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  לאומי בית שערים גן חפירות בית שערים/

 , המכון לארכיאולוגיה ע"ש זינמן, אוניברסיטת חיפהעדי ארליךד"ר 

. החפירה נערכה בשטח הגן הלאומי בית שערים 2016התקיימה בספטמבר עונת החפירות השלישית בבית שערים 

 אבריק והאוכף הצפוני שלה 'ביישוב העתיק ששכן על גבעת שייח התמקדההחפירה ובשטח היישוב בית זייד. 

 בשישה שטחים.  ונערכה

התגלה קטע ביצור מרשים הכולל חלק משער העיר הצפון מזרחי, מגדל או חומה  (Xבית זייד )שטח היישוב בשטח 

 ובתוכורחוב מרוצף המוביל אל העיר דרומה. מחוץ לחומה התגלה כבשן קדרים עגול גדול, הצמודים לו ממערב, ו

(. באזור הכבשן התגלתה גם עדות לייצור זכוכית. 1)תמונה  כלי חרס משלהי המאה הרביעית לספירהנמצאו ובסביבתו 

 דומה כי אזור התעשייה הוא מאוחר לשער, שכנראה שימש בתקופה הרומית. 

  

   

חשף מתקן מטויח מתחת לקירות ישליד שכונת בית הכנסת החל לה  Zבשטחבשטח הגן הלאומי נחפרו חמישה שטחים. 

אזור מגורים נחשפו קטעים נוספים של הסמוך לבזיליקה  A. בשטח (2)תמונה  המתוארכים לתקופה הביזנטית הקדומה

בחציבות בארכיטקטורה צפופה וכן . שטח זה מתאפיין תממלוכיהו תביזנטיה, תרומיתקופות השונים מה ובו שלבים

מתקן תת קרקעי הכולל גרם מדרגות שנחפר כבר החל מהעונה הראשונה מוביל לחדרון מטויח ומתקנים שונים בסלע. 

צאים מהתקופה הרומית ועד (. המילוי במתקן זה כלל ממ4, 3חלקית בצדו האחד, בעוד צדו האחר טרם נחפר )תמונות 

 אפייה מפולות רבות, מתקניוכן ארכיטקטורה צפופה,  נחשפושבדרום הגבעה  Dבשטח אמצע המאה הרביעית לספירה. 

 . (5)תמונה  ומתקני מים מהתקופות הרומית והביזנטית

(, 6עם רצפות אבן )תמונה  מבנה גדול מהתקופה הרומית המאוחרתאלכסנדר זייד נחשפו הסמוך לפסל   Bבשטח

. רב ממדיםמ', שכנראה הקיף מתחם  1.2קיר תוחם בעובי של וארכיטקטורה ששימשה בתקופה הרומית הקדומה, 

(. שטח זה מתאפיין בבורות, מילויים ושוד מן התקופה 7הממצאים משלב זה אופייניים למאה הראשונה לספירה )תמונה 

 מבניםשרדו קטעים של שני  'קבר השייח שלמרגלות  Cבשטחסרים ושדודים. העות'מאנית, שהותירו רצפות וקירות ח

חדרים התגלה מתחת למפולת מכלול חתום של כלי ה. באחד מ(8, שמתחתיה עוברת תעלת ניקוז )תמונה ביניהם הוסמט

  זכוכית ומטמון מטבעות המתוארך סביב ראשית המאה החמישית לספירה.וחרס 

 )צילום: טל רוגובסקי( Z: שטח 2תמונה  : כבשן קדרים בבית זיד )צילום: עדי ארליך(1תמונה 
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ב' וההלניסטית, אך עד כה לא נקשרה אליהם בוודאות בנייה כלשהיא.  ת הברזלותקופההממצאים הקדומים באתר הם מ

ככל הנראה חלק מהחציבות התת קרקעיות באתר שייכות לתקופות קדומות אלו. שלב הבנייה המשמעותי הראשון 

שמתגלה באתר הוא מהתקופה ההלניסטית המאוחרת או הרומית הקדומה. מאוחר יותר יש שלב רומי שזמנו מהמאה 

אין לדעת מה סיים את השלב הזה באמצע . , שבמהלכו לא ניכרת הפסקה מכוונתה עד אמצע המאה הרביעיתהשניי

 מתחדשלאחר אמצע המאה הרביעית המאה הרביעית, וכרגע עוד מוקדם לקבוע את תאריך ההרס והנטישה וסיבותיהם. 

כל השטחים ובו שימוש משני בפריטים , שניכר כמעט בחמישיתמאה שלב ביזנטי קדום של סוף מאה רביעית ועד ראשית 

הוא דל יחסית הן בכמות ( 7-6)מאות . השלב הביזנטי המאוחר רומיים. שלב זה מסתיים באופן אלים, אולי רעידת אדמה

בקירוב, התקופה עשרה -שלוש. לאחר מכן יש פער יישובי גדול עד המאה ההנקשרת אליו אדריכלותאופי ההממצא והן ב

וכפר  'קבר שייח אבריק . בתקופה העות'מאנית נבנוAנייה המשויכים לה נתגלו בעיקר באזור שטח ששרידי בהממלוכית, 

 . תוברקבקטן 

, רונה אביסף בחדר המזרחי של Aמנהלת שטח : 4תמונה  )צילום: טל רוגובסקי( Aקרקעי בשטח  מתקן תת: 3תמונה 

 )צילום: צוות החפירה(

 (N.Sשמואל, צילום בתעופה )צילום:  D: שטח 5תמונה  (N.Sשמואל, צילום בתעופה )צילום:  B: שטח 6תמונה 
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לרשות הטבע והגנים, לגן הלאומי בית שערים, למרחב צפון של רשות העתיקות, לתושבי בית זייד, למועצה  תודתי

ולסטודנטים  . תודה מיוחדת לצוות החפירה,האזורית עמק יזרעאל ולעמיתים למקצוע על התמיכה והעידוד

  .ולמתנדבים על השתתפותם בחפירה

 

 (עדי ארליךצילום: )  B: נר רומי קדום משטח 7תמונה  (N.Sשמואל, צילום בתעופה )צילום:  C: שטח 8תמונה 
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מתקופת בית ראשון תגלית ארכיאולוגית חשובה: 'מקדש שער' 
 נחשף בחפירות רשות העתיקות בגן לאומי תל לכיש

 -סער גנור, מנהל החפירה מטעם רשות העתיקות: "גילינו מזבח שקרנותיו נופצו ולצדו נבנה בית כיסא 

 .עדות מרתקת למלחמת המלך חזקיהו בפולחן מחוץ לירושלים, כפי שמתואר במלכים ב'"

בחפירות ארכיאולוגיות בגן לאומי תל לכיש: 'מקדש שער' מתקופת בית ראשון )המאה  תגלית חשובה ויוצאת דופן נחשפה

לפנה"ס(, ובו מה שמתפרש כעדויות מרתקות לביטול הפולחן במקום בידי חזקיהו המלך, כמתואר במלכים ב' )י"ח,  8-ה

 .".הוא הסיר את הבמות ושיבר את המצבות וכרת את האשרה.." -ד'( 

מרץ ע"י רשות העתיקות, ביוזמת רשות הטבע והגנים ובמימון פרויקט -החפירה הארכיאולוגית נוהלה בחודשים ינואר

'ציוני דרך' של המשרד לירושלים ומורשת, לטובת המשך פיתוח גן לאומי תל לכיש למבקרים. חלקו הצפוני של השער 

אביב, והחפירה הנוכחית התמקדה בחשיפה -סיטת תלנחשף לפני עשרות שנים ע"י משלחת בריטית ומשלחת של אוניבר

 .מדובר בשער הגדול ביותר המוכר בארץ מתקופת בית ראשוןמלאה של השער. חשיפה זו העלתה כי 

לדברי סער גנור, מנהל החפירה מטעם רשות העתיקות, "גודל השער תואם את הידע ההיסטורי והארכיאולוגי, לפיו לכיש 

ה בחשיבותה אחרי ירושלים. לפי תיאורי המקרא, שערי הערים היו המקום בו "הכל קורה": השניי -הייתה עיר מרכזית 

כולם נהגו לשבת על ספסלי שער העיר. ספסלים אלה נמצאו  -זקני העיר, השופטים, המושלים, המלכים והפקידים 

 בחפירה שלנו".

שלושה מכל צד, ובתווך עבר  -ים מטרים, שישה תא 4לשער העיר לכיש, שנחשף כעת במלואו והשתמר לגובה של 

 מ'. 24.5024.50Xהרחוב הראשי של העיר. גודלו של השער 

לפנה"ס: בתא הראשון נמצאו  ספסלים עם  8-בחדריו נחשפו ממצאים המלמדים על השימוש שנעשה בהם במאה ה

תבואה )"סקופים"(, מסעדי ידיים, אשר למרגלותיהם נחשפו ממצאים רבים ובהם קנקנים, מספר רב של יעים למילוי 

וידיות קנקנים שעליהן הוטבע חותם הנושא את שם הפקיד או חותם "למלך". על שתיים מהטביעות מופיע הכיתוב "למלך 

כנפים, וטביעה נוספת נושאת את השם "לנחם עבדי" שהיה,  4חברן", באחת נכתב "למלך" עם תיאור חיפושית בעלת 

ראה שהקנקנים הללו היו קשורים להכנות הצבאיות והמנהליות של ממלכת כנראה, פקיד בכיר בימי חזקיהו המלך. נ

 לפנה"ס. 8–יהודה למלחמה בסנחריב מלך אשור, שהתחוללה בסוף המאה ה

בהמשך המבנה נמצא 'מקדש שער', שקירותיו טויחו בטיח לבן. לדברי גנור, "אל מקדש השער עלו באמצעות גרם  

ר שימש להנחת מנחות. בפינת החדר נחשף פתח המוביל אל קודש הקודשים; מדרגות אל חדר גדול, בו היה ספסל אש

נרות, קערות וכנים. מעניין ביותר,  -בחדר זה מצאנו, למרבה ההתרגשות, שני מזבחות ארבע קרניים ועשרות כלי חרס 

גרתה רוכז שקרנות המזבח נקטמו באופן מכוון! זוהי, כנראה, עדות לרפורמה הדתית המיוחסת למלך חזקיהו, במס

וכרת את הוא הסיר את הבמות ושיבר את המצבות הפולחן בירושלים ובוטלו במות הפולחן שהוקמו מחוצה לה: "

" )מלכים ב', י"ח, ד'(. על מנת להעצים את ביטול הפולחן במקדש השער, בנוסף לקטימת קרנות המזבח, הוצב האשרה...

; בפינת החדר נמצאה אבן שעוצבה ככיסא ובמרכזו חור. אבנים בקודש הקודשים בית כיסא, כדי לטמא את המקום סופית

מטיפוס זה מזוהות במחקר הארכיאולוגי כמתקן שירותים. עדות לביטול מקומות פולחן על ידי הצבת שירותים מוזכרת 

עד  ויתצו את מצבת הבעל; ויתצו את בית הבעל וישמהו למחראותבמקרא, בהשמדת פולחן הבעל בשומרון על ידי יהוא: "

 " )מלכים ב, י', כ"ז(. היום

מבדיקות מעבדה שערכנו במקום בו הוצב בית  זו הפעם הראשונה שנמצא ממצא ארכיאולוגי המאשש תופעה זו.

הכסא, עולה כי לא נעשה בו שימוש. מכאן ניתן להסיק, שבית הכיסא הוצב במקום באופן סמלי. לאחר הצבתו, נאטם 

 קודש הקודשים עד לחורבן המקום.
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לפנה"ס. בחפירה נחשפו שכבות חורבן  701ער של תל לכיש נחרב בחורבן אלים על ידי סנחריב מלך אשור בשנת הש

והרס ובהן ראשי חיצים ואבני קלע, המלמדים על קרבות הפנים אל פנים שהתרחשו בשער העיר. עדויות למסעו של 

"ח ודברי הימים ב', ל"ב( ומתבליט לכיש מארמון סנחריב ליהודה מוכרות מן הממצא הארכיאולוגי, מהמקרא )מלכים ב', י

 סנחריב בנינווה, המתאר את סיפור כיבושה של העיר.

בימים אלו שוקדים ברשות הטבע והגנים, בשיתוף עם רשות העתיקות, על המשך פיתוח ושימור האתר ופתיחתו 

  אותו.למבקרים. צדו הדרומי של השער מכוסה במבנה עץ על מנת להגן עליו ואי אפשר לר

   

 

     

  

 הוצאת בית הכיסא שהתגלה במקדש השער בתל לכיש

 .(איגור קריימרמןצילום: לאחר חשיפתו )

סער גנור, רשות צילום: )  ספסל במקדש השער בתל לכיש

 .(העתיקות

  ידית של קנקן לאחסון יין שנשלח כמס, התגלה בתל לכיש

 .(יולי שוורץ, רשות העתיקותצילום: )

חפירות במקדש השער בתל לכיש, במרכז: המזבח שקרנותיו 

 .(סער גנור, רשות העתיקותצילום: )  נקטמו
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 בית כנסת או מקדש רומי? 
מבנה מונומנטאלי מן התקופה הרומית נחשף בחפירות משלחת האוניברסיטה העברית 

 בחורבת מדרס שבתחומי שמורת טבע חורש עדולם

 ברקת, המכון לארכיאולוגיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים -ד"ר אורית פלג

מבנה מונומנטאלי שהוצע בעבר לזהותו כבית כנסת מימי המשנה והתלמוד נחפר בחורבת מדרס על ידי משלחת 

מטעם האוניברסיטה העברית. הממצאים מעמידים בספק זיהוי זה ומצביעים על כך שייתכן שמדובר במקדש מן 

 תקופה הרומית.ה

בחודש ספטמבר האחרון התנהלה חפירה ארכיאולוגית בחורבת מדרס מטעם המכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה 

מערבית לבית שמש, בתחומי שמורת -ק"מ דרומית 15-ברקת. האתר נמצא כ-העברית בראשותה של ד"ר אורית פלג

שטח אחד בחלקו המערבי הגבוה של האתר  -טבע חורש עדולם שבשפלת יהודה. החפירה התנהלה בשני שטחים 

, ועוקב אחר התוואי הקדום של הדרך הרומית שהובילה מירושלים לבית גוברין, ושטח שני במדרון 38הצופה אל כביש 

 על ידי אמיר גנור ושותפים מטעם רשות העתיקות.  2010הצפוני, ממזרח לכנסייה הביזנטית שנחפרה בשנת 

ו סביב מבנה גזית בנוי היטב שחלקו היה גלוי על פני השטח לפני תחילת החפירה וזוהה החפירות בשטח הראשון התרכז

בעבר על ידי חוקרים שונים כבית הכנסת של היישוב היהודי בחורבת מדרס מימי המשנה והתלמוד. עוד לפני החפירה 

קרים של אתרים בני הזמן העלתה המשלחת ספקות לגבי הזיהוי, שאינו עולה בקנה אחד עם המידע העולה מחפירות וס

בשפלת יהודה ומן המקורות ההיסטוריים המעידים על היעלמותו של היישוב היהודי המשגשג באזור זה לאחר מרד בר 

מ' רוחב, שנחפר בעונה  18.24לסה"נ(. החפירה העלתה שמדובר במסד )פודיום( אבן גדול ) 135–132כוכבא )

ית מאסיביים המושתתים על הסלע. חלקו המערבי של המסד השתמר היטב מ'( בנוי קירות גז 11-הראשונה לאורך של כ

ועל הפן החיצוני של הקיר השתמר טיח לבן דקורטיבי המכסה על החיבור בין גושי האבן. למרגלות המבנה ממערב נחשף 

', שנמצא מ 6גרם מדרגות מונומנטאלי שעלה אל המסד ולצדו מערכת איסוף מים המובילה לעבר בור מים גדול בעומק 

מצפון למדרגות. מעברו הפנימי של הקיר המערבי השתמר באופן חלקי הריצוף של ראש המסד המונח על תשתית 

מסיבית שהחפירה טרם הגיעה לתחתיתה. כלי החרס והמטבעות מתשתית הרצפה מתוארכים למאות הראשונה והשנייה 

אדריכליים שנתגלו בתוך המבנה וסביבותיו מעידים לספירה, ומכאן שהמבנה נבנה לכל המוקדם במאה השנייה. פריטים 

שהוא היה מעוטר בהתאם למסורת הרומית האופיינית לאזורנו במאות השנייה והשלישית לסה"נ. לאור העדויות 

 הארכיאולוגיות, המבנה יצא מכלל שימוש בתקופה הביזנטית. 

מאפיין מקדשים  -מעוטר בעיטור אדריכלי עשיר ניצב על גבי פודיום מוגבה מסביבותיו ו –אופיו האדריכלי של המבנה 

פגאניים בתקופה הרומית, אולם נכון לסיום העונה הראשונה טרם נמצאו ממצאים נוספים, כגון כתובות הקדשה, פסלים 

או מנחות, שיכולים להעיד באופן חד משמעי על שימושו של המבנה ולפיכך הזיהוי עדיין אינו ודאי. בכוונת המשלחת 

לחשוף את צפונותיו במהלך שתי עונות נוספות. להבנת המבנה חשיבות רבה בשחזור התמונה של חידוש להמשיך ו

 היישוב הכפרי בשפלת יהודה לאחר חורבנם ונטישתם של היישובים היהודיים באזור זה בעקבות מרד בר כוכבא.

קופות. המבנה המאוחר ביניהם בשטח השני שנחפר במדרון הצפוני של האתר נחשפו שרידיהם של בתי מגורים מכמה ת

מתוארך לתקופה הממלוכית וראשית התקופה העות'מאנית. ממפקדי אוכלוסין של ראשית התקופה העות'מאנית עולה כי 

( שבנפת חברון היה 20-הכפר דורוסיה )שמו הערבי של היישוב בחורבת מדרס כפי שמופיע על מפות מראשית המאה ה

לית גבוהה ונדרשו לשלם מס גדול באופן משמעותי ביחס לכפרים אחרים בסביבה. גם כפר שתושביו היו בעלי יכולת כלכ

כלי החרס המיובאים הרבים שנתגלו במבנה מלמדים על עושרם וקשרי המסחר של התושבים. מתחת לשרידי המבנה 

וחרב ככל הממלוכי נתגלה מבנה מן התקופה הביזנטית המאוחרת שהמשיך להיות מיושב בתקופה המוסלמית הקדומה 

הנראה ברעידת אדמה. במבנה זה נעשה שימוש משני באבני בנייה של מבנה קדום מימי הבית השני, ממנו שרדה רק 
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קומת המרתף שבה חצוב מקווה בעל מבואה יפה ומטוייחת ובור טבילה. בשלב שני, ככל הנראה בימי מרד בר כוכבא, 

 ילה ויצא משימוש. קרקעיים נוספים באמצעות מח-חובר המקווה עם חללים תת

החפירה ממומנת על ידי מענק מחקר מטעם הקרן הלאומית למדע ונעשית בשיתוף פעולה ותיאום עם רשות העתיקות 

ועם רשות הטבע והגנים. משלחת החפירות אסירת תודה לשני גופים אלו על סיועם לחפירה וכן לעשרות המתנדבים 

 שהשתתפו בחפירה והביאו לתוצאות המרשימות. 

 ות הטבע והגנים מדגישה שהביקור באתר מותר רק בשעות היום ובשבילים מסומנים בלבד.רש

 

 דרון(-מבט כללי על המבנה המונומנטלי )צילום מהאוויר: דוד בר ורותם שפיים, חברת ארגו - Aשטח 
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 מבנה המונומנטלי )צילום: טל רוגובסקי(ההמדרגות במערב  - Aשטח 
 

 

 (צילום: טל רוגובסקי)המקווה מימי בית שני אל המבואה המטוייחת שהובילה אליו.  מבט מן – Bשטח 
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  2016 אוקטוברחידת חודש 
 היכן הוא נמצא? בתמונה?ש המבנהמה 

 

  2016 ספטמבר חידת חודשפתרון 
טאחונה  -הפתרון: טחנת הקמח עליל )טאחונת "ראס עלי" וגם "א 

אל מרפועה"="הטחנה הגבוהה"( ליד הכפר ראס עלי, אשר בנחל 

יש סברה שזוהי טחנת סוכר צלבנית שהוסבה בתקופה ציפורי. 

העות'מאנית לטחנת קמח בעלת שתי קומות ושתי ארובות. גובה 

הגבוהה ביותר בארץ. מ' וזוהי הטחנה עם הארובה  12הארובה הוא 

והפסיקה את  20-של המאה ה 20-הטחנה התחתונה פעלה עד שנות ה

פעולתה בשל טחנות מונעות סולר שהוקמו בשפרעם ואיבטין. הטחנה 

 .1946העליונה פעלה עד 

ד"ר איתן איילון, ערן מאיר, ד"ר מוטי  שמות הפותרים נכונה לפי הסדר:

תבור, נילי פרי, אלי רצין, ד"ר אודי גלילי, מיכה כהן, ד"ר אלי ינאי, גיא כהן, ערן -ניר, אחיה כהןאביעם, יואל שרון, עודד מיוחס, מודי ש

סער, בן עמי פלג, איריס זרטל, איתן גביש, ד"ר שמעון אביבי, יהונתן אורלין, שמוליק זסלבסקי, דב אורן, ששי קרן, יוני שילה, בתי 

 ואם שכחתי מישהו איתו הסליחה.  פריד, דבורה יונאי, יואל שדה, הלל זילברקלנג
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