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חטיבת תכנון ופיתוח  -אגף ארכיאולוגיה

חדשות בעתיקות מאי 2012
ד"ר צביקה צוק  -ארכיאולוג הרשות

תקצירים ועוד
מטמון מרשים התגלה בגן לאומי תל מגידו
חוקרים מאוניברסיטת תל אביב גילו לאחרונה מטמון תכשיטים יקר ונדיר בתל מגידו שגילו המשוער הוא כ 3,100-שנים.
המטמון ,המתוארך לראשית תקופת הברזל ,התגלה במהלך חפירה שנערכה באתר ,שהיה אז עיר כנענית .ביולי האחרון,
רוקנה במעבדה תכולתו של כלי חרס שנמצא שנה לפני כן ,ובו נמצאו תכשיטים יקרי ערך עשויים זהב וכסף.

החלה עונת החפירות ,למה דווקא עכשו? מי חופר? היכן? ולמה?
סקירה קצרה על מי חופר ,היכן ,למה ומתי ובסיומה רשימה של כל החפירות התמקיימות השנה בשטחי
רשות הטבע והגנים.

פגעי הטבע באתרי רשות הטבע והגנים
החורף הגשום הותיר גם את חותמו על כמה וכמה אתרים שקרסו .הגשם חלחל בין האבנים פנימה ,הכביד
על המבנה והגג קרס .כך קרה בלפחות  5אתרים .האם היינו יכולים לעמוד על המשמר ולצפות זאת
מראש? לא תמיד ולא בטוח .עתה אנו נערכים לעבודות שימור חלקיות.

פגעי האדם באתרי עתיקות
בחודש האחרון נחשפנו למעשי ונדליזם נוראיים באתרי עתיקות בכלל ובאתר של רשות הטבע והגנים.
הונדליסטים ,כנראה קבוצות חרדיות קיצוניות לא בחלו בשום דבר ופגעו בבית הכנסת היהודי בחמת
טבריה .על כך ועוד בכתבה של ד"ר עוזי דהרי ,סגן מנהל רשות העתיקות.

קריאה מהנה,
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מטמון מהחפירות בגן הלאומי מגידו התגלה רק שנה וחצי אחרי שנמצא
בחפירות! הכיצד? ומה התגלה?
חוקרים מאוניברסיטת ת"א גילו ,כמעט במקרה ,אוצר יקר ערך בתוך כד עתיק מתל מגידו" .אחד
מהממצאים בעלי הערך הרב ביותר שנמצאו אי פעם בחפירות ארכיאולוגיות מתקופת התנ"ך"
לא רק באגדות :חוקרים מאוניברסיטת תל אביב גילו לאחרונה מטמון תכשיטים יקר ונדיר בתל מגידו
שבשולי עמק יזרעאל ,שגילו המשוער הוא כ 3,100-שנים .המטמון ,המתוארך לראשית תקופת הברזל,
התגלה במהלך חפירה שנערכה באתר ,שהיה אז עיר כנענית .החפירה באתר ,שנערכה בראשות
הפרופסורים ישראל פינקלשטיין ודוד אוסישקין מאוניברסיטת תל אביב ,בשיתוף פעולה עם פרופ' אריק
קליין מאוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון בארצות
הברית ,מתנהלת מזה  20שנה .מנהל החפירה
בשטח בו נמצא המטמון ,והמופקד על פרסומו,
הוא ד"ר ערן אריה .בחודש יולי האחרון ,רוקנה
במעבדות הפקולטה לארכיאולוגיה באוניברסיטת
תל אביב תכולתו של כלי חרס שנמצא שנה לפני
כן .בכלי החרס נמצאו תכשיטים ובימים
האחרונים ,עם תום עבודת ניתוח ואבחון
התכשיטים ,התברר לחוקרים כי מדובר
בתכשיטים יקרי ערך" .המטמון החדש מכיל
עגיל זהב דמוי סל שבו מעוצבות דמויות של חיות )צילום :אוניברסיטת תל אביב(

כמויות גדולות של זהב ,בהם תכשיט יוצא דופן שלא נתגלה כמוהו עד היום" .בין היתר ,נמצאו במטמון
תשעה עגילים גדולים וטבעת חותם עם חריטה של דג ,עשויים זהב ,למעלה מאלף חרוזי זהב קטנים,
מחרוזות ותכשיטים עשויים כסף שנשתמרו היטב למרבה הפלא .אחד התכשיטים הבולטים שנתגלו ,הוא
עגיל זהב דמוי סל שבו מעוצבות דמויות של חיות .החוקרים ימשיכו לעבוד ולאבחן את התכשיטים ואת
מוצאם בעזרת חוקרים נוספים באוניברסיטת תל אביב ,במכון ויצמן ובמוזיאון ישראל.
"זאת תגלית מעניינת ומיוחדת .המטמון החדש מכיל כמויות גדולות של זהב ,בהם תכשיט יוצא דופן שלא
נתגלה כמוהו עד היום" ,סיפר פרופ' פינקלשטיין בשיחה עם וואלה! חדשות" ,המטמון מתוארך לראשית
תקופת הברזל" .לצד זאת הסביר פינקלשטיין כי "התגלית הזאת תאפשר לנו לעמוד על דפוסי השימוש
בכסף באזורנו ועל ירידה בשימוש בחפצי זהב ,שהתרחשה באותה התקופה ,במקביל לנסיגת השלטון
המצרי מכנען בסביבות השנה  1150לפני הספירה".
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טבעת חותם עם חריטה של דג ,עשויה זהב,
)צילום :אוניברסיטת תל אביב(

"יש לנו עכשיו תאריכים מדויקים של ממצאים אורגניים מהמקום הזה ,בזמן שמגידו הייתה עיר כנענית"
לדבריו ,המטמון היה בתוך כלי שהושם בפינה של חדר שתאריכו בערך  1100לפני הספירה" .יש לנו עכשיו
תאריכים מדויקים של ממצאים אורגניים מהמקום הזה ,בזמן שמגידו הייתה עיר כנענית .הבית היה
באזור היותר אמיד של העיר ,בקרבת הארמון של העיר ,וחיו בו כנראה מי שהיה מקורב לשלטון" ,הסביר
פרופ' פינקלשטיין" ,הם הטמינו את המטמון ,לאחר מכן הבניין נשרף ,ולא חזרו לקחת אותו .זה סיפור
הרקע של מה שקרה".
פרופ' פינקלשטיין )צילום :אוניברסיטת תל אביב(

"מה שמרגש פה מאוד ופיקנטי ,זה תהליך הגילוי"" .מדובר
במטמון שמתאים לעולם של התרבות החומרית של כנען באלף
השני לפני הספירה בהשפעות מצריות" ,ציין פרופ' פינקלשטיין,
וסיפר כי "מה שמרגש פה מאוד ופיקנטי קצת ,זה תהליך הגילוי.
מצאנו את כד החרס בעונה הקודמת .היום יש שיטות מחקר
שמאפשרות להתחקות אחר הטביעה המולקולרית של החומר
שהיה בכלי חרס לפני  3,000שנה ,כל עוד לא מנקים את הכלים .הוא לא נוקה ,נשאר עם העפר בתוכו
ונבחן במכון ויצמן ,ואחרי כמה חודשים לקחו ממנו דגימה והחזירו את הכלי אלינו .כשחזר אלינו,
החלטנו לנקות אותו ואז נשפך עלינו המטמון של זהב וכסף" ,סיפר.
באשר למספרים ,מסביר פרופ' פינקלשטיין כי עדיין אין הערכה לגבי שוויו המדויק של הממצא ,וכי נושא
זה נבחן ונחקר כעת" .תגלית כזאת לא נגמרת ביום – ברגע שזה התגלה ניקינו את הממצאים בזהירות,
שימרנו מה שצריך לשמר ,לאחר מכן החלטנו לבצע עבודות מעבדה .אנו חוקרים את הכסף ואת מקורו",
אמר ,והוסיף" :נעשה גם הערכה לגבי המשמעות הכלכלית של מטמון מהסוג הזה .יש לנו דוקטורנט
שכותב על הנושאים האלה".
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החלה עונת החפירות ,למה דווקא עכשו? מי חופר? היכן? ולמה?
כמו בכל שנה ,בראשית הקיץ מתחילה עונת החפירות .רבים שואלים למה חופרים בקיץ ,כאשר כל כך
חם? השרבים בעיצומים ,ועומס החום רב.
התשובה היא חד-משמעית :אלו שחופרים הם אנשי האקדמייה אשר מלמדים כל השנה ורק בקיץ כאשר
מתחילה החופשה גדולה שלהם הם יכולים לחפור .מאחר ובארה"ב הלימודים כבר הסתיימו ,אז לרוב
הראשונים שמתחילים לחפור בקיץ הם האמריקנים.
בכל שנה מתקיימות מאות חפירות ,רובן חפירות הצלה הנערכות לרוב על ידי רשות העתיקות )ואז הן
מתקיימות לאורך כל השנה( ומיעוטן חפירות של מוסדות אקדמיים ,לרוב אוניברסיטאות.
את החפירה מנהל הארכיאולוג אשר הוא בחר באתר .הבחירה נעשית על ידו כתוצאה משאלות מחקר
שהוא מציב לעצמו ואותן הוא רוצה לפתור בחפירה של האתר שבחר .לעיתים שאלות המחקר הן
ספיציפיות לאתר שבחר ולעיתים אלו שאלות חוצות אתרים והוא מקווה שדווקא באתר שלו ימצא את
התשובה .ולעיתים נבחר האתר גם מסיבות אחרות :התקופה שבו מתאימה ,האתר היה פנוי מחפירות
קודמות או שלא נחפר במשך שנים .הארכיאולוג החופר גם צריך לדאוג להביא את התקציב המתאים
לצורך החפירה וכל עונת חפירות הנמשכת בין  3שבועות ל 8-שבועות עולה הרבה כסף.
המשאב הארכיאולוגי של ארצנו הוא גדול אבל הולך וקטן עם השנים .ישנם מעט מאוד תלים
ארכיאולוגיים שיד החופר טרם נגעה בהם .עם זאת בכל תל עוד נותר לא מעע בכדי להמשיך ולחפור אותו.
חוקי המדינה הסמימו את מנהל רשות העתיקות לתת רישיונות חפירה לארכיאולוג העומד בדרישות של
ניסיון ורקע מקצועי ,יכולת ביצועית ,פרסום של חפירותיו הקודמות וביצוע שימור מלווה חפירה.
ארכיאולוג מנוסה יוכל לחפור אתר גדול ובהיקף נרחב ואילו ארכיאולוג בראשית דרכו יקבל חפירה בקנה
מידה מתאים .ולא נכנסנו כאן לשאלה ,מיהו ארכיאולוג?
חוקי המדינה הסמיכו את רשות הטבע והגנים לנהל אתרים ארכיאולוגיים )גנים לאומיים בדרך כלל(
ושמורות טבע למען שמירתם ולמען פיתוחם לקליטת קהל .המשאב כאן הוא הקרקע ומה שמעליה
ובתוכה .רשות הטבע והגנים )רט"ג( אחראית על כ 25%-מקרקעות המדינה .בשטח זה מתקיימות מדי
שנה כ 30-חפירות .ארכיאולוג המעוניין לחפור בשטח של רט"ג צריך לבקש היתר לחפירה )וזאת בנוסף
לרישיון החפירה מרשות העתיקות( .רט"ג בודקת את החופר כלפי השטח המבוקש בשמירתו ,באחריותו
כלפי החופרים שמטעמו ,בביצוע שימור מלווה חפירה ,בדיווח ,בפרסום ובהחזרת השטח למצבו הקודם
במידת האפשר או הפיכתו בעתיד לאתר בר ביקור.
באופן זה אתרים רבים שנחפרו בעבר הפכו לאתרי תיירות ולנחלת הציבור .דוגמאות :צפורי כולל מנהרת
ששת הפירים שנפתחה לאחרונה לציבור ,אפולוניה ,קיסריה ,בית שאן ,מצדה ועוד ועוד ועוד.
כל חפירה חושפת חלק קטן מהאתר אבל ברבות השנים נוצרים מתחמים 'חדשים' הנוספים על אלו
הקיימים ומהווים עוד נדכך תיירותי בתוך האתר.
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ואלו האתרים שנחפרים או נסקרים בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע בשנת : 2012
שם האתר

שם החופר

זמני החפירה

אכזיב
סקר יהודיה
תל חצור
סוסיתא
מונטפור
סקר מערות בנחל דישון
ארבל בית הכנסת
מערת הנחל
סקר כרמל מערבי
ציפורי שיחין
תל מגידו
קיסריה
שקמונה
תל קדש
בית ירח
תל דן
חורבת אושא
תל צפית
הרי יהודה
אשקלון
בית גוברין
חניון גבעתי
בית המעין
אפולוניה
תל גזר
קומראן
הרודיון
סקר מפות מצדה והר בדר
בקעת עובדה

ד"ר אסף יסעור לנדאו
ד"ר מיכאל אזבנד ופרופ' דוד אדן בייביץ'
פרופ' אמנון בן תור וד"ר שרון צוקרמן
פרופ' ארתור סגל וד"ר מיכאל אייזנברג
פרופ' אדריאן בועז
מיקה אולמן
בני ארובס
פרופ' מינה עברון וראובן ישורון
פרופ' דני נדל
דר' ג'ים סטרנג'
הפרופ' ישראל פינקלשטיין ודוד אוסישקין
ד"ר יוסף פורת
ד"ר מיכאל איזנברג
פרופ' שרון הרברט
פרופ' רפאל גרינברג
ד"ר דוד אילן
אבירם אושרי
פרופ' אהרון מאיר
פרופ' עמיחי מזר
פרופ' לארי סטייגר /פרופ' דניאל מאסטר
ד"ר איאן שטרן
ד"ר דורון בן עמי ויאנה צ'כנוביץ'
אלי שוקרון
פרופ' אורן טל
ד"ר דניאל וורנר וד"ר צביקה צוק
ד"ר רנדל פרייס וד"ר אורן גוטפלד
ד"ר אורן גוטפלד ורועי פורת
אורי דוידוביץ
ד"ר עוזי אבנר

מאי
מרס – מאי
3.8 -24.6
יולי
אפריל וספטמבר
30.7 – .3.2
אוגוסט
כל השנה
חורף
25.6 – 20.5
2.8 - 17.6
כל השנה
כל השנה
3-20.6
26.7 – 31.6
19.7 – 24.6
כל השנה
יולי
15.6 - 20.5
26.7 – 27.5
כל השנה
כל השנה
כל השנה
יוני – יולי
14.6 - 27.5
10.6 - 14.5
כל השנה
כל השנה
21-26.2

חפירות בתל חצור
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פגעי הטבע באתרי רשות הטבע והגנים
בחורף האחרון זכינו למנת גשם מכובדת במרכז ובצפון הארץ .כמות זו גם גברה על כמה אתרים
עתיקים שנפגעו באופן רציני:
חלקים של חדרים וגגות קרסו תחת עומס המים .האתרים שנפגעו הם מגדל צלבני באשקלון ,תקרת
חדר בבית עיטאב ,חדר של טחנת הקמח מיר ,טחנת קמח שלמה בנחל עמוד וקיר בכפר דבורה בגולן.
טחנת מיר לפני )משמאל( ואחרי השימור )מימין(

בית עיטאב )מימין( ואשקלון משמאל( .למטה :טחנה  14Mבנחל עמוד לפני שנהרסה ואחרי שנהרסה
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בעקבות הפגיעה הקשה ברצפת הפסיפס של גן לאומי חמת טבריה וכתובות נאצה
אנו מביאים את הכתבה של ד"ר עוזי דהרי ,סגן מנהל רשות העתיקות כפי שפורסמה
ב YNET-ב31.5.2012-
"החרדים מבצעים 'תג מחיר' באתרי העתיקות"
מתקפת הוונדליזם על אתרי העתיקות בארץ הגיעה לשיא עם החורבן בביה"כ בטבריה .עוזי דהרי ,חושב שהגיע
הזמן לעצור את ה"פולסה דנורא" של החרדים .המראה שנתגלה לעיני הארכיאולוגים בגן הלאומי חמת טבריה היה קשה
מנשוא :אבני פסיפס רצפת בית כנסת  -מהמפוארים שנתגלו בארץ  -פוררו עד דוק ופוזרו במקום .חור נפער בלב מה שהיה פעם
דמות ארון הקודש ,וגם בלב כולנו .כתובות גרפיטי מכוערות המטיחות את תג המחיר הבא" :קבר=אתר" רוססו על הקירות,
מדגישות את עוצמת הזילזול במה שהוא נכס מורשת של כולנו 1,600 .שנה )ואף למעלה מזאת( עמד כאן בית הכנסת ,מושך
אליו מתפללים אז ,והמוני מטיילים היום ,אבל עבור מישהו  -כל זה לא מעניין ,לא רלוונטי .אבק .למצוא איזון בין צרכי פיתוח

לשמירה על העתיקות
תפקידה העיקרי של רשות העתיקות הוא לשמור ולטפל בלא פחות מכ 30-אלף אתרי העתיקות הפזורים בכל רחבי הארץ.
תיאורטית ,יכולה הייתה רשות העתיקות לאסור בנייה בכל
אתרי העתיקות שארצנו השתפעה בהם ,ובכך למלא את
ייעודה .עם זאת ,אנו רשות אחראית ,המבינה שאת הארץ יש
לפתח ,ואנו עושים כל שביכולתנו על-מנת למצוא את האיזון
הראוי בין צרכי פיתוח הארץ לבין השמירה על עתיקותיה.
בכל הקשור לחפירת קברים עתיקים ,הפזורים באלפים רבים
לארכה ולרוחבה של הארץ ,אנו ברשות העתיקות זהירים
שבעתיים ,מכיוון שאנו מכירים בצורך לשמור על כבוד המת
גם כאשר הדבר אינו מתיישב עם צרכי המחקר הארכיאולוגי
והאנתרופולוגי .למרות זהירות זו ,פיתוח הארץ דורש לעיתים
קרובות חפירה ופינוי של קברים לצורכי הרבים ,שכן במקום
שבו חיו אנשים  -גם מתו אנשים.
החרדים שמו לעצמם מטרה להיאבק בחפירת הקברים בשל הרגישות הרבה שבחפירת קברים ,מדיניות הרשות קובעת
שהדרישה לחפירה תבוא מהיזם המפתח ,ואנו חופרים בכל הזהירות הנדרשת ,אוספים את העצמות על-פי דרישת המשרד
לענייני דתות ,מעבירים אליו את העצמות ,ושם דואגים לקבורתן .זאת ,מבלי לבצע כל מחקר אנתרופולוגי שיש בו משום פגיעה
בכבוד המת .לצערנו ,קבוצות קיצוניות מבין העדות החרדיות ,שלעתים מתחרות זו בזו ,אשר אינן מקבלות את חוקי המדינה ,אינן
מכירות בסמכות המשרד לענייני דתות והרבנות הראשית ,ואינן מבינות את משמעות המושג ההלכתי "דינא דמלכותא דינא" ,שמו
לעצמן מטרה להיאבק בחפירת הקברים בדרך אלימה  -תוך פגיעה אישית בארכיאולוגים ,במשפחותיהם ובאתרי העתיקות.
"פולסה דנורא" הפכה לתופעה שבשגרה ,הפגנות והפרעה של קבוצות תפילה בחפירות הפכו לדבר שבשגרה ,אך חמורה מזה
הפגיעה האישית במנהל רשות העתיקות ,בעובדי הרשות ,בארכיאולוגים ובבני משפחתם .מנעולי בתים של ארכיאולוגים ברשות
העתיקות נסתמו בדבק ,פצצות סירחון נזרקו לחצרות בתיהם ,פשקווילים פורסמו ברחובות ,אבל נראה שכעת קיימת הסלמה
במאבק.
"תג מחיר" ארכיאולוגי לפגיעות אלו נוספה בשנים האחרונות התופעה של "תג מחיר" ,או כפי שכתבו שלשום על קירות בית
הכנסת העתיק בטבריה שאותו החריבו" :על כל קבר  -אתר" ,תוך שהם שוכחים שהם מתכנים בשם "אתרא קדישא"  -שומרי
האתרים הקדושים! לאור ההתנכלות לאתר חמת טבריה ,נשגב מבינתי כיצד בית כנסת אינו מקום קדוש לציבור זה ,וקבר
)ובמקרים רבים שאינו של יהודים( כן .לפגיעה החמורה בשתי מנורות בנות שבעה כנים ,בארון הקודש ובסמלים יהודיים נוספים
בבית הכנסת בחמת טבריה ,יש להוסיף פגיעה באתרי עתיקות רבים ומגוונים בכל רחבי הארץ ,יחד עם התנגדותם להרחבת בית
החולים ברזילי באשקלון -למרות פיקוח הנפש שבבנייה זו ,את הפקקים שאינם נפתחים בכניסה לעכו בשל התנגדותם לחפירת
קברים פגאניים שמקום ,את הרס הפסיפס היפהפה של הכנסייה הביזאנטית בחורבת מדרס ,והרשימה ארוכה .לעולם לא אבין
מה חטאו אתרי העתיקות האילמים ,המורשת התרבותית של כולנו בארץ הזו ,ומדוע הם משלמים את מחיר השנאה ,האטימות,
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הבורות ,וחוסר הנכונות לפשרות של מנהיגי ציבור זה.

צילומים :מוטי דולב ,רשות הטבע והגנים

המשטרה מגלה אזלת יד ומה עלינו לעשות? רשות העתיקות ורשות הטבע והגנים מתמודדות עם סוגיות תקציביות קשות,
וברור שלא ניתן להעמיד שומר בכל אחד מ 30-אלף אתרי העתיקות בארץ .לעתים כשיש שומר הוא מוכה או מוברח מהאתר בידי
חבורת הבריונים המכנים את עצמם "שומרי האתרים הקדושים".
המשטרה מגלה אזלת יד בכל הקשור לתלונות הרבות שהוגשו לה ובפועל עדיין לא הורשע גם לא אדם אחד בשל פגיעה
בארכיאולוגים או באתרי עתיקות ממניעים הלכתיים לכאורה .אני איני חושב שהמפתח לפתרון הסוגיה הוא בידינו – הוא מצוי כולו
בידי מנהיגי ופרנסי העדות החרדיות וברשויות החוק ,החינוך והאכיפה של מדינת ישראל .יש לנו את כל הידע והיכולת לשקם את
בית הכנסת העתיק בחמת טבריה ,ואת זה נעשה מהר ככל האפשר .אני משוכנע שלזה ימצא תקציב .חבל לי שלשיקום ההרס
הברוטאלי לא פחות של הכנסייה הנוצרית בחורבת מדרס עדיין לא נמצא תקציב .יופייה של הארכיאולוגיה הישראלית הוא בגיוון
הרב תקופתי ,תרבותי ,דתי ולאומי שבה .המורשת הלאומית שלנו מורכבת מפאזל שלם המתחיל בתקופות האבן ומסתיים בימינו.
שומה עלינו לשמר את כל רבדיו ללא הבדל דת גזע ומין.
ארץ ישראל לא נתברכה במשאבי טבע רבים אבל נכסי התרבות והמורשת שבה לא יסולאו מפז ואלו מהווים מוקד עלייה לרגל
לתושבי הארץ ולתיירים מכל העולם כולו .את הקבוצה הקיצונית שמכתימה ציבור שלם חייבים לתפוס ולהעמיד לדין .לצערנו ,את
הנזק שנעשה להיסטוריה ולמחקר ,בחלקו כבר לא ניתן יהיה להשיב.
בכל מקרה ,את כדור השלג הזה חייבים לעצור!

קטע פסיפס מנותץ וגרפיטי בבית הכנסת בחמת טבריה
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חידת החודש

פתרון החידה הקודמת

הפתרון :בית החלונות בגן לאומי כורזים.
חלק מהנסיונות לפתור כשלו כי המנסים לא שמו לב כי מדובר באבני בזלת.
פתרו נכונה לפי סדר הזמן :שרון גולדזון ,ד"ר מוטי אביעם ,אורי ארליך ,סלמאן אבו רוכון ,נעמי הורדס ,רינת פשין
)ואם שכחתי מישהוא אני מתנצל(.
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