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 2016 נובמבר בעתיקות חדשות
 ארכיאולוג הרשות -ד"ר צביקה צוק 

 מעבר מהיר בין דפים –תוכן עניינים 
 

ד"ר צביקה צוק, ד"ר אלי ינאי, ד"ר דן וורנר   ף וזהב נתגלה בחפירות בגן הלאומי תל גזרמטמון נדיר של חפצי כס

 2 ........................................................................................................................... וד"ר ג'ים פרקר

 4 .. דורי טובים, אלה סולומון ואנדי מקובסקי   פרויקט שימור בגן לאומי מאוזוליאום מזור: ייצוב הארכיטרב ואיטום הגג

 6 ............................ דרור סגל   תערוכה חדשה במוזיאון הארכיאולוגי בגן השלושה: מהמחצבה אל המקדש

 9 ................................. דן גזית  (הכלכלה בחבל הבשור על פי פסיפס חורבת באר שמע) עיסוקים-כמו דוח

 11 ....................................................................................................... 2016חידת חודש נובמבר 

 11 ............................................................................................ 2016פתרון חידת חודש אוקטובר 

  

 יברכות לארכיאולוג ד"ר יואב פרח

 שנבחר לתפקיד ממונה מורשת מחוזי, במחוז מרכז של רשות הטבע והגנים.

 .אנו מאחלים לו הצלחה רבה

 זהו תפקיד חדש המחזק את המורשת במחוז מרכז ומעבה את מערך אנשי המורשת ברשות הטבע והגנים.
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מטמון נדיר של חפצי כסף וזהב נתגלה בחפירות בגן 
 הלאומי תל גזר

ינר המשלחת המשותפת של תל גזר מטעם רשות הטבע והגנים והסמ –ד"ר צביקה צוק, ד"ר אלי ינאי, ד"ר דן וורנר וד"ר ג'ים פרקר 

 התיאולוגי בפטיסטי של ניו אורלינס

ידי משלחת משותפת של רשות הטבע והגנים והסמינר התיאולוגי בחפירות הארכיאולוגיות, המתנהלות על 

 בפטיסטי של ניו אורלינס בחסות רשות העתיקות, נחשף בגן הלאומי תל גזר מטמון נדיר של חפצי כסף וזהב.

לפני המטמון שופך אור על התרבות הכנענית בארץ ישראל 

 . שנים 3600-כ

המטמון נתגלה ביסודות של חדר ושייך לתקופה הכנענית 

 שנים.  3600-ב, בערך לפני כ2)הברונזה( התיכונה 

מנהל אגף  -צוות החפירה, בראשות ד"ר צביקה צוק 

גמלאי רשות  -ארכיאולוגיה ברשות הטבע והגנים,  ד"ר אלי ינאי 

העתיקות, ד"ר דן וורנר וד"ר ג'ים פרקר מהסמינר התיאולוגי 

כי מדובר במנחת פולחן  יםבפטיסטי של ניו אורלינס, סבור

 שהושמה ביסודות המבנה הכולל מספר חדרים. 

א אופי מנהלתי וסמיכותו לשער העיר מחזקת המבנה נוש

 השערה זו. 

בתוך כלי חרס בעל מכסה  ונחההמטמון, שנחשף כגוש אחד, 

)כעין קופה( עטוף באריג שטביעתו עדיין נותרה על חלק 

מהממצא. ד"ר אורית שמיר וד"ר נעמה סוקניק מהמעבדה 

לחומרים אורגניים של רשות העתיקות בדקו את שרידי האריג 

וזיהו אותו על פי צורת החוטים ושיטת האריגה כאריג פשתן. 

בחלקים ממנו נמצא שחבור )מעין שזירה( של שני חוטים יחדיו 

שיטה האופיינית לאריגי הפשתן בתקופות אלו. האריג נשמר  –

באופן נדיר הודות לעובדה שהיה צמוד לחפצי המתכת של 

 המטמון. 

אולוגי, כי עד היום חשיבות האריג גדולה מאוד למחקר הארכי

נמצאו בישראל רק שני מכלולי אריגים המתוארכים לתקופה 

 ראשון לציון. מ, מיריחו ו2הכנענית התיכונה 

המתכת  נוקה על ידי הלנה קופרשמידט במעבדת עצמוהמטמון 

 חלקים.  חמישהשל רשות העתיקות והופרד ל

פיסות כסף כגון טבעות ושרשרת  מהחלקים הם שברי לושהש

 יתן להפרידםנלא  ליהםעיה הרבה בגלל הקורוז שרא

לפרטיהם. לעומת זאת שני פריטים הופרדו ונוקו והם גולת 

 הכותרת של המטמון. 

 

 

 סודות הקיר באתרו מתחת לי מוןט: הממעלהלתמונה 
 .()צילום: גארי מיירס

הכסף בתוך כלי החרס חפצי המטמון באתרו.  :תמונה למטה
 .(צ'אט רודן :צילום)
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קרניים  8ס"מ ועליו תבליט של כוכב בעל  3.8הפריט הראשון הוא תליון עשוי כסף הכולל דיסקוס עגול ודק בקוטר של 

לקשירה ואליהם מחובר סהרון שהמרחק בין קצותיו  שבמרכזו גולה בולטת. בקצה הדיסקוס שני גלילים דקים שנועדו

ס"מ. ד"ר עירית ציפר זיהתה את הסמלים האלו כמייצגים אלים כנעניים המקבילים לאלים המסופוטמיים  5.3הוא 

אישתר וסין מהתרבות האכדית. אישתר היא אלת הפריון, האהבה והמין וסין הוא אל הירח. השתמרות ממצא זה היא 

 לו שנתגלו עד כה בישראל. הטובה ביותר מא

 

 צד א' וצד ב' )צילום:קלרה עמית, רשות העתיקות( -קויים הדיסקוס והסהרון לאחר ני

  

 החלק השני הוא חרפושית מצרית מתקופת ההיקסוס המוקפת במסגרת זהב. 

חיבור כל הנתונים הללו יחדיו מצביע על מטמון שהונח כמנחת יסוד להקמת 

המבנה וקושר בין אלים מסופוטמיים/כנעניים לתרבות המצרית. בד הפשתן 

שעטף את המטמון הוא נדיר בצורתו ובתקופתו והשתמרותו באקלים הים תיכוני 

 מפתיעה. 

ב, הכולל 2יכונה מכלול בנייה זה הוא חלק מהעיר של התקופה הכנענית הת

שער מרשים, חומה ומגדל וכן את מפעל המים הכנעני, שעד כה הוא הגדול 

 מסוגו בעולם. 

 המשלחת מתכננת לסיים השנה את החפירות במפעל המים. 

בהמשך, במסגרת פרויקט של אגף מורשת של משרד ירושלים והמורשת ורשות 

מקו של מפעל הטבע והגנים יפותח המקום בכדי לאפשר לקהל לרדת אל עו

 המים. 

 , "גזר הייתה בתקופההטבע והגנים שאול גולדשטיין, מנכ"ל רשותלדברי 

הכנענית אחת הערים החשובות ביותר בארץ ישראל וחשיבותה נמשכה 

בתקופה הישראלית, עת בנה אותה מחדש המלך שלמה. המטמון שהתגלה על 

י הבפטיסטי של ידי צוות החפירות של רשות הטבע והגנים והסמינר התיאולוג

 3600-ניו אורלינס בחסות רשות העתיקות, הינו הישג משמעותי, השופך אור על התרבות הכנענית בארץ ישראל לפני כ

 שנים ומבסס עוד יותר את מעמדו של גן לאומי תל גזר כאתר וכפנינה ארכיאולוגית בעלי משמעות רבה בישראל".

החרפושית )צילום: קלרה עמית, רשות 
 העתיקות(
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פרויקט שימור בגן לאומי מאוזוליאום מזור: ייצוב הארכיטרב 
  ואיטום הגג

 דורי טובים, אלה סולומון ואנדי מקובסקי, צוות שימור מחוז מרכז, רשות הטבע והגנים 

בגן לאומי מאוזוליאום מזור, הנמצא  2016החודש סיים צוות השימור במחוז מרכז את העבודות לשנת 

 90-בסמוך לערים אלעד וראש העין. צוות השימור של מחוז מרכז איתר עד כה למעלה מ 444לצד כביש 

של  70-וה 60-מונומנטים לשימור. במרביתם לא בוצע שימור מעולם. במיעוטם נעשה שימור בשנות ה

פרויקטים לשימור  15-. לפיכך רוב המונומנטים נמצאים ברמת סיכון גבוהה. הצוות מבצע כ20-המאה ה

 בשנה, שמרביתם מתמקדים בהסרת סכנה, כשלים הנדסיים, איטום וניקוז של מבנים. 

ית לספירה, שימש אחוזת קבר זוגית לאיש אמיד או איש צבא מהעולם הרומי. מאה הרביעל מתוארךשהמבנה, 

הותקן בו מחראב בקיר ויוחנן המטביל( על שם ) "נבי יחיא"ל מו שונהשהפך למקום קדוש לאסלאם בתקופה הממלוכית 

 הדרומי. קדושה זו הצילה את המקום מהרס. 

עלת עמודים(. המבנה בנוי מקירות חד פניים של למבנה שלושה חלקים: חדר קבורה, חדר קולומבריום וסטיו )חזית ב

 בנוי מלוחות אבן גדולים בצורת טרפז ובבנייה יבשה.ס"מ ואילו הגג  50X60X80 אבני גיר בגודל של

 

 מבנה המוזליאום מהסקר הבריטיתמונת 

עבודות השימור בשלב זה כללו ייצוב של הארכיטרב )קורת האבן המונחת על העמודים בחזית המבנה( ואיטום הגג. 

י הנחיות של מהנדס השימור מאיר רונן ממשרד "שפר את רונן מהנדסים". מטרת ייצוב הארכיטרב נעשה על פ

ההתערבות הייתה להחזיר את הלחץ בין קטעי הארכיטרב ובכך למנוע פתיחה נוספת של הסדק. ההתערבות נעשתה 
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 כאן הקליקו להתחלה לחזרה

5 
 Tsuk@npa.org.il / www.parks.org.il  02-5005425טל'  050-5063188נייד , 95463, גבעת שאול, ירושלים 3רחוב עם ועולמו 

של  MP2.5בהחדרה של קליני אבן וחומר מליטה בין קטעי הארכיטרב ובסדק עצמו. חומרי המליטה בשימוש הם: 

   וחומר גמר אסתטי על בסיס סיד ומלאנים שונים.  MAPE חברת וובר לסגירת הסדק, חומר גראוט של חברת

 

 בתמונה מימין הארכיטרב לפני הטיפול בסדק ובתמונה משמאל לאחר הטיפול בסדק

ס"מ ולאחר מכן זיפות בזפת  7-2יציקת בטון בעובי של אז ערך, עבודה שכללה לגג המבנה עבר איטום בשנות השישים 

. במהלך השנים חדרה צמחייה לקווי התפר חם. יציקת הבטון לא נעשתה בבת אחת וניתן לראות קווי תפר לאורך הגג

וגרמה להרחבת הסדקים ומים חדרו לתוך המבנה ופגעו בטיח הפנימי. בשלב הראשון בוצעה הדברה של הצמחייה, 

לאחר מכן פתיחה של הסדקים והסרת הבטון המנותק. בשלב זה התברר שהבטון הונח על מצע של אדמה שנותרה 

מחייה ולרטיבות בתקרה ובתוך המאוזוליאום. האדמה הונחה ישירות על איטום לחה וזו היוותה בסיס להשתרשות צ

הגג מחדש. את הטיח המקורי. הסדקים נפתחו לפני הקיץ והושארו כך בכדי שהמים יוכלו להתאדות. לאחר הקיץ נאטם 

הפרדה על הסדקים נסגרו עם חומרים לשימור בטון של חברת וובר, והיכן שהיה איטום בחומר מקורי, בוצעה שכבת 

 בסיס סיד הידראולי ואדמה. בגמר העבודה, הותז סילר סיליקטי על כל שטח הגג.
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תערוכה חדשה במוזיאון הארכיאולוגי בגן השלושה: 
 מהמחצבה אל המקדש

ועמית מחקר מנהל ואוצר המוזיאון לארכיאולוגיה אזורית וים תיכונית, עקבות בעמק בגן השלושה, ארכיאולוג ברט"ג  -דרור סגל 

 באוניברסיטת חיפה.

 

עקבות בעמק, בגן השלושה, תערוכה חדשה בנושא:  -, נפתחה במוזיאון לארכיאולוגיה 2016בחג הסוכות 

"מהמחצבה אל המקדש" בתוספת אוסף מרהיב ומגוון של סלעים ומינרלים שמקורם בבטן האדמה, מרחבי העולם 

חד שעיקרו: "הכל ארכיאולוגי א-וכה מורכבת מכמה תצוגות, המתכנסות ומשתלבות ברעיון גיאוכולו. התער

 במחצבה". מתחיל 

המקדשים המפוארים, הארמונות  והערים השלמות החלו להיווצר במחצבה, שלא תמיד זוכה במחקר ובשימור 

בה לפני הקמת העיר ומבני הציבור המפוארים, החלו המהנדסים, הבנאים והחוצבים לחשיבות לה היא ראויה. הר

לבחור מחשופי סלע מתאימים וניתנים לגישה ולהתחיל בעבודה המפרכת והמורכבת של חציבה והפרדה של גושי אבן 

אתר שנבחר. מסלע האם, סיתות הפריטים הארכיטקטוניים, העמסה, הובלה יבשתית ועל פני המים ולבסוף בנייה ב

עבודת החציבה והבנייה הייתה מלווה גם במדידות וחישובים מורכבים, סלילת דרכים ובניית גשרים, שיפור נמלים 

 ופיתוח אמצעי הובלה ייחודיים: עגלות, גלגלים, ספינות וכדומה. 

 מה בתערוכה: 

תמונות ופוסטרים מדעיים, תרשימים ואיורים של מחצבות ואלמנטים של בנייה באבן. חלקם הוצגו בכנסים מדעיים בין 

לאומיים בארץ ובחו"ל. בין השאר ישנו פוסטר העוסק במערכת המחצבות הרומיות והביזנטיות, שסיפקו את האבן 
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ולומיט מצויות בהרי הגלבוע. אבני הבזלת נחצבו לבניית בית שאן הקדומה וכפרי הסביבה. מחצבות אבני הגיר והד

ממערב לחמדיה וברמת יששכר. בתערוכה מוצג רחוב החנויות האיסלאמי מבית שאן שמקור אבני הריצוף שלו 

מוצגים  כןמו כסוסיתא וחמת גדר. -במחצבות הגלבוע. פוסטר נוסף עוסק ביבוא השיש ואבנים נוספות, לבניית היפוס

ם ממתכת ששימשו לחציבה וסיתות. הכלים הושאלו מאוסף אדם ועמלו במוזיאון ארץ ישראל בתל כלי עבודה מסורתיי

 אביב.

בתערוכה מוצגים גם פריטי שיש ששימשו 

בעיקר לציפוי ועיטור של קירות מבנים ורצפות. 

בין השאר מוצגים  חלק מפריטי השיש 

הצבעוניים, שנחשפו במטמון במבנה צלבני 

אדיבות רשות בעכו. המטמון הושאל ב

העתיקות. פריטי השיש שנחשפו בו, מקורם 

בשימוש משני ואולי שלישוני. אם נכונה 

האפשרות, כי פורקו ממבנים רומיים באזור, הרי 

שזו עדות מרשימה לעושר העצום ולפאר הרב 

ששולב בבנייה, תוך שימוש באבנים מיובאות 

ממחצבות מעבר לים. בתערוכה מוצגת אבן 

שהובילה הספינה היוונית,  מקורית מן המטען

שנחשפה בחוף מעגן מיכאל. אבני המטען 

מקורן באזור הים האגאי. אנו מעלים בתערוכה 

לחוף הארץ ישראלי שאלה: מדוע יובאו האבנים 

 בתקופה הפרסית?

עוד שולבו בתערוכה מינרלים וסלעים צבעוניים, 

מרהיבים ביופיים ובצורתם. מקורם במחצבות, 

זילנד -לע ברחבי העולם, מניומכרות ומחשופי ס

וברזיל ועד מדגסקר, דרום אפריקה וצפון 

אמריקה. לכל מינרל תכונות משלו ושימושים 

ייחודיים בתעשייה, ברפואה, ובייצור חפצי נוי 

ותכשיטים. הפריטים הושאלו באדיבות המכון 

למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית 

חפצי בירושלים. לצד המינרלים מוצג אוסף של 

 נוי ומזכרות, עשויים מאבנים ומינרליים טבעיים.

בתערוכה שולב אוסף דגמים שהם הצעות 

לשחזור מבנים מפוארים מרחבי העולם 

הקלאסי, שחלקם נמנו עם שבעת הבניינים 

המרשימים בתבל. הדגמים הוכנו על ידי 

סטודנטים לארכיטקטורה בטכניון, מן הקורס 

ניתן על ידי לתולדות האדריכלות הקלאסית, ש
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פרופ' ארתור סג"ל. הם מוצגים בתערוכה באדיבות המכון לארכיאולוגיה באוניברסיטת חיפה. המבנים המקוריים נבנו 

ברובם מאבני השיש והגרניט שנחצבו במחצבות הגדולות במרחב הים תיכוני, דוגמת: מרמרה, קרארה, הר פנתליקון 

 ועוד. 

אבן סף גדולה, שמשקלה כחצי טונה. היא נמצאה במרכז אפיק נחל עמל מחוץ למוזיאון, בחצר הצפונית, מוצגת 

)האסי(, בתחומי קיבוץ ניר דוד. אנו מניחים כי האבן הובלה, על גבי סירה או רפסודה, בדרך אל או מהעיר בית שאן. 

יתה, ודאי אבן זו מהווה הוכחה לאפשרות הסבירה כי אבני המחצבה בגלבוע, הושטו על פני הנחל אל העיר בעת בני

 אבנים קטנות ובינוניות.

התערוכה שופכת אור, ונוגעת במקצת, בכל העולם המורכב של היווצרות המחצבות הקדומות, תהליך ההובלה והבנייה 

 והמחקר המדעי המודרני בנושא.

 כל מי שמגלה עניין, מוזמן לבקר בתערוכה במהלך השנה הקרובה.החוקרים, המורים והסטודנטים ו ציבור

 

אוסף דגמים שהם הצעות לשחזור מבנים מפוארים מרחבי העולם הקלאסי, שחלקם נמנו עם שבעת הבניינים המרשימים בתבל. הדגמים הוכנו 
 .על ידי סטודנטים לארכיטקטורה בטכניון, מן הקורס לתולדות האדריכלות הקלאסית
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 פי פסיפס חורבת באר שמע(-)הכלכלה בחבל הבשור על עיסוקים-כמו דוח
 דן גזית, קיבוץ אורים, ארכיאולוג יוצא רשות העתיקות 

נחשפה כנסייה בתחומי מנזר ביזנטי באתר חורבת באר שמע, בלב השדות שבין  1991-1990בשנים 

גולת הכותרת של החפירה )שכמעט כל עובדיּה היו מתנדבים, מבוגרים ונוער מיישובי אורים לצאלים. 

מדליונים )בנוסח רצפת מעון( הכוללים דמויות ותיאורים  55אשכול!( הייתה רצפת פסיפס שלמה, ובה 

שונים. אחת מהפרשנויות מזהה ברצפה דמויות מהמיתולוגיה )אורפאוס, הרקולס, איסיס והורוס(; 

ו, שם, חם  –וענת כי מוצגות ברצפה דמויות מקראיות האחרת ט אברהם, ישמעאל )בֵחיק הגר(, יעקב, ֵעשָׂ

לל עיסוקים כלכליים המציגים את ענפי הפרנסה העיקריים של  ויפת. אך מבט שונה ברצפה מגלה בה שְׁ

ת האוכלוסייה המקומית במאה הששית לספירה )תקופת הנחת הפסיפס(, כמו בכמה פסיפסים בכנסיו

 באירופה של ימי הביניים, בהם מוצגות עבודות האיכרים בהתאם לתקופות השנה.

קיימת כוונה משולשת: מצד אחד  –יום חילוניים לחלוטין במקום קדוש -הצגת חיי יום –אולי בגישה אמנותית כזאת 

ות הילה של קדּושה למשוך אנשים לכנסייה בפנייה ישירה אליהם באמצעות ְסֶצנות המדברות לליבם, מצד שני להשר

עידוד העובדים  –על פעילותה הכלכלית של האוכלוסייה ובזאת לקשור אותה אל ההנהגה הדתית של הקהילה, ובנוסף 

 להזדקק לברכת כוהני הכנסייה לפועלם, כמובן תמורת תרומות ומעשרות.

מקור הכנסתו העיקרי: במרכז רצפת הפסיפס של חורבת באר שמע מוצג העיסוק הכלכלי החשוב ביותר ביישוב ו

אחזקת צומת דרכי הסחר המדברי, הן מאסיה והן מאפריקה. זוהי פעילות הדורשת השקעה כבדה לטווח ארוך באירוח 

חליפין. -שיירות, אבטחתן, הספקה שוטפת של מזון, מים ועצים להסקה ולבישול במסלולן הארוך וכמובן סחורות לסחר

ל וחמור עמוסים לעייפה ומונהגים בידי מובילי שיירות. גם סחר בחיות אקזוטיות ידי גמ-עיסוק עיקרי זה מוצג ברצפה על

 מאפריקה )פיל וג'ירף( לא נעדר; עיסוק מיוחד זה מוזכר תדיר בכתבי היסטוריונים בני התקופה.

נרמז בטקסטים ענף כלכלי נוסף, עתיק יומין באזורנו, המתבטא בממצאים ארכיאולוגיים ברחבי הנגב, כגון אורוות )וה

זמנם(, הוא גידול סוסים אצילים מגזע משובח. תיאור סוסים כאלה, מטופחים ומרשימים ביופיים, מופיע גם הוא -בני

  בלב הרצפה.

המקצוענים  -צאן ובקר, להם מוקדשות שתי שורות של תיאורים מגוונים, שבמרכזם  –חיים -הבא בתור הוא גידול בעלי

ה ועמיתו היושב ומחלל לעדרו הרובץ בצהרים.העוסקים במלאכה: הרוע   ה הניצב על המשמר ובידו ַאלָּ

קנקן חרס התלוי במאוזן מרמז על שתי אפשרויות: האחת על טיפוח יונים והשנייה על גידול דבורים. קנקני חרס שיצאו 

משימוש )או נוצרו לכך במיוחד( שימשו ככוורות מימי קדם )ועד ימינו( לייצור מוצרי מכוורת. הדבש תיפקד לא רק 

ר למזון השקוע בו בתוך כלי הנישא על כמאכל מרוכז ועמיד בטלטולי הדרך של שיירות המדבר, א לא גם כחומר ְמַשמֵּ

יונים. היונים טופחו הן למאכל והן לייצור זבל, -גבי בהמת המשא. אפשרות אחרת היא שהקנקן שימש כחלק משובך

הידוע כדשן מעולה לערוגות הירק. גידול ירקות היה חיוני להספקה טרייה לשיירות המדבר ושולמו עבורן סכומים 

בדים. בתקופה הביזנטית, שבה עסקינן, היה גידול היונים נפוץ ביותר בארץ והשאיר אחריו שרידים ארכיאולוגיים נכ

 )למשל מבני קולומבריה רבים(.

בית בצפון הנגב; הציד מתבצע -שהם בנות –מרדף אחר ארנבת ויעל  –לבסוף נזכיר את שתי הְסֶצנות החינניות של ַצִיד 

 חוקי המתנהל פה בימינו...-מאומנים, בדיוק כמו בציד הבלתי ציד-ידי כלבי-על
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על התנהלות  –עיניים -באיורים צבעוניים מאירי –לפנינו מונח מסמך כלכלי אותנטי מאין כמוהו המצביע  לסיכום:

צפת תרבותי לפחות כמו לר-שנה ובנוסף יש לו ערך תיירותי 1500-מקומית לפני כ קהילהיום של -עסקית בחיי היום

מעון. הביטוי "לפנינו מונח" מאוד לא מדויק, כי לאחר גילּויה, נקברה הרצפה מחדש מתחת למטר וחצי של עפר 

  כתוצאה משיקול מוטעה )לדעתי( של מוסדות ורשויות במדינה.

 

 
 (נחשון סנה, רשות העתיקות :צילום) שמעבאר מחורבת  ריצפת הפסיפס
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  2016 ובמברנחידת חודש 
 ?אהיכן הוא נמצ ?שם המקוםמה  בתמונה? ואיםרמה 

 

  2016 וקטוברא חידת חודשפתרון 

   

מראה את  ימיןמצולם מבפנים. התמונה  –בית הכנסת העתיק במירון אשר בשמורת טבע הר מירון הפתרון: 

 . החזית של בית הכנסת

יואב ד"ר מוטי אביעם, ד"ר עדי ארליך, איריס זרטל, גיל בן נון, עודד יעקבי, בני איתן,  שמות הפותרים נכונה לפי הסדר:
אבניאון, ד"ר נילי גרייצר, יוסי פרידמן, יותם כרמל, ד"ר ינון שבטיאל, עודד מיוחס, נעמה מנספלד, אסף בן חיים, שמוליק 

פינסקר, רונה אביאסף, הגר סבטי, טליה אורון, יוספי דיטאל, ביני שלו, יוני שילה, חיים כראל, ד"ר אורן גוטפלד, דורית 
, יהונתן אורלין, נילי פרי, רמה רום, בני פרנקל, ד"ר ירון עובדיה, מודי שניר, אליעזר גלבר, דוד אפשטיין, זאב קינן, ראובן גפן

גורביץ', שי קורן, ד"ר אריה בורנשטיין, רינת פשין, ד"ר יואב פרחי, איתמר ארבל, איתמר בן דוד, ברנע לוי סלבין, שמוליק גביש, 
ה קפלן, דרור גלילי, עפר דגן, שלום נוריאלי, ד"ר עמית הורן, אילה גארי, אסף בני אליאסון, דבורה יונאי, ד"ר אבי לבסקי, יהוד

 .ואם שכחתי מישהו, איתו הסליחהקסלר, דב אורן, עמית זיגלווקס, שגב רמון ורוני מרום, 
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