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

דוח הערכה ראשוני – פגעי מזג האוויר באתרים ארכיאולוגיים במחוז דרום של רשות
הטבע והגנים – נכתב ב24/02/2015-
אורית בורטניק – ממונת שימור מחוז דרום

הקדמה
החורף הנוכחי הביא עמו כמויות גשמים נאות ומבורכות .גשמים אלו לא פסחו על נכסי התרבות השבריריים
והייחודים באתרי העתיקות ,החשופים לבלייה בשל גורמים רבים ,התורמים במידה רבה להאצה בהידרדרות
מצב השימור ,ומעמיד אותם בסכנה מתמדת שהולכת ומתגברת.
בשנת  ,2008פרסם המדען הראשי במשרד להגנת הסביבה ,מסמך בנושא "היערכות מדינת ישראל לשינויי אקלים
גלובליים" .בין שאר ההשלכות של שינויי האקלים הצפויים על ישראל עד שנת  ,2100צוין כי "יתרחשו אירועי מזג
אוויר קיצוניים יותר ,תדירות גבוהה יותר של סערות חזקות ואף הוריקנים ,גלי חום ושיטפונות".
אנו ברשות הטבע והגנים אמונים על הגנת האתרים הארכיאולוגיים החשובים ביותר להבנת המורשת התרבותית
משחר ההיסטוריה ועד ימינו כולל אתרי מורשת עולמית (אונסק"ו) ,ועל כן אנו מחויבים לדאוג לשמירה והצלה
של נכסי תרבות אלה ,המצויים בסכנה מתמדת בשל האיום של אירועי מזג אוויר קיצוניים.
דוח זה נעשה ,בעקבות שני אירועי הגשם שפקדו אותנו בחודש פברואר האחרון .אירועים כאלה מחייבים חשיבה
מחודשת ומערכתית למוכנות שלנו לאירועים קיצוניים מסוג זה בהיבט של שימור האתרים.
במחוז דרום ,מתקיים נוהל חורף בהיבטים שונים ,בין השאר בנושא העתיקות.
אחרי כל אירוע גשם בסדר גודל כזה ,מנהלי האתרים והמשמרים ,עורכים סיור באתר לאמוד את הנזקים
ולהעביר תמונת מצב ראשונית לביצוע מידי של:
א .הסרת סכנה – סגירת אזורים בהם היו קריסות של קירות ,אבנים גדולות ,בורות מים פתוחים שהתמלאו וכו'.
ב .שאיבת המים שנאגרו בתוך בורות ,בריכות ,מקוואות ,על פסיפסים וכו' .ניקוי הבוץ והסחף מהמונומנטים
והכשרתם מחדש לביקורי קהל.
ג .בדיקת תקינות הגגות והמרזבים והכנתם לגשם הבא.
ד .הסדרת ניקוז לאורך הצירים שנפגעו ושיפורם.
כחלק בלתי נפרד מהמערך הלוגיסטי בכל אתר ,ישנה גם משאבת מים לשאיבה מידית.
הסיבות העיקריות בגידול היקף הנזקים באתרים הארכיאולוגיים בעקבות פגעי מזג האוויר:
 .1עייפות החומר.
בפרויקטים של שימור/שחזור ופיתוח נרחבים שנעשו בשנות ה 70-60-בגנים הלאומיים ,נעשה שימוש נרחב
בצמנט פורטלנד (בטון) עם חומרים נוספים שאינם תואמים את חוזק החומרים המקוריים ,קרי אדמה וסיד
בעיקר .התוצאות הצפויות משיטות העבודה אז ,נראות כיום יותר ויותר ,ומצביעות על גורם הבלייה
העיקרי :פגעי הזמן ועייפות החומר.
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מסה גדולה של שחזור בצמנט ,על גבי קירות מקוריים שבנויים באבן וחומר מליטה על בסיס אדמה ,מייצר
לחץ עצום על המקור ,היות והתפוררות חומר המליטה המקורי והחלש ,מערער את יציבות המבנים ,ומגביר
את סכנת השתמרות המבנה כולו .הדבר מתבטא בקריסת קטעי קירות ,נשירת אבנים מראשי הקירות ועוד.
.2

היעדר תחזוקה שימורית מספקת ומיעוט תקציבים.
הפער בהיקף התחזוקה השימורית המתבצעת בפועל במהלך השנה ,ביחס להיקף הנדרש עדיין גדול לצערי,
בשל מיעוט המשמרים באתרים לביצוע התחזוקה השימורית המחוייבת לעצירת תהליכי בלייה מתקדמים.
העדיפות הניתנת למימוש המשאבים (תקציבים) העומדים לרשותנו ,מופנית ברובה לטיפול במכלולים לאורך
צירי התיירות באתרים ,בהיבט הבטיחותי ,האסתטי והשימורי .דבר המותיר זמן מועט וחוסר במשאבים
לטיפול בשאר המכלולים הדורשים מענה דחוף לשימורם.

.3

חומרים ושיטות בנייה עתיקות.
דינמיקה טבעית של גורמי בלייה מסוגים שונים ,הניכרים בעיקר באתרים הקדומים יותר ,קרי ,באתרים
המקראיים בהם טכנולוגיות הבנייה העתיקות וחומרי הבנייה והמליטה שהיו בשימוש ,ירודות באיכותם
ביחס לאלה שבאתרים הקלאסיים ,בהם התפתחו שיטות וטכנולוגיות בנייה מתקדמות יותר ,ושימוש
בחומרים על בסיס סיד על סוגיו השונים ,העמיד יותר לאורך זמן ביחס לאדמה.
הנזקים העיקריים שנצפו לאחר הארועים האחרונים מתבטאים בעיקר ב:
א .שטיפת תשתיות השבילים לאורך צירי התיירות באתרים ,והתחתרויות לא מבוקרות שחשפו בין השאר
בסיסי שלטים ויסודות של קירות המצויים לאורך הצירים.
ב .קריסת קטעי קירות שלמים.
ג .נשירת אבני בנייה ראשיות מראשי קירות.
ד .חדירת מים למכלולים עדינים מחופים בטיח ,המכילים פרסקאות ומתקנים ייחודיים.
ה .פגיעה בפסיפסים המצויים ללא קירוי.
ו .חדירת מים דרך ראשי קירות ולעיתים דרך גגות שאינם מורגלים לכמויות גשם גדולות בזמן קצר.

סקירה קצרה על נזקים עיקריים באתרים מרכזיים בשני ארועי הגשם של חודש פברואר :2112
גן לאומי תל ערד – המצודה הישראלית
באירוע הגשם הראשון ,באמצע פברואר ,קרס קטע קיר נרחב בחומה המערבית של המצודה הישראלית בתל ערד.
גשם שירד לאורך זמן ,ובכמויות גדולות חדר דרך ראש הקיר ,שעליו הולכים המבקרים ,חלחל ושטף את ליבת
הקיר המקורי העשויה אדמה וגרם לקריסת החלק העליון המשוחזר ,שחשף את ליבת הקיר המקורית המפוררת.
הפעולה המידית שנעשתה ,הייתה סגירת הציר ,ע"י חסימתו משני צדי הקיר שקרס.
תחילת שיקום ושחזור הקיר החלה מיד ,על מנת שלא להשאיר את הקיר פתוח ,להמשך הידרדרות.
צוות שימור מחוז דרום ,הפסיק עבודתו במצד בוקק ,ונקרא בסיוע של צוות שימור מצדה ושבטה ,לסייע בשחזור
הקיר .צוות הפיתוח של מחוז דרום ,סייע בהקמת פיגום ,מתקן שינוע והרמה של אבן וחומר לשחזור הקיר.
תכנית הניקוז למאגר המים העתיק שנפתח לקהל לא מזמן ,התייחסה אל המצודה כמכלול סגור מכל עבריו,
באופן בו גשם היורד בכמות גדולה ובזמן קצר ,יזרום במהירות לתוך המנהרה של מפעל המים ולא דרך קירות
המבנים.
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הפתרונות אכן נתנו מענה הולם ,והמים זרמו היטב דרך צינור הניקוז
שעובר בנקבה המקורית והרחיק את המים מחוץ לשטח המצודה בצורה יעילה.

סטטוס מצב קיים :שיקום הקיר נמצא בשלבים מתקדמים של טיפול .קטע הקיר שקרס שוחזר ,וכעת עוסק צוות
השימור בחיזוק כל החזית המערבית של המצודה ,כולל טיפול עמוק בראש הקיר ,שעיקרו ,פתיחה של הקופינג
הקיים ,הסרת חומר מפורר ,ומילוי וחיזוק בחומר חדש ואבן .צפי לסיום – הקיר יהיה מוכן לקראת פסח ,וניתן
יהיה לפתוח את הציר לקהל מחדש.
גן לאומי עתיקות עין גדי – בית הכנסת העתיק
הקירוי המשופע של בית הכנסת העתיק בעין גדי ,בדרך כלל רחיק את הגשמים מלהיכנס אל תוך המכלול .אך
באירועים האחרונים ,כמות הגשם שירדה הייתה גדולה במיוחד ,ולאורך זמן ,ומים הצליחו לחדור ולכסות את
הפסיפס בחלקו המערבי בבוץ וסחף.
פעולות מידיות שבוצעו:
ספיגת המים מהפסיפס.
ניקוי הסחף והבוץ.
המתנה לייבוש ולאחר ימים ספורים ,ניקוי רטוב ויסודי של פני הפסיפס.
הכנסת רובע ומילוי לקונות מחודש ,חיזוק שוליים קיימים או החלפתם מחדש .הרמת סוללת עפר בכניסה למבנה
מצד דרום בכדי לצמצם חדירת מים באירוע חוזר.
 כיום אנו בעיצומו של תכנון אדריכלי/שימורי של מכלול בית הכנסת והיישוב העתיק ,במסגרת פרויקט
שיקום ים המלח ,וסוגיית הניקוז תקבל התייחסות נוספת ,לשיפור מערך הניקוז שבעייתו נגזרת בין השאר
מאופי הגג הקיים.
סטטוס מצב קיים – בוצע ניקוי של הפסיפס ,וטיפול בשולי הפסיפס ,הוכנס רובע ושופר הניקוז.
גן לאומי ממשית (אתר מורשת עולמית)
היקוות של מים על גבי פסיפסים של שתי הכנסיות בעיר.
בור המים באטריום של הכנסייה המזרחית התמלא.
חומר המילוי ברחובות העיר לאורך ציר התיירות נשטף ,וחרץ את השבילים ,ופרץ דרך קירות עתיקים משני
צידיו ,אבני בנייה נשרו מראשי קירות.
מערך ניקוז בית המרחץ העתיק ,המצ וי בנקודה הנמוכה ביותר בממשית ,עבד בהצלחה חלקית ,כיוון שכמות
הגשם שירדה הייתה גדולה מהרגיל.
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פעולות מיידיות שבוצעו – ספיגת המים מעל הפסיפסים.
יש להתכונן להחזיר את החומר שנשטף משבילי הביקור באתר.
סטטוס מצב קיים :מים נשאבו מהמכלולים בהם ניקוו .בימים אלה עובד צוות שימור על הפסיפסים של שתי
הכנסיות בעיר ובפרסקאות בית נבטו .גם במסגרת תכנית התחזוקה השנתית הקבועה ,ובדגש על נזקי הגשמים
האחרונים.
נזקים בגן לאומי ממשית:

רחובות שנשטפו וקירות שהתמוטטו ,טרם שוקמו .היקפים גדולים הדורשים תקציבים.
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גן לאומי מצדה (אתר מורשת עולמית)
אירועי הגשם האחרונים ,הזכירו לנו את שבר הענן שפקד את מצדה בשנת  ,2003בעקבותיו החל פרויקט שיקום
מצדה מנזקי השיטפונות בהיקף של  10מיליון  ₪שהתקבל מממשלת ישראל ,ולאורך  5שנים.
הנזקים האחרונים התבטאו בעיקר בקריסת אבנים וסלעים על שביל בורות המים ,שטיפת חומר מילוי בשביל
הנחש והסוללה וחשיפת בסיסי מדרגות ומעקות .השביל לבורות המים נסגר מיד עד לבדיקה מקצועית לפתיחה
מחדש.
בריכות מטויחות בבית המרחץ הגדול ,בארמון המערבי ובמקווה התמלאו מים ,שנשאבו כפעולה מידית ביום
ראשון שלאחר הגשמים.
יש לציין את ההצלחה של מערכת המובלטים שנבנתה באגן המזרחי של במת ההר ,בפרויקט הקודם ,כפתרון
ניקוזי העובד מצוין .ניתן לראות יפה כיצד המים שזורמים מזרחה נעים בהדרגה ובצורה מבוקרת דרך מערכת
המובלטים ומגיעים בסוף אל בור מים המזרחי שבקצה אגן הניקוז.
צוות השימור של מצדה ,כחלק מתכנית השימור התחזוקתית השנתית ,הכין את במת ההר לפני החורף ,בבדיקת
מרזבים בגגות המבנים הרבים במצדה ,ובהיערכות מידית לשאיבת מים מהבורות והבריכות וכו'.

סלעים שהתמוטטו על השביל לבורות המים במערב ,מוטטו חלק ממעקה הבטיחות .השביל נסגר מידית.

סטטוס מצב קיים :השביל עדיין סגור ,בקרוב יכנס צוות השימור לשקם את הנזק ,בשילוב צוות התחזוקה של
האתר ,לשיקום מעקה הביטחון שניזוק .השביל יפתח שוב לפני פסח.
גן לאומי עבדת (אתר מורשת עולמית)
לא נצפו בעיות מיוחדות ,מלבד תופעה שחוזרת על עצמה ,באירועי גשם ,של התחתרות ובצבוץ של חורים
המרמזים על חללים מתחת לשביל ,בעיקר לאורך השביל המחבר בין המגדל הרומי לגת .משערים כי אלו מערות
שטרם נחפרו .תופעה דומה יש גם ברחבת המצודה וקטעים ממנה גודרו ונחסמו למעבר קהל ,בשל חשש לקריסה.
גן לאומי שבטה (אתר מורשת עולמית)
עיקר הנזק :שטיפת חומר המילוי ברחובות העיר וחריצים עמוקים לאורך שבילי הביקור.
תעלות עתיקות המזינות את הבריכות הגדולות בכיכר היישוב ,התמלאו בסחף ובוץ .מים שזרמו בהם ,גרמו
לקריסה של קטעי קירות מקוריים בדפנות הבריכות.
מים שהתנקזו אל בורות הגת המערבית ,נשאבו אחרי הגשמים.
קטעי קירות ואבנים קרסו מראשי קירות ,בכל היישוב העתיק.
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סטטוס מצב קיים :מים נשאבו מידית מהמכלולים בהם ניקוו .תעלות נוקו מסחף ונשאבו .נדרש תכנון לשיקום
קטעי קירות שקרסו בעיקר במכלולים של ציר התיירות הראשי באתר.
נדרש עוד :להחזיר את חומר המילוי שנשטף מרחובות העיר .דורש הקצאת תקציב .
גן לאומי תל באר שבע (אתר מורשת עולמית)
נזקים עיקריים :קריסת קטעי קירות ,התחתרויות דרך בסיסי קירות ,היקוות מים בחדרים סגורים ,חדירת מים
רבים למאגר המים העתיק – בשל כמות הגשם הרבה .היה כשל בפעולת המשאבה החשמלית האוטומטית כיוון
שקצר חשמלי הפסיק את פעולתה .דבר שחייב את סגירתו המידית לכניסת קהל.
התאורה שמאירה את הדרך למבקרים ,אינה עובדת .ויש צורך מידי לבדוק כיצד ניגשים לתיקון הבעיה.
ביום ראשון ,אחרי הגשמים ,הגיע צוות לשאוב את המים ,ולנקות את הבוץ שחדר אף הוא .קטע טיח לא קטן
קרס כתוצאה מהמים .אנו ממתינים לייבוש לפני כניסה לטיפול בקטעי הטיח שנפגעו.
שימור מערכת הטיח של מאגר המים ,מתוכננת בתכנית העבודה ל 2015-ותבוצע אחרי פסח.
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קטע קיר שלם ,מבסיסו ,נטה
הצידה ,ועומד לפני קריסה .בשל
התחתרות מים בבסיסו.

סטטוס מצב קיים בתל באר שבע :קטעי הקירות שקרסו שוקמו ברובם .מלבד קיר אחד שישוקם אחרי חג הפסח.
מים נשאבו ממפעל המים ,לאחר שהמשאבה קרסה וחדלה מלפעול .החשמל חזר .יש צורך בחשיבה על הוספת
משאבה נוספת בכניסה המזרחית של מפעל המים .החל תכנון לשיקום שער העיר ומכלול רובע המגורים.
סיכום והמלצות:
א .לאור התחזית לשנים הבאות ,המצביעה על גידול בכמות המשקעים ,וריבוי אירועים של מזג אוויר
קיצוניים ,יש מקום לקיים דיון וחשיבה ,כיצד להיערך רשותית למצב בו האתרים הארכיאולוגיים מצויים
בסכנה וללא יכולת חיזוי לאירוע קיצון הבא.
ב .בחינה מחודשת של מערכי הניקוז הקיימים באתרים קולטי קהל ותכנון דרכים לשיפור.
ג .סקר סיכונים בהיבט השימורי – ביחס למכלולים ונכסי מורשת עדינים וייחודיים.
ד .בחינת מערכת ניקוז של מבנים מקורים ,שבד"כ מגינים על ממצאים עדינים ,כמו פסיפסים ,פרסקאות ועוד.
ה .טיפול באתרים בהם היה שימוש בצמנט.
בינתיים ,יש ורצוי לפעול בשלושה ערוצים מקבילים:
 .1התערבות מידית – טיפול בנזקים ע"י צוותי השימור – שיקום קירות שקרסו ,שאיבת מים וכו'.
 .2הקצאת תקציב מידי לשיקום תשתיות שנפגעו באתרים – חשמל ,שיקום צירי התיירות שנשטפו ועוד.
 .3התערבות מערכתית – יצירת נוהל חורף ,סקר סיכונים לאתרים ארכיאולוגיים בהיבט של מזג אוויר
והשפעותיו על נכסי מורשת – חורף קיץ – בשינויים קיצוניים ,בחינה מחודשת של מערכות הניקוז
באתרים הארכיאולוגיים קולטי קהל.
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החפירות בגן לאומי חלוצה ( 2015אתר מורשת עולמית)
פרופ' מיכאל היינזלמן ,אוניברסיטת קלן ,גרמניה
חלוצה הייתה היישוב החשוב ביותר בתקופות ההלניסטית ,הרומית והביזנטית בנגב .היא נוסדה כנראה במאה ה-
 3לפנה"ס על ידי הנבטים כתחנה על דרך הבשמים .היא התפתחה בתקופה הרומית לעיר גדולה שהשתרעה על
שטח של כ 800-דונם ,בדומה לגודלה של העיר פומפיי .חלוצה הגיעה לשיאה בתקופה הביזנטית כאשר הנגב –
בזכות שינוי אקלימי – הפך לאחד מאזורי ייצור היין החשובים
של מזרח הים התיכון .חלוצה הפכה לבירת הנגב ובה ישבה
בישופות .היא ניטשה אחרי הכיבוש המוסלמי במאות ה8/7-
לספירה .כיום חלוצה היא גן לאומי מוכרז ואתר מורשת עולמית
כחלק מההכרזה של 'דרך הבשמים וערי המדבר בנגב'.
החפירה הארכיאולוגית העיקרית נעשתה בחלוצה על ידי פרופ'
אברהם נגב בין השנים  .1990-1973הוא חשף תיאטרון ,קתדרלה
וכבשן לייצור כלי חרס בדרום מזרח העיר .עם זאת ,הטופוגרפיה
הכללית של העיר ,המבנה האורבני וההתפתחות של העיר במהלך
מאות השנים טרם נחקרו.
המכון לארכיאולוגיה שבאוניברסיטת קלן בשיתוף עם רשות
העתיקות ורשות הטבע והגנים ביצע עונת חפירה ראשונה מה9-
בפברואר ועד ה 14-במרץ  2015על מנת לבדוק את הפוטנציאל של
האתר למחקר עתידי .נקבעו שלוש גישות מתודולוגיות .1 :סקר
שיטתי על פני מחצית משטח העיר הכולל רישום כל הקירות
הגלויים ואבחון ממצאים (בסקר זוהו עוד  2כנסיות ו 2-כבשני
חרס שלא זוהו עד כה) .2 .שימוש ניסיוני בשיטות חיפוש
גיאופיזיות שונות .התברר שהשיטה היעילה ביותר היא
מגנטומטריה ,המודדת גירויים של השדה המגנטי של כדור הארץ
שנגרם על ידי מבנים ארכיאולוגיים מתחת לפני השטח .שיטה זו
איפשרה בחלוצה לזהות רחובות ובניינים יחידים .3 .חפירה ארכיאולוגית ב 3-שטחים בקנה מידה קטן באזורים
שונים של העיר על מנת לחקור את השתמרות המונומנטים ,את הסטרטיגרפיה ואת הרחובות .התברר כי המבנים
שבצד הרחובות השתמרו עד לגובה של  3מ' .החתך של הרחובות הראה עד  20מפלסים שונים שעוביים כ 2-מ'.
המפלס העליון ביותר מתוארך לתקופה הביזנטית .נחשפה רצפה מרשימה של לוחות אבן שהשתמרה להפליא
ועדיין מצויה ברוב רחובות העיר .ממצא זה מעיד על
העושר והסטנדרט האורבני הגבוה .אולם ההפתעה הגדולה
ביותר הייתה גילוי מנהרת ניקוז מרשימה וגדולה המורכבת
ממנהרה ראשית הבנויה בצורה מאסיבית מתחת לרחוב
ראשי שאליה מתנקזות תעלות קטנות שהגיעו מהבתים
הסמוכים .מנהרת הניקוז נשמרה היטב ,וניתן היה לחקור
אותה לאורך של כ 50-מ' .מידותיה ,רוחב  50ס"מ וגובה 75
ס"מ מדהימים בהתחשב כי העיר ממוקמת על גבול המדבר.
אף על פי שמקובל כי האקלים בתקופה הביזנטית היה לח
יותר מאשר היום הממדים של מנהרת הניקוז של חלוצה
יכולים להצביע על כמות גדולה יותר של משקעים באופן
משמעותי.
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פתרון חידש חודש פברואר 2015
הפתרון :אתר הקבורה "תל ברוך" ממוקם בצמוד
לכביש מס' ( 20נתיבי איילון) בצידו המערבי
באזור "פי גלילות".
האתר התגלה במהלך סלילת מסילת הרכבת מתל
אביב לחיפה בראשית שנות ה .50-בין השנים
 1951-2ערך הארכיאולוג יעקב קפלן חפירות
במקום ,ובשנת  ,1989עם סלילת נתיבי איילון,
נערכו חפירות הצלה נוספות באתר על ידי יוסי לוי
מטעם רשות העתיקות.
במקום נתגלו כשמונה מערכות קברים חצובות
בסלע הכורכר .לכל מערכת-קבר יש חצר עם
מדרגות לירידה ,כאשר לאורך קירות החצר
נחצבו ספסלים לישיבה .מהחצר יש פתח לאולם
קבורה ,בו יש כוכים ומקמרים בהם הונחו
ארונות המתים.
בקברים נמצאו כלי חרס מעוטרים עשויים בדפוס
וחתומים ,כלי זכוכית ,טבעות ותליונים ,וכן
מטבעות באמצעותן ניתן היה לקבוע כי מדובר
בקברים מהמאות הרביעית והחמישית לספירה .אחד הממצאים שהתגלו בחפירות האתר הוא קמע ברונזה ,עליו נכתבו
בכתב שומרוני קטע י פסוקים" :ה' גיבור ,ה' שמד" ,ו"אין כאל ישרון .ה' אחד" .ההנחה היא ,כי האתר שימש כמקום קבורה
לאנשי יישוב שומרוני קדום ששכן בח'רבת אל-ע'ורה ,הנמצאת מעברם השני של נתיבי איילון ,בין מטעי הכפר הירוק.
לאלו הרוצים לבקר באתר ,מומלץ להיכנס דרך הכניסה למסוף הגז פי גלילות ולנסוע בצמוד לגדר לכיוון דרום מזרח .לאחר
שהגעתם לגדה של נתיבי איילון ,להמשיך לנסוע לכיוון דרום עד לאתר (צילום :רשות העתיקות).
פתרו נכונה לפי הסדר :יואב אבניון ,ד"ר אלי ינאי ,דבורה יונאי ,ד"ר אבי ששון ,מנחם פריד ,מנחם לסקה ,אסתי בן חיים,
שמוליק גביש ,ד"ר איתמר טקסל ,יצחק מרמלשטיין ,ד"ר נורית פייג ,ד"ר איתן איילון ,אחיה כהן תבור ,בני פרנקל ,אבי
ליצ'ק ,עפרה רימון ,איתמר בן דוד ,שמואל בירן ,ארז גירון ,ד"ר אסף זלצר ,זאב קינן ודני מולכו ואם שכחתי מישהוא איתו
הסליחה.

חידת חודש מרץ  – 2015מה רואים והיכן?
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