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אגף ארכיאולוגיה -תוח חטיבת תכנון ופי  
                                                                                                                                                                                      

        

     
רמחדשות בעתיקות  2120  

  ארכיאולוג הרשות � ד"ר צביקה צוק
  

  תקציר 
  

לחו� הי� התיכו� במבואות הדרומיי� של חיפה נמצא תל שקמונה. החפירות החדשות  – תל שקמונה

�ית ארבעת באזורי� שנחפרו בעבר חשפו מחדש מבני� כמו י וניק. חשפו נדבכי� נוספי� מתולדות המקו

ת. זאת במסגרת ההכשרה של פרוייקט עירוני של פארק הכט ופארק פסיפס מרהיבורצפות המרחבי� ו

  שקמונה. 

  

פתח השר להגנת הסביבה,  �9/3/12ביו� שישי ה  –   הפירי� 6מנהרת נפתחה  –ג� לאומי צפורי 

בטקס מיוחד בג� לאומי  ,רשות הטבע והגני�קיימה גלעד ארד� את שבוע שמירת הטבע והמורשת ש

    , הפתוחה כעת לקהל הרחב. מנהרת ששת הפירי�נחנכה בו  ציפורי

  

מספר חפירות מתנהלות בג� הלאומי הזה בו זמנית, תו&  –ג� לאומי סביב חומות ירושלי� 

פיתוח השטח והכשרתו לביקורי קהל. חפירות אלו מתנהלות כבר כמה שני� ומדי פע� אנו 

 .�ל� של רשות העתיקות: תעלת חפירות שונות כו �4הדיווח כא� עוסק במדווחי� עליה

  הניקוז, בית המעיי�, חניו� גבעתי ומעלות עיר דוד. 

  

למדור זה יש כעת היענות גדולה וקוראינו מגלי� בקיאות רבה. קוראי�  – חידת החודש

. החודש ושמותיה� לפי סדר הזמני� צורפו ליד הפתרו� חידת החודש הקוד�רבי� פתרו את 

  ה. נראה מי יצליח הפע�. לציג חידה לא כל כ& קאתגר ולההקוראי�  להציב בפני

  

  חג שמח, 

  

  צביקה 
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  שקמונה, חיפהג� לאומי  �תל שקמונה החפירות המחודשות ב
   , המכו� לארכיאולוגיה ע"ש זינמ�, אוניברסיטת חיפה ד"ר מיכאל איזנברג

ק) נמצא לחופה של חיפה, באמצע הדר& מַ .ַ �תל שקמונה (תל אֶ 

חו� המרכזיות בעת העתיקה עכו בצפו� ודור לער& בי� ערי ה

בדרו�. התל וסביבתו הינ� חלק מ"ג� לאומי שקמונה" במסגרת 

"שמורת חו� וי� שקמונה", הכוללת ג� את השונית המשמשת 

.�  בית גידול ימי ייחודי לכמה מיני בעלי חיי

שקמונה ידעה הלמות מכושי� לא מעטות בעשרות השני� האחרונות; 

עונות  17בתל ובסביבתו המידית נערכו במהלכ� של עיקר החפירות 

של המאה הקודמת בידי יוס� אלגביש המנוח  �70וה �60חפירה בשנות ה

מטע� עיריית חיפה. כשישית משטח התל נחפר בידי אלגביש, שטח יחסי 

 �נערכו ממזרח לתל חפירות הצלה  2000�1998גדול ביותר. בי� השני

� רשות העתיקות כחלק מהרחבתמ"ר מטע �6,000בשטח של למעלה מ       

     מסילת הרכבת.                              שטחי הפסיפס : שקמונה, מבט לצפו�תל תל 

  והתל ברקע. צילו� אוויר מ. איזנברגבחזית 

 ,�מעל לי�. ההתיישבות בתל מ'  13גובהו המרבי . הוא מבי� הקטני� בתלי הארדונ� בלבד ו �8שטחו כהתל הנושק לחו

עיקר היישוב מ� התל לשטחי� עת נדד  הרומית תק'החלה בתק' הברונזה המאוחרת (מאה ט"ז לפנה"ס) והסתיימה ב

תפתח יישוב מתוכנ� הגיעה שקמונה לשיאה; במישור שלמרגלות התל השממזרח ומדרו� לו בעיקר. בתקופה הביזנטית 

  ת, מספר מכלולי מנזרי� וכנסיות וכ� תעשייה מאוד מפותחת לחו� הי�.  כלל מבנני�, מערכות מי� וניקוז, רחובוש

  קנקני� באתר� בשכבת חורב� מהתקופה הביזנטית.                  חלק קט� ממכלול הקנקני� שנתגלה בבית הביזנטי לאחר מלאכת רפאות.

 שימור: א. ירמולי�, צילו�: מ. איזנברג              צילו�: ש. בר   

ניטש בראשית התק' הערבית הקדומה, במאה הז' וב הייש

      לספירה.

ציבורי ארבע שנתי במימו� �החל פרויקט ארכיאולוגי 2010בשנת 

קר� הכט כחלק מ� הפרויקט העירוני של פארק הכט ופארק 

 �שקמונה. הפרויקט הארכיאולוגי מתבצע מטע� המכו

איזנברג לארכיאולוגיה שבאוניברסיטת חיפה בניהולו של מיכאל 

כאשר חפירות הבדיקה בתל מבוצעות בידי שי בר א� הוא 

 �מהמכו� בחיפה ואילו משמר בכיר אמיר ג'נאח וצוותו אחראי

  לעבודות השימור.

 �מאחר ושטחי� רחבי� ביותר כבר נחפרו בעבר, אנו מתמקדי

פמוט ברונזה, שנתגלה בבית אמידי� 

ביזנטי בתל לאחר שימור ושחזור חלקי. 

 שימור: א. ירמולי�, צילו�: מ. איזנברג
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טחי חפירה, הסדרת שילוט כעת בחשיפת� מחדש של המכלולי� העתיקי� שיוצגו לקהל, עצירת ההרס ושימור�, האחדת ש

   אלגביש. ושבילי� בי� המכלולי� השוני� ולבסו� פרסו� כולל של תוצאות החפירה שיכלול ג� את חפירותיו של 

  מדרו� לתל. שהכנסייה  שתי עונות חפירה; האחת בתל והשנייה התמקדה בשטחנערכו עד כה 
שי בר פתח חת& בדיקה לאור& פאתו המזרחית של התל 

חפירתו של אלגביש בחלקו הדרומי של  אתוהמשי& 
התל. המטרה כא� הייתה לחשו� ולהעמיק בשטחי 

החפירה של אלגביש, בעיקר אלה של תקופת הברזל, 
שלא זכו לפרסו� מלא, ולתארכ� מחדש. עיקר הממצא 
בחת& שיי& לבית אמידי� מהתק' הביזנטית (מאה ה' 

לספירה) שחרב בשריפה. על רצפותיו נתגלו עשרות 
קני� באתר�, ארגז ע ממנו נותרו מסגרות הברזל, קנ

   חרב עשויה ברזל (ונדלית?) ופמוט ברונזה לנר.
בדרו� התל נחשפו שכבות מתק' הברזל המתוארכות 

ח' לפנה"ס. בית ארבע המרחבי�, מ� �למאות ט'
המאפייני� המובהקי� של תק' הברזל, נחש� מחדש 

ד אח אהובית זה מתחת למעטה צפו� של צמחייה. 
שנתגלו עד כה באר ויש מסוגו השמורי� ביותר 

  בכוונתנו לשמרו ולהציגו לקהל. 
יסוד. הבשטח שמדרו� לתל נחשפו מספר שטיחי פסיפס, שנתברר כי ה� חלק מכנסייה שכל קירותיה כמעט נשדדו עד 

מעוצבי� בדגמי�  ראשיתו של המכלול בסו� המאה הד' לספירה ואחריתו במאה הו'. שטיחי הפסיפס בסטראות הכנסייה
גיאומטריי� וצמחיי� מופשטי� בעוד שבשטיח הבמה, שעברה הגבהה, מעוצב צלב מסוגנ� באבני פסיפס קטנות הכוללות 

  כמה גווני� של כחול וירוק. 

שרידי� של תעשיית ה� סביב התל מכלולי� רחבי מידות של בריכות תעשייתיות. תפקוד� עדיי� לא הוברר, א& ייתכ� ו

הארגמ� המפורס�. ידוע, כי עושר� של התושבי� כא� נעו בייצור צבע הארגמ�, שהופק מחלזונות הארגמו� הפקת צבע 

ושווי משקלו של זה היה שקול לזהב. בריכת מי� עגולה, קוטרה כשישה מ', מוכרת 

היטב על שונית שקמונה. לראשונה נמדדה ותועדה הבריכה במלואה ונדמה, כי 

ני סכרי� חצובי� בצידה המערבי שימשו להזרמת מי� שימשה כבריכת דגי� כאשר ש

  ואוויר.

פארק הכט והרחבתו לכיוו� צפו� המכונה פארק שקמונה הינ� פנינת חמד אמתית 

צרה רצועת חו� משתרעי� על  נפתחו לאחרונה לציבור. הפארקי� שבנופה של חיפה

השני לחו� וכשני ק"מ. בבסיסה שני מסלולי�; האחד להולכי רגל סמו& באור& של 

מסלול לאופניי� ממזרח. בתוו& מתקני פעילות ושעשועי� תו& דגש על טיפוח 

הצמחייה החופית. התל עצמו ושרידי� מדרו� וממזרח לו ישולבו בעתיד כ"אי 

  ארכיאולוגי" פתוח לציבור במסגרת פארק שקמונה.

  

          

     
  
  
  
  
  
  

בית ארבע מרחבי� בחלקו הדרומי של תל 

  שקמונה. צילו�: מ. איזנברג

שטיחי הפסיפס של הסטראות והבמה המוגבהת 

 של הכנסייה שמדרו� לתל. צילו�: מ. איזנברג

הכנסייה בשלבה השני, מבט אל פסיפס במת 

  האפסיס במזרח. צילו�: מ. אייזנברג 

כתובת בפסיפס הכנסייה שמדרו� לתל. 

הכתובת נחשפה במהל� פעולת השימור. 

. סטרטורסטרטורסטרטורסטרטורייייהאדמינהאדמינהאדמינהאדמינ    תרומתו של ג'ו�תרומתו של ג'ו�תרומתו של ג'ו�תרומתו של ג'ו�תרגו�:   

איזנברג  צילו�: מ.   
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  הפירי� 6מנהרת נפתחה  –ג� לאומי צפורי 
  

   .  מנהרת ששת הפירי�את השר להגנת הסביבה, גלעד ארד� חנ&  �9/3/12הביו� שישי 

לספירה)  7�2(מאות המנהרה שפעלה בתקופות הרומית והביזנטית 

אור&  הובילה מי� ממאגר המי� התת קרקעי לתו& צפורי העתיקה.

  ס"מ. 80מטר ורוחבה כ  3�1מטר, גובהה בי�  235המנהרה 

כאשר בחלקה התחתו� תעלה מטוייחת  נחצבה במכושי� בידי אד�יא ה

  ס"מ.  30ס"מ ורוחבה  40שגובהה  )מי�הבה זרמו (

בטיול לאור& המנהרה נית� לראות על הקירות את סימני החציבה 

שהותירו המכושי� וכ� כוכי� חצובי� בסלע, בה� הונחו נרות שמ� לצור& 

  תאורה.

ימת המי� בפיר הראשו� למנהרה היה מגו� (ברז גדול), שוויסת את זר

 �מהמאגר לצפורי. שיפוע המנהרה קט� יחסית לשיפוע פני השטח, ולכ

         , יצאה אמת המי� מתו& המנהרה אל תעלה על פני השטח �6אחרי הפיר ה

  שפירא המנהרה. צילו�: הרצי טקס גזירת הסרט ב                                                                          מטרי�. 800 �שאורכה עד העיר כ

 �על ידי הארכיאולוג צביקה צוק מטע� אוניברסיטת  1994�1993המנהרה נחפרה בשני

  תל אביב. 

לאחרונה החליטו רשות הטבע והגני� בשיתו� ע� המועצה האזורית עמק יזרעאל 

להכשיר קטע ממנה לביקור הקהל. פעולות הפיתוח ג� הכשירו שביל לאנשי� בעלי 

  ות עד לפתחי הפירי�.  מוגבלוי

בלבד  6לפיר  4הביקור במנהרת הפירי� חוש� למבקר את המנהרה בקטע שבי� פיר 

  מטרי�. שאר הקטעי� לא נפתחו מטעמי בטיחות ושמירת עתיקות. �90שאורכו כ

קטע ההליכה במנהרת הפירי� מחייב שימוש בפנסי� בשל החשיכה המוחלטת ומחייב  

  לבד.הליכה שפופה בקטעי� קטני� ב

את הביקור מומל להתחיל במאגר המי� התת קרקעי ולהמשי& מש� אל מנהרת ששת 

.� הפירי

 �בתו� הביקור במנהרה רצוי לגשת להמש& המסלול ולראות את אמת המאגר ואפשר ג

  דקות).  �15מ' ב �700עד המבואה על פי הסימו� בשטח (כלאורכה ללכת 

  הוראות בטיחות

  .6והיציאה בפיר  – 4המסלול חד כיווני: הכניסה בפיר  •

 היזהרו בירידה במדרגות. •

  אלו� לויטה  :המנהרה. צילו� שתי תמונות של             יש לשמור על הילדי�, ללכת לפניה� ולתת לה� יד.  •

          ההליכה בתוואי חשו& לחלוטי� ומותרת ע� פנסי� בלבד. •

  כי�. יש להתכופ� ולהיזהר במקומות הנמו •

 אי� לפגוע בעתיקות. •
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  חפירות של רשות העתיקות : ג� לאומי סביב חומות ירושלי� –ירושלי� 
  (המידע באדיבות דוברות רשות העתיקות)

  
   אלי שוקרו� חופר:העיר דוד, תעלת הניקוז ב

ני. עד כה נשלמה חשיפת נמשכות החפירות בתעלת הניקוז הבנויה והחצובה שהותקנה מתחת לרחוב המדורג מימי הבית הש

התעלה ממתח� היובל דרומה, עד בריכת השילוח, ועתה מסתיימת חפירתה בקצה הצפוני שלה לרגלי קשת רובינסו�. התגלו 

כמה הסתעפויות מערבה ומזרחה בדומה לקטע הדרומי של התעלה. סעיפי� אלה ייחקרו בהמש&. בעפר הנחפר בתחתית 

 �ניקוי התעלה לכיוו� צפו�. לאחרונה התברר  נמש&המתוארכי� לתקופת הבית השני. התעלה מתגלי� חרסי� ומטבעות רבי

 �כי פיצול מזרחי בתוואי התעלה, העובר בצמוד לבסיסו של הכותל המערבי של הר הבית, מעיד בבירור כי נדבכיו התחתוני

 �גדול שפתחו ניזוק על ידי של הכותל המערבי מושתתי� על גבי מתקני� קדומי�, ביניה� ג� מקווה טהרה. מאגר מי

.�  התעלה, נחפר כולו. במהל& ניקוי המילוי שהצטבר בתוכו התברר קיומו של חלל נוס� הנפתח מתו& המאגר הנדו

  

 אלי שוקרו�  חופר:ה ,בית המעיי�

 �& שרידי קירות הבנויי� לאורהתגלו החפירה מתרכזת בשפכי� במדרו� המזרחי של עיר דוד, מעל ל"בית המעיי�". במקו

המדרו� המזרחי של השלוחה. אלו כוללי� קירות טראסה המתוארכי� לתקופה הרומית הקדומה שכנגד� נער� מילוי 

אדמה ואבני�, הכולל חרסי� רבי� בני התקופה. במפלס נמו& יותר התגלו גדמי קירות המתוארכי� לתקופת הברזל ב'. 

  ככל הנראה תקופת הברונזה התיכונה.  זמנ�ת על הסלע ומתחת לאלו האחרוני� נמצאת מערכת קירות רחבי� הבנויה ישירו

  

  דורו� ב� עמי ויאנה צ'חנוב" :י�חופרהעיר דוד, חניו� גבעתי 

שטח חדש הוכשר לאחרונה לחפירה בחניו� גבעתי. זוהי הרחבה נוספת, הפע� כלפי דרו� של החפירה בשטח החניו�. החלו 

  כוללי� בי� היתר צינור חרס ע� זיגוג בצבע חו� (מנדטורי).  אלה מתגלי� שרידי� מודרניי� (מ� המאה הקודמת).

 �לאחר פירוק� של השרידי� המודרניי� והמש& החפירה החלו צצי� בצידו הצפוני של השטח ראשי קירות המתוארכי

  חלק אינטגראלי של היישוב ב� התקופה שהתגלה בחניו� גבעתי. –לתקופה העבאסית 

   
� , באדיבות רשות העתיקותSKYVIEWחברת  :אויר של חניו� גבעתי צילו
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  חופר: ג'ו עוזיאל, המעלות עיר דוד

 נחש� בחפירות. מטר 8X3.5 בגודל חפירה שטח נפתח, דוד עיר של המבקרי� למרכז לכניסה בצמוד, דוד עיר מעלות ברחוב

ס"מ)  80 �ייה (כע� פירוק שרידי� אלו נתגלתה תחתיה� אדמה כמעט סטרילית מממצאי�. עוב .ממלוכי ממבנה חלק

ואופייה מעוררי� את הרוש� כי מדובר באדמת ג�. חשוב לציי� כי תופעה דומה ובהיק� נרחב נתגלתה בחפירה הסמוכה 

  ממערב (חניו� גבעתי), ש� היתה אדמת ג� חלק מ� השכבה הביזנטית.

 הרצפה. קטנות פסיפס אבנימ עשויה, לבנה החפירה מתחת לשכבת אדמת הג� חשפה קיר רחב אליו נסמכת רצפת פסיפס   

  בשלב זה הוחלט לא להמשי& להעמיק בשטח הנוכחי. . ביזנטית�הרומית תקופהמתוארכת ל

המשכו את דרו�. קיר זה מהווה  –קיר מואר& שכיוונו הכללי צפו� התגלה מ' לכיוו� דרו�. במקו�  �3החפירה הורחבה כ   

 שניצב קיר א� אי�. מטר �13כ לאור&עד כה נחש� קיר זה  ית.הישיר של  הקיר שנתגלה מצפו� ותואר& לתקופה הממלוכ

חלקו  � אחידה לא בצורה בנוי הקיר. ממבנה כחלק ולא, טרסה או תמ& כקיר שימושו על עובדה שיש בה כדי לרמז, ליוא

 בשימוש נראהה ככל – ענקיי� בולדרי� שולבו בבנייתו ולעיתי�, פנימיי�הו העליוני� בנדבכי� במיוחד, קטנות אבני� עשוי

   .משני

פר כבוש. במקרי� ע ותארבע רצפות שניגשו לקיר. הרצפות עשויכמו בחפירה בחלק הצפוני כ& ג� כא� נתגלו שרידיה� של    

לתקופה הממלוכית. ייתכ�  ותרצפות אלו מתוארככאמור, רצפה. למסוימי� השתמשו במסד אבני שדה קטנות כתשתית 

 �שימש כקיר תמ&  הנדו�קיר הש הרי, והרמת רצפות. א� נכונה הנחה ז מה שלבי� שלועברה כשמדובר בדר& שעברה במקו

 התעלה .השטח של הדרומי בצד שנחשפה ניקוז תעלת והינ הזאת לשכבה קשור הנראה שככל נוס� אלמנט. לאור& הדר&

  ות.שטוח כיסוי אבני תעלהל .מערב�ממזרח לדרו� ומהלכה מתעגלת

    � הוא ג�( קיר התגלה ג� לאדמת מתחת. (לעיל) הצפוני בשטחשנמצאה ג�  ביזנטית ג� תאדמהמש& החפירה חש� במקו

 3 שנחש� הקיר קטע אור&. גדולות גוויל מאבני ובנוי מערבל מזרחמ נמש& הקיר). הביזנטית לתקופה טנטטיבית מתואר&

 באחד כי לציי� יש. הפסיפס צפתר של קטעי� ע� טיח גושי נאספו לקיר שמדרו� במילוי. נדבכי� שני נתגלו כה ועד, מטר

�כי  התברר, הפסיפס רצפתכשהחלה נחשפת   .בפסיפס עיטור על המעידי�, ושחורי� אדומי� פסי� והשתמר, שנאס� הגושי

 קירות להתמוטטות ויש לקשור אותה שייתכ� אבני� מפולת נחשפה השטח של הדרומי בצד.  זו נפגעה במספר מקומות

       . המבנה

 לדרו� יש לו המש&א� כי ברור כי  בקטע שנחפר, חדרי� שלושה להגדירנית� ) רביעית מאה( המאוחר מיהרו מבנהב  

.  מעוטרי� דגמי� נתגלו החדרי� בשני. איכותו על ומעידות ותקטנ הפסיפס אבני. בפסיפסי� מרוצפי� חדרי�ה שני. ולמערב

, אדו�גווני ב קרס צלב בצורת יושילג דג� נחש� צפוניה בחדר. ולב� שחור, אדו�גווני ב יושלגי דג� נחש� הדרומי בחדר

 מכיוו� לה, שייכי� אינ�מתו& המפולות שמעל הרצפה הנדונה  שנאספו הפסיפס שגושי לקבוע נית�. ושחור לב�, ורוד, צהוב

. גדולות ביחס לאלו המשולבות בה הפסיפס שאבני

בשלב זה נית� להציע בזהירות את האפשרות כי 

   .וקרס שנייהה בקומה יהשה בפסיפס מדובר

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   הצילו� באדיבות רשות העתיקות  .הצפוני מהחדר הפסיפס דג�                            

 



 

  

 ______________________________________________________________________________  

 02-6529232  :פקס  02-5005444 :טל  95463, גבעת שאול, ירושלים 3רח' עם ועולמו                   

  ם)(הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיי 

tsuk@npa.org.il  

7

7

  חידת החודש 
  (חידה לא כל כ& קלה!) מה ש� המקו�? ולאיזה ג� לאומי הוא שיי&? 

  
  

  פתרו� החידה הקודמת
  

  
. זו הכיפה בגן לאומי הרודיוןהעליון (שבתוך לוע ההר) ית המרחץ בבהעגול ש החדר הפושר (הטפידריום)כיפת הפתרון: 

   הקדומה ביותר מסוגה הידועה עד כה בארץ ישראל. 

  
ד"ר גדעו� הדס, רות כה�, אורית בורטניק, אטי קוריאט אהרו�, פתרו נכונה לפי סדר הזמ�: אורי אורב&, 

עמי, נילי �ניר לצט ב�אורי ארלי&, לסקי, זאב רירונה אביאס�, ד� כנע�, דודו אלקלעי, חיליק אברג'ל, 
מיכאל בזנוס, שלי  עמוס סבח,מרגלית לזר, מנח� זלוצקי, גליה דורו�, דבורה יונאי, יהודה פלג, גרייצר, 

 ,�  (וא� שכחתי מישהוא אני מתנצל). איתמר קיד� ו יוהנס�יובל דהוולקובי', אליעזר כה


