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 השער למתחם האל פאן התגלה בסוסיתא?האם 
 שער רומי מפואר נחשף בסוסיתא במקום הימצאה של מסכת האל פאן, היחידה מסוגה בעולם

 .ד"ר מיכאל איזנברג מאוניברסיטת חיפה, ראש משלחת החפירות בגן הלאומי סוסיתא

חדש על נחשף בחפירות של אוניברסיטת חיפה בסוסיתא עשוי לשפוך אור ששער רומי מפואר 

כעת, עם שנמצאה באותו המקום לפני כשנה.  מסכת הברונזה של האל פאן, היחידה מסוגה בעולם,

חשיפת מכלול השער, בידינו לא רק מידע מוצק יותר באשר לתארוך המסכה, אלא גם רמז באשר 

 לייעודה. 

של האל  האם לפנינו שער המוליך אל מתחמו המקודש

 ?האחרים פאן או לאחד מאלי הטבע

בשנה שעברה מצאו חוקרי המכון לארכיאולוגיה ע"ש זינמן של 

אוניברסיטת חיפה את אחד מהממצאים הייחודים ויוצאי הדופן 

של השנים האחרונות: מסכת ברונזה המציגה את פניו של האל 

פאן, אל הרועים, שחציו אדם וחציו עז המייצג גם את שדות 

ונזה המרעה, המוסיקה והשעשועים. תגלית של מסכת בר

בגודל כזה של אחד האלים היא יחידה מסוגה בעולם, מה 

שהיקשה עוד יותר על מלאכת התיארוך או על הסברים 

לתפקודה. עד לגילוי הנוכחי ניתן היה רק להעלות כמה סברות 

באשר לייעודה המקורי של המסכה ולהציע תארוך לזמן יציקת 

 המסכה על בסיס אמנותי וסגנוני. 

והחוקרים  –המסכה נתגלתה בשרידי מבנה אבן גדול מידות 

הניחו כי חשיפת המבנה תניב מידע נוסף לגבי המסכה. וכמו 

 בכל שנה כמעט, סוסיתא לא הפסיקה להפתיע. 

קשור לביצורי כנראה ים, המבנה היה על פי השערת החוקר

העיר, אולם ככל שהעמיקו לחפור גילו לתדהמתם מבנה 

שער מונומנטאלי הבנוי כולו בנדבכי גזית בבזלת. 

מ' ומשני צידיו  3.70מיפתח השער היה ברוחב של 

 6.30x6.30 -כאו מגדלי בזלת רבועים במידות של נמצ

השער היה לדברי החוקרים, גובהו המקורי של פתח מ'. 

מ' והמבנה עצמו גבוה מכך. המבנה  6-למעלה מ

מתוארך ככל הנראה לימיו של הקיסר אדריאנוס, שחי 

לספירה, או מעט מוקדם לכך.  138-117בין השנים 

המסכה קובעה ככל הנראה על קיר או מזבח במתחם 

אל צידה האחורי שהכיל שאריות עופרת שנועדו 

לנתח טוב יותר גם  לייצובה. אולם כעת יכולים החוקרים

  את תאריכה של המסכה וגם את ייעודה.

כשרק מצאנו את המסכה שיערנו שיש לה תפקיד 

פולחני, ומכיוון שמצאנו אותה מחוץ לעיר, אחת 

של האל פאן שנחשפה בשנה שעברה. מסכת הברונזה 
 צילום: מיכאל איזנברג

 תא. צילום: מיכאל איזנברגיבסוסשער מכלול ה
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ההשערות הייתה כי לפנינו עדות למרכז פולחני מסתורי שהתקיים מחוץ לעיר. אולם מבני שער מפוארים, כידוע, 

כלשהו, כך שאין זה מן הנמנע שהשער הוביל  למתחם פולחני לכבודו של האל פאן, או מובילים  למכלול בנייה 

  .רם הכניסה לעיר סוסיתאאחד מאלי הטבע האחרים, ממש בט

השער בו היא כנראה גם המסכה, וכעת 

 ה, ממשיכים לגרות את הדמיון. שולב

הפולחן של פאן, שכלל לא אחת טקסי שתייה, 

זבחים ופולחן אקסטטי ששולבו בו לעיתים 

עירום ומין, נערך בדרך כלל מחוץ לעיר, 

במערות ובטבע. אנחנו מכירים היטב את 

העיר פאניאס, מצפון לסוסיתא, שם התקיים 

אחד ממתחמי הפולחן המפורסמים לאל פאן. 

כאן אנחנו מוצאים שער מידות גדול  אולם

ועדויות למכלול בנייה גדול, כך שהמסתורין 

רק הולך וגובר. איזה מין פולחן לאל פאן או 

לעמיתו דיוניסוס אל היין התקיים כאן 

ם כך כמובן נצטרך להמשיך בסוסיתא? לש

 .ולחפור"

העיר העתיקה סוסיתא הולכת ונחשפת בידי 

. סוסיתא נמצאת 2000המכון לארכיאולוגיה שבאוניברסיטת חיפה, החל משנת לאומית מטעם -משלחת בין

 בתחומו של גן לאומי סוסיתא המנוהל בידי רשות הטבע והגנים.

 

 שער מידות גדול ועדיות למכלול בנייה גדול, המגבירים את המסתורין של המקום. צילום: מיכאל איזנברג 

לאומית מטעם המכון לארכיאולוגיה שבאוניברסיטת חיפה. -משלחת חופרים בין
 צילום: מיכאל איזנברג
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ָקר למהנדסי העבר   ם עתיקים בנחל בשורמי-מפעלי -השבח וַהיְּ
 גבולותארכיאולוג פנסיונר של רשות העתיקות, דן גזית, 

כולנו ָבִהינו בתדהמה בעוצמתּה האדירה של זרימת המים בעת שיטפונות החורף בנחל בשור תוך 

ף הזה ישירֹות ולנצלו". ובכן, אולי תה"ל  -מלמול: "חבל  טֶּׁ איך זה שלא הצליחו "לצוד" את ַהשֶּׁ

 נמצאה דרך חכמה לבצע זאת! -שנה  1500-לישראל( לא מסוגלת לכך, אך לפני כ )=תכנון המים

במאה החמישית לספירה, שבּה התעצם מאוד הישוב בחבל הבשור והביקוש למים גבר, נוכח הפוטנציאל הרב 

 הטמון בנחל נבחרו שני קטעים באפיק )להלן א' וב'( שענו על שלוש דרישות:

 שיפוע מוגבר של האפיק; - 1 

אּות של מדף - 2   מים-מתסלע קשה בתחתית גדת הנחל לבסס עליו א-ִהָמצְּ

ָטח נרחב סמוך, לא - 3  גבוּה מעל האפיק, ַהָזִמין להשקייה בהצפה. -ִמשְּ

ק"מ מזרחית לקיבוץ צאלים )בתוך תחום צבאי( וקטע ב' מצוי בנ"צ  2.5-, כ1083-0673קטע א' מצוי בנקודת הציון 

שיפוע חזק  - 2%-טר מהגשר התלוי, במורד הנחל. שיפוע האפיק בשני הקטעים הוא כמ 1800-, כ1032-0713

נחל מישורי רגיל; אך עלינו לזכור כי נחל בשור הוא צעיר מאוד מבחינה גיאולוגית וככל הצעירים הוא שובב  למדי לְּ

 גדול ומצוי עדיין בשלבי התחתרות באפיקו.

צור בהירה, הבולט כמדף ֵמַהָגָדה הימנית הסלעית -מוצק של שכבתגבי מפלס -מי הגאּויֹות זורמים על קטע א',

ומשתפע מעט לעבר מרכז הערוץ. על המפלס הזה, לאחר שסותת בו שקע ליסוד, נבנה קיר מאסיבי בגובה כמטר 

ה אותו בהדרגה לקרבת הגדה;  150-ובאורך כ מ' כמעט במקביל לגדת הנחל. הקיר הזה מפריד חלק מהזרם ּוַמטֶּ

וכך מעלה את מפלס המים כמעט במטר בהשוואה לנקודת הכניסה  0.5%-הזאת מצמצמת את השיפוע ל ההטיה

למערכת. בקרבת קצה הקיר נחצבה בסלע מגרעת עמוקה, בעלת שני תפקּודים: להקצות מעט מים לַמֲאגֹוָרה 

מים הבנויה -ה אל אמתשתייה( החצובה מתחת למפלס הצור ולהפנות את רוב הזרימ-)"ֲחַראָבה"( ענקית )עבור מי

דונם בגדה  600-אבן בעל שתי קשתות מעל הנחל. המים האלה הוזרמו אל משטח מפולס בן כ-גבי גשר-על

 משנה רדודות. -הנגדית והשקו אותו בהצפה בעזרת תעלות

דאגה. מאחר והוא מצוי בשטח צבאי ורחוק -ביקרתי באתר בפעם האחרונה ומצאתיו במצב מעורר 2002בשנת 

 הוא הולך ונהרס.  -מהעין 

ָרט )סלע -בגדה הצמודה ל"דרך הבשור", אמת קטע ב', לֹומֶּ גְּ מים נחצבה במקביל לאפיק לתוך מפלס עבה של קֹונְּ

ס"מ,  75-נודד(. רוחב האמה כ-באורך עשרות מטרים )חלקּה הצפוני קבור מתחת לחול -חוף -משני( ממוצא סלֵעי

הלכּה ביותר ממטר. כמו בקטע א', עברה האמה )בשיטה שעדיין ס"מ והיא "עלתה" במ 35-עומקה בחלק הגלוי כ

וֶּה אחר: ברוחב כ -לא התבררה( לגדה השניה ומשם נחצבה בסלע לאורך עשרות מטרים במקביל לאפיק אך בִמתְּ

ס"מ ונראה שבנקודה מסוימת האמה התפצלה לשניים אך המשך מהלכּה של האמה נהרס  25-ס"מ, בעומק כ 130

רפיח להר קנאים. מכל מקום, במשטח החקלאי הקדום -ר שם התוואי של צינור הגז מפתחתכשנחפ 1968בשנת 

 שהוזרמו אליו מי האמה נחפר בימינו מאגר האפיק שמאחורי סכר המגלש.
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שיטת הכניסה של מי הגאויות אל האמה שבקטע ב' ניתנת רק להשערה; אמנם מאז שנחצבה האמה, מפלס 

כמעט בשני מטרים )זוכרים? נחל בשור השובב מתחתר( ולכאורה כניסת תשתית האפיק הּועמק באופן טבעי 

לספירה הפכו גדות הנחל  7-המים לאמה הייתה פשוטה, אך אזור הכניסה שּובש כליל כאשר במהלך המאה ה

 גזית נרחבת )המרשימה בפני עצמה וראויה לביקור מודרך( והאמה יצאה מכלל פעולה.-למחצבת אבני

ם בקטע ב' נותר שלם, ניתן להעריך בקירוב את כמות המים שניתן להזרים בּה מאחר וחלק מאמת המי

)בהתחשבות בגורמים מגבילים( בהכירנו את מהירות זרם המים באפיק בעת שטפון: מעל אלפיים מטרים מעוקבים 

מות הייתה זאת כ -יעילים בשעה! בהנחה שבתקופה המדוברת מערך המשקעים והזרימות היה דומה לזה שבימינו 

מקום, התגלו שרידי -מכובדת להשקיית מטעים נרחבים בהצפה. וכאן המקום לציין כי בחורבה בת התקופה בקרבת

 זית.-בד להפקת שמן-בית

-ידי תלמידי בתי ספר וקבוצות-מתבצעת לסירוגין "חפירה ארכיאולוגית" בקטע ב' בפיקוִחי על 1998החל משנת 

כדי להבין יותר טוב את  -משני צידי האפיק  -את אמות המים נוער מהארץ ומחו"ל במטרה לנקות ולחשוף 

 תולדותיהן ותפקודן וכן להציגן במלוא תפארתן.

קרקעי ענק שלם, -מים תת-ובו מאגר 1170-0765מים נוסף שלא נחקר עדיין מצוי בנחל אופקים, בנ"צ -* מפעל

מים -פקים לנחל פטיש נצפה בעבר מובילמים. בשפך נחל או-ניקוז לעודפי-שאיבה ופתח-פתחי 4חצוב ובנוי, בעל 

 מים נוסף.-מ'; נראה שהיה חלק ממפעל 0.7-מ' ועומקו כ 1.20-בנוי בקוטר כ

ידי עמיעד ברזנר, אז מבסיס צאלים ואמת המים בקטע ב' הובאה -** אמת המים בקטע א' הובאה לידיעתי על

 .1966בשנת  -ידי יוסף )ג'ו( יחזקאל, אז מקיבוץ אורים -לידיעתי על

 

 שיטפון בנחל בשור מתחת לגשר התלוי. התמונה נמסרה על ידי דן גזית
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 של אונסקו  40-ועידת המורשת העולמית ה

 התקיימה באיסטנבול הופסקה בעקבות ניסיון ההפיכה

 דיווח של ד"ר צביקה צוק מהנסיעה לאיסטנבול

ק"מ מצפון לכיכר טקסים ובצמוד  1.5-ליולי במרכז הכינוסים של איסטנבול כ 10-הוועידה החלה ב

למלון הילטון בוספורוס. הצטרפתי לחלק האמצעי שהוא המעניין ביותר מבחינתי: הכרזת אתרי מורשת 

משרד עולמית חדשים. יו"ר הוועידה הייתה שגרירה לשעבר, מנכ"לית של משרד התרבות ויחצ"נית של 

 (. Lale Ülker)החוץ של טורקיה הגב' ללה אולקר 

 בוועידה השתתפו מישראל: 

גיא קב ונקי, חברי הוועדה: רותי ליברטי שלו  –יו"ר הוועדה  ועדת מורשת עולמית של הוועד הישראלי לאונסקו:

 והח"מ. 

חגי  –יוסף מוסטקי ועוזר השגריר  –כרמל שאמה הכהן, סגן השגריר  –שגריר ישראל באונסקו  משרד החוץ:נציגי 

 גלוביצקי. 

 ביטל הגעתו בגלל ניסיון ההפיכה. .אמור היה להצטרף ביום ראשון לנושא ירושלים ,ד"ר יובל ברוךמרשות העתיקות 

 14.7יום חמישי 

 כגון אושוויץ, ונציה, וינה ועוד.  האתרים בסיכוןת ביום זה התקיימו דיונים על אתרים הנמצאים ברשימ .1

 פרהיסטוריהבצהריים התקיים אירוע צד בנושא  .2

שניהלה אותו נוריה סנז הספרדייה שגרה במכסיקו 

והיא אחראית באונסקו על אתרים פרהיסטוריים. 

בזמנו היא הובילה יוזמה לקידום אתרים כאלו ומאז 

עולם כולל מערות האתרים ברחבי  10-וכרזו כה

 8הכרמל. היא רוצה להוביל מהלך בו יכירו בקריטריון 

)חלק מההיסטוריה של כדור הארץ( גם כמתאים 

לאתר פרהיסטורי רב שנים כגון מערות הכרמל )בהן 

 . , ראו הרחבה במסגרת(8נשלל קריטריון 

ר, בפגישה נכחו: נוריה סנז, גיא קב ונקי, מייק טרנ

 רותי ליברטי שלו והח״מ. 

עלה באחד מאירועי הצד  אבות צמחי התרבותנושא  .3

בו השתתף גיא קב ונקי עם כמה מומחים הובהר כי 

ראשית יש לדון על מהותו של הנושא וכי כבר נעשתה 

עבודה על כך. בטורקיה יש הרבה אבות צמחי 

התרבות. גיא דיבר עם הטורקי המומחה לכך שאמר 

לה אך שהרשויות בטורקיה שישמח לשתף פעו

מעדיפות הכרזות של אתרי תרבות ולא על אתרי 

טבע. לצערנו טים בדמן לא הגיע לוועידה ואי אפשר 

היה לדבר איתו. ממליץ לעשות זאת במייל ולראות 

 איך מתקדמים. 

 שנים-ואתרים פרהיסטורים רבי 8קריטריון 

בארץ מפגש  היתקייםלצורך זה ועוד מתוכנן ל

של שישה אנשי מקצוע יחד עם חוקרי 

 הפרהיסטוריה של ישראל. 

בדצמבר שנה זו. הם  21-19התאריכים הם 

ן את מממנים את הטיסות ומבקשים מאיתנו לממ

היתר. אני הצעתי שרט״ג תיקח על עצמה 

)לאחר הסכמה בחטיבה ובמטה( את הארגון 

כולל גיוס כספים מגופים נוספים: רעת, מ.א., 

אוניב׳ חיפה, הוועד הישראלי לאונסקו ועוד. 

נשתף את החוקרים המובילים בפרהיסטוריה 

בארץ. יהיה שולחן עגול של המומחים ומסביב 

וגם יהיה מושב של של החוקרים הישראלים 

 הרצאות לקהל רחב יותר. 

אפשר למשל לקיים זאת בבית ההארחה 

 .בנחשולים
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 15.7יום שישי 

 חו"ד לפי הפירוט הבא:הבוקר החל בהכרזות אתרים. להלן רשימת האתרים לפי סדר הדיון. בצד ימין מופיעה 

I  ,להכריזR  ,)תיקונים קטנים( רפרלD  ,)דפרל )תיקונים גדוליםN  .לא להכריז 

 

 , לפי סדר הדיונים.של אונסקו 40-ועידת המורשת העולמית הרשימת האתרים ב
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 18.7יום הראשון 

 אתרים לפי הפירוט הבא: 9הוכרזו 

 אתרי תרבות: 

 . נופי תרבות של אמנות הסלע –זֹוִג'יָאִנין הּוָאָשן  –סין  .1

לספירה. האתרים נמצאים בנוף  2-לפנה"ס ועד המאה ה 5-עשרות אתרים מעוטרים בציורי סלע מהמאות ה

מ' מעל הנהר. העיטורים הם של דמויות אנוש  130קרסטי על מצוקים ולצד אדמה חקלאית בגובה של עד 

החיים והטקסים של תושבי האזור החוגגים זאת עד הרוקדים בריקודים טקסיים לקול תופים. הם מייצגים את 

 אתרים. איקומוס המליץ והאתר הוכרז.  80היום. אתר זה נבחר מתוך 

  .האתר הארכיאולוגי של ָנָלנָדה ָמָהִויָהָרה –הודו  .2

לספירה הבנוי מאבן, מתכת וסטוקו. איקומוס  13-לפנה"ס ועד המאה ה 3-מרכז של מקדש קדום מהמאה ה

 אך הוועדה העלתה אותו להכרזה תוך זלזול בחוות דעת איקומוס. המליץ דפרל 

  הקנאטים של פרס -אירן  .3

לפנה"ס ועד  3-אתר סדרתי של תעלות מים חצובות לאורך קילומטרים רבים מתחת לאדמה החל מהמאה ה

המליץ אתרים במרכז ומזרח אירן. איקומוס  11לספירה שהובילו מים לחקלאות וליישובים. נבחרו  7-המאה ה

על דפרל אבל הוועדה חשבה אחרת ובעזרת לבנון, טורקיה, פולין, פורטוגל ועוד האתר הוכרז. ראש 

המשלחת האירנית שישבה ממש לידינו נשא נאום חוצב להבות והוסיף בו שיר עתיק משולב בחדש )הוא 

 משורר במקצועו(. 

  מרכז טקסי במזרח מיקרונזיה. -נאן נדול -מיקרונזיה  .4

לספירה. הם  1500ועד  1200-רים וארמונות המייצגים אתרים של המלוכה במקום בערך ממקדשים קב

בנויים מלבנים, בזלת ואלמוגים. צמחיית המנגרובים גורמת להרס וסערות הים גורמות לקריסת המבנים. 

 איקומוס המליץ להכריז והאתר הוכרז. 

  בות קבורה מימי הביניים.סטצ'י: מצ -בוסניה הרצגובינה, קרואטיה, מונטנגרו וסרביה  .5

מדינות. על אבני  4-אתרים שונים ב 28לספירה, הכולל  16-12אתר חוצה גבולות של אבני מצבה ממאות 

המצבות העשויות לרוב מאבן גיר מגוון רחב של עיטורים כגון צלבים, עמודים, חרבות, סלילים, סנט ג'ורג' 

ה ואילו המדינות המחליטות הכריעו את הכף לטובת ועוד. איקומוס המליץ דפרל ועל משלחת חדשה לבדיק

 הכרזה. 

 . פיליפי: האתר הארכיאולוגי -יוון  .6

לפנה"ס, אביו  4-מלך מקדוניה במאה ה 2-עיר הלניסטית, רומית וביזנטית בצפון מזרח יוון על שם פיליפ ה

ביקר כאן  50-49של אלכסנדר מוקדון. הייתה מושבה רומית על הדרך החשובה, ויאה אגנטיה. בשנים 

יק. במקום יש פורום פאולוס השליח וזה היה המקום הראשון בו החל להטיף לנצרות. קרב פיליפי הוצא מהת

רומי, בית הסנט, הארמון, שוק, בית מרחץ, פלייסטרה, לטרינה, תיאטרון הלניסטי שנמשך גם לתקופה 

לספירה יש שרידים נוצריים הכוללים  6-5-הרומית ועוד מה שהופך את האתר לתיירותי ביותר. מהמאות ה

רצפת אופוס סקטילה המיוחס לשליח בזיליקה ממזרח לפורום. כמו כן יש מבנה של אוקטגון עם כיפה ו

לספירה. איקומוס המליץ להכריז ובאופן מפתיע לחלוטין  6-5בזיליקות מהמאות  3פאולוס. סה"כ יש באתר 

 אף מדינה לא הגיבה והאתר הוכרז מייד. 

קוֶּׁויָרה. -ספרד  .7   אתר הדולמנים של ַאנטֶּׁ

מונומנטים  2-רומראל ו-רה, הטולוס של אלמונומנטים מגליטיים: הדולמנים של מנגה וויי 3בלב אנדלוסיה 

טבעיים של תצורות סלע בהרים: פנה דה לוס אנמורדוס ואל טורקל. הדולמנים שנבנו מגושי סלע גדולים 

בתקופות הניאוליתית והברוזנה כוללים תאים, משקופים וכיפות מדומות. שלושת הקברים שתחת הטומולי 
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ר לציון של אירופה הפרהיסטורית ואחת הדוגמאות החשובות נחשבים לעבודת הארכיטקטורה הראויה ביות

 ביותר של המגליתיזם באירופה. האתר הומלץ להכרזה והוכרז. 

 האתר הארכיאולוגי של אני.  -טורקיה  .8

האתר שוכן במזרח טורקיה מעל קניון עמוק המפריד כיום בין טורקיה לארמניה. זו עיר ימי הביניים ובה רובעי 

ומבני צבא המייצגים את האורבניזם של ימי הביניים בבניה על ידי שושלות נוצריות ואחר  מגורים, אתרי דת

לספירה כאשר שימשה כבירה של השושלת הבגרטידית הארמנית.  11-10כך מוסלמיות. העיר פרחה במאות 

יא העיר נהנתה משליטה על אחד הנתיבים של דרך המשי. בהמשך תחת הביזנטים, הסלג'וקים והגאורגים ה

הייתה בעלת מעמד חשוב בצומת דרכים עבור שיירות מסחר. הפלישה המונגולית ורעש אדמה של שנת 

מציינים את תחילת הדעיכה של העיר. האתר נותן מבט מקיף על התפתחות הארכיטקטורה של ימי  1319

 לספירה. המלצת איקומוס הייתה דפרל אבל היה ברור 13-ועד המאה ה 7-הביניים החל מהמאה ה

 מלכתחילה שטורקיה כמדינה שמארגנת את הוועידה תזכה לאהדה מקיר אל קיר והאתר הוכרז. 

לאחר ההכרזה ביקשה ארמניה את רשות הדיבור. הנציג שלה ברך ואמר שלמרות שהאתר בטורקיה הוא 

ה אתרים ארמניים וזה האתר הארמני הראשון שמוכרז בטורקיה והוא מקוו 3שייך לעולם. אירן הכריזה על 

 שלא האחרון וכי טורקיה תדע אין לשמור ולהגן על האתר. הנציג זכה למחיאות כפיים. 

  המערות של האדם הניאנדרטאלי וסביבתן -גיברלטר: מכלול המערות של גורהאם  -בריטניה  .9

מערות עם ממצאים ארכיאולוגיים  4מצוקי הגיר הזקופים של מזרח הצוק של גיברלטר מכילים 

שנים. העדות  125,000-המספקים עדות לנוכחות של האדם הניאנדרטאלי במשך למעלה מופליאונטולוגיים 

היוצאת דופן זו למסורת התרבותית של הניאנדרטאלים מעידה על צייד ציפורים ובעלי חיים ימיים למזון, 

 שימוש בנוצות לקישוט ותחריטי סלע.

פתחות האנושית של הניאנדרטאלים. מחקר מדעי על אתרים אלו כבר תורם באופן ניכר ללבטים על ההת

 המלצת איקומוס הייתה להכריז והאתר הוכרז. 

ואז סיפר לנו על הגשת האתר והנה האתר שלו  2013מנהל האתר היה בטקס שלנו בנחל מערות בשנת 

 הוכרז. 

בזמן.  לא הושלם מפאת חוסר ארה״ב: עבודות מפתח לאריכקטורה מודרנית של פרנק לויד רייטהדיון על האתר של 

 המשך הדיון נדחה ליום המחרת. 

לקראת בוקר של שבת, בעקבות ניסיון ההפיכה הלילי, הודיעו שהוועידה מבוטלת ורק במוצ"ש אחרי שכבר השגתי 

 . 17.7כרטיס טיסה חזרה לארץ הודיעו שבכל זאת הוועידה ממשיכה רק ביום א 

  17.7.2016יום א 

הדיון על האתר של ארה"ב נמשך ובסופו שודרג האתר מדפרל לרפרל. זה היה האתר הראשון שלא הוכרז עד כה 

במספר שהיה להם דפרל הוכרזו. האם היה כאן שיקול מקצועי  4למרות שהיה לו דפרל וכל יתר האתרים עד כה, 

 האתרים שקדמו לארה"ב?  4ת בלבד או הפוליטיזציה נגד ארה"ב שפעלה כאן בדיוק הפוך כמו שפעלה להכרז

 שלא השתתפתי בדיונים(:  פרוט מכיווןכאן  איןיתר האתרים שהוכרזו הם )

, תרומה יוצאת דופן עבודת האדריכלות של קורבזיה -ארגנטינה, בלגיה, צרפת, גרמניה, הודו, יפן ושוויץ  .1

 לתנועה המודרנית.  

 לאתרים ארכיאולוגיים.  המספנה הימית של אנטיגואה והקשר  - אנטיגואה וברבודה .2

 .40-ז חלומי של עיר גנים משנות המרכ ,ההרכב המודרני של פמפולהה -ברזיל  .3
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 אתר מעורב תרבות וטבע: 

ההר השלישי בגובהו שמורת טבע של  ,(Khangchendzongaהפארק הלאומי חנגצ'נזונגה )  -הודו  .4

 .בעולם בסיקים

 אתרי טבע: 

 .שמורת טבע של יער ובעלי חיים (,Hubei Shennongjiaהוביי שנונגיאה ) -סין  .5

 .אתר מאובנים של מצוקים ימיים ,מיסטייקן פויינט -קנדה  .6

 (Archipiélago de Revillagigedoהארכיפלג של רבילגיגידו ) -מכסיקו  .7

 פארק לאומי ימי סנגנב ומפרץ דונגונב   -פארק לאומי ימי האי של מוקוואר -סודן  .8

Sanganeb Marine National Park and Dungonab Bay – Mukkawar Island Marine National 

Park)) 

 מדבר לוט  -אירן  .9

 נרחב. רכס הרים עם מגוון ביולוגי ,מערב טיין שאן -קזחסטן, קירגיסטן ואוזבקיסטן  .10

 אתרים מעורבים של תרבות וטבע: 

 של טבע ותרבות  ם : נופימסיב אנדי -צ'אד  .11

 וף תרבות של ערי מסופוטמיה נ: מקלט למגוון ביולוגי ושרידי יראקהאחוואר של דרום ע -עיראק  .12

 

 טבע ותרבות יחדיו.  אתרי 3-טבע ו אתרי 6תרבות,  אתרי 12מהם  21אתרים שעלו לדיון הוכרזו  25סה"כ מתוך 

  מובילים בטורקיהארכיאולוגיים אתרים 
בכניסה למרכז הכינוסים: חתושה שני אתרים ארכיאולוגיים חשובים ביותר בטורקיה הוצגו בתערוכה 

 וגובקלי טפה. 

שנה להכרזתו כאתר מורשת עולמית. חתושה הייתה  30התערוכה כללה צילומים מהאתר המרהיב שחגג  - חתושה

לפנה"ס ונמצאת במרכז טורקיה צפונית לאנקרה. הדבר הבולט בתערוכה היה  13-16-בירת ממלכת החיתים במאות ה

ץ בחלק העליון. מאחר ובחפירות שחזור 'נועז' של קטע חומה של העיר מהמסד ועד הטפחות באבן בתחתית ובלבני בו

מ' מתוך  50מצאו מודל מחימר של החומה ומגדלי העיר ניתן היה לבצע שחזור מלא בחומת העיר בקטע קטן )

קילומטרים של חומת העיר( כדי להמחיש אבל לא לפגוע ביושרה ובמקוריות. הביצוע נעשה על ידי חברה צרפתית 

 לבני בוץ. מגרנובל שנחשבת למומחית בעולם בבנייה ב
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 תמונות מהתערוכה בכניסה למרכז הכנסים בועידת המורשת העולמית של אונסקו -תחושה 

 9-וה 10-אתר פרהיסטורי בדרום מזרח טורקיה אשר נחשפו בו שרידי תרבות מתקדמת מהאלפים ה - גובקלי טפה

ים עם עמודי ענק דמויי לפנה"ס המקדימים את כל האתרים האחרים בעולם. התגלית המדהימה הזו כוללת מקדש

. 1:1לו בקנה מידה ועליהם תבליטים של דמויות אדם ובעלי חיים. בתערוכה הוצגו העתקים של עמודים א Tהאות 

 מרשים ביותר.

    

, עליהם תבליטים של דמויות אדם ובעלי חיים מהמקדשים באתר הפרהיסטורי Tהעתקים של עמודי ענק דמויי האות  –גובקלי טפה 

 . צילום: צביקה צוקטפה גובקלי
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 שישי ושבת בלילה 16.7-15 –ניסיון ההפיכה 
 23:00בערך החל ניסיון ההפיכה. הייתי עם חברים טורקיים במסעדה וכשסיימנו בערך בשעה  22:30בלילה בשעה 

ם סיפר לנו על כך המלצר. ברחוב הייתה תכונה של הפתעה. מיהרתי למלון ובדרך כבר היה מחסום של אוטובוסי

 . 23:30ביוזמת המשטרה. ברחוב אפשר היה ללכת והגעתי למלון בערך בשעה 

בשלב זה כשהיה ערפל קרב ואף אחד לא ידע היכן ארדואן הוא הופיע לפתע בפייסטיים וקרא לעם לתמוך בממשלה 

ר ופונה לרחוב ראיתי שהתנועה על הגש השמייתולא להישמע לעוצר ולצאת לרחובות. מהחדר שלי אשר בקומה 

 שמעל הבוספורוס פסקה. 

תוך שעה התארגנה תהלוכה של תומכי ארדואן שצעדו לכיוון כיכר טקסים אבל הם נעצרו באש חיה ממש מתחת למלון 

. 22:30-. האש נורתה ביריות בודדות מכיוון בנין הרדיו שנתפס על ידי הצבא בTryp by Wyndhamמלון  –שלי 

אנשים ששכבו פצועים ומדממים ממש מתחת לחלון שלי. חבריהם  2לפחות כדורים בערך. מהירי נפגעו  30-ספרתי כ

אמבולנסים. התהלוכה נעצרה ולא התקדמה ואנשיה הזהירו את  2דקות הגיעו  22-חילצו אותם לאחור ואחרי כ

האחרים שלא להתקדם. חששתי שהם יכנסו למלון, אבל עניינים היה אחר לגמרי. גם המשטרה שהגיעה למקום 

ימה. בינתיים גם עלתה באש מכונית ליד בנין הרדיו ומכבי אש הגיעו. המפגינים לא הפסיקו לצעוק ולנסות ביצעה חס

להתקדם אבל בסוף נסוגו מעט. עם שחר הם התקרבו לבניין הרדיו, הבינו שהוא כבר לא בידי הצבא, שמחו והתפזרו. 

התפתחות העניינים למטה וראיתי  לא עצמתי עין כל הלילה מחשש להתפרצות האנשים למלון. עקבתי אחרי

 שהמשטרה שולטת במצב והשוטרים אינם נותנים לאף אחד לעבור מחשש שיפגע. 

כשראיתי שהתהלוכה התפזרה ירדתי ללובי. החזית לרחוב הייתה מרוסקת מקליעים שחדרו  06:45בבוקר, בשעה 

משטרה שמרה שלא יכנסו למלון. יכולתי פנימה וחיררו את הזכוכיות וגם שברו את הגדולה שבהן. הפקיד אמר לי שה

 פגיעות של קליעים.  30-לספור קרוב ל

משתתפים מהוועידה מהמדינות: הולנד, זימבבווה, אינדונזיה ואנטיגואה וברבודה ואולי עוד. אלו  20-במלון היו עוד כ

 ות. שפגשתי היו בחדרים פנימיים ולא ידעו למעשה מה בדיוק הלך כאן בלילה ורק שמעו את הירי

)בעזרת טלי דוברת  10אכלתי ארוחת בוקר, ישנתי שעתיים, אכלתי ארוחת צהריים, דברתי עם אושרת קוטלר מערוץ 

 הרשות( והזמנתי דרך סוכן הנסיעות שלי כרטיס טיסה לארץ ליום ראשון. 

שגם שם  החלטתי לא לצאת מהמלון כל היום למרות שנראה שהכל רגוע. ביום ראשון לקחתי מונית לשדה התעופה

 .16:00היה רגוע והגעתי לארץ בשעה 

    

לון שלי. מצולם מהחדר במלון. צילום: צביקה צוק; משמאל: המלון שלי בצילום ממלון הילטון, החדר בניין הרדיו ממנו ירו על הממימין: 
 שלי מסומן בעיגול.
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 המשך הוועידה 

מארגני הוועידה הודיעו ביום שישי בלילה כי הוועידה נפסקת עד הודעה חדשה וביום שבת בערב הודיעו על חידושה 

ליום אחד. מבחינתי זה היה כבר מאוחר כי כרטיס הטיסה היה מוכן וגם לאור הנסיבות והחוויות שחוויתי וראיתי 

 העדפתי לחזור ארצה. 

בגלל קיצור הוועידה לא עלה נושא הר הבית )שהפלסטינאים רצו שיוחלט . 2016הוועידה תושלם בפריס באוקטובר 

 שהוא קדוש רק למוסלמים( ובעיתונות בישראל ראו בזה הישג. אבל... זה יעלה באוקטובר...

 קליעים פגעו במלון בו שהייתי. 30תמונות מהבוקר שלאחר ניסיון ההפיכה: לפחות  

  
 מפגינים תומכי ארדואן
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  יוליחידת חודש 
 מה רואים בתמונה? היכן המקום? ומה הקשר לארכיאולוגיה?

  

 6201 אפרילחידת חודש פתרון 
חורבת צונם אשר בשמורת ער אציל או יער צונם  

)יש המכנים אותה  שבגליל המערבי ליד אבן מנחם

העיר האבודה(. כפר נוצרי )אחד מהכפרים האבודים(  –

דונם  15-מהתקופה הביזנטית המשתרע על שטח של כ

ובו כנסייה. על גביו יש יישוב מוסלמי מהתקופה 

 הממלוכית וממנו ניתן לראות מסגד. 

ל מאגר מים ביזנטי השייך בתמונה רואים קשתות ש

שנשאו כנראה  שתותאת הקבתמונה רואים . לכנסייה

קומה נוספת, ומתחתן חלל מוקף בקירות הייתה מעליהן 

מטוייחים, ששימש כמאגר מים. שמו הערבי של האתר 

 הינו ח'רבת צוואנה, שפירושו חורבת אבן צור.

 .נתן אורליןצילום: יהו

ני אליאסון, דן כנען, טליה אורון, גד חיים, אלי שנהב, בני איתן, ב-בני פרנקל, יואב אבניאון, אסף בן פתרו נכונה, לפי הסדר:
מטוב, ששי קרן, עודד מיוחס, צליל לבין, איתן גביש, נילי פרי, ד"ר שמעון אביבי, אבישי בלומנקרנץ, יואל שדה, אסף אברהם, 

, ואם חיים שמוליק גביש, חיים כראל, אורנה אילת, יעקב יערי, אמנון בן יהודה, יהודה פפר, גיורא גורביץ', גידי בשן, אסתי בן
 שכחתי מישהו איתו הסליחה.
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