתה קלה מדי לזיהוי אז הנה חידה קשה יותר)

פתרון חידת חודש נובמבר 2015
גן לאומי חורבת מינים ,ארמון אומאי מהמאה ה8-
לספירה ח׳רבת מיניה או בשמה העברי חורבת מינים .הקשר בין השמות
הוא בדמיון של צליל השם .זהו אתר מוסלמי של שליטי בית אומיה .בתמונה
רואים את האגף הדרומי של הארמון .באזור בו עצי הוושינגטוניה נמצא המסגד
ובחלק המערבי הקרוב יותר נמצא חדר הכס וגם חדרים פרטיים ובהם רצפות
פסיפס מכוסות בחול וטוף .לאחרונה נעשתה עבודת שימור בשער הכניסה
המזרחי (ראה דיווח בעמ' .)11-13

צילום אוויר של חורבת מינים שצילם
ושלח לנו אברהם גרייצר  -לאחר
שאשתו ,נילי והוא פתרו את החידה.

פתרו נכונה לפי הסדר :רינת פשין ,יואב אבניון ,חיים כראל ,גיא אילון,
דבורה יונאי ,גדי מטוב ,דן רמר ,רן כפתורי ,ד"ר אורן גוטפלד ,בני אליאסון,
ליליאנה קפנשטוק ,ד"ר אלי ינאי ,בני פרנקל ,דן כנען ,עפר דגן ,גיל ארז ,דני
אבו חצירה ,ד"ר מוטי אביעם ,אחיה כהן תבור ,רות כהן ,רונה אביסף ,רונן
סגל ,אסף אברהם ,ששי קרן ,נילי פרי ,ד"ר עמית הורן ,אליעזר כהן ,יואל
שדה ,שמוליק פינסקר ,הלל זילברקלנג ,איריס זרטל ,ד"ר שמעון אביבי,
אריק פרידמן ,שמוליק זסלבסקי ,יאיר אורי ,לייזר בורנשטיין ,איתן גביש,
מיקי גולן ,איתמר קידן ,גילי שולץ ,עופר נסון ,ערן סער ,ד"ר נילי גרייצר.
ואם שכחתי מישהו איתו הסליחה.
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