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המתקיים בגן לאומי עמק  לראשונה: בסינון העפר מהר הבית,
צורים, נחשף ריצוף מחצרות בית המקדש השני מימי הורדוס, 

 ידי הארכיאולוגים-ושוחזר על

 אילן-ד"ר גבריאל ברקאי וצחי דבירה, אוניברסיטת בר

 .הכירו: כך נראתה הרצפה במתחם בית המקדש השני

י הצליחו חוקרים לשחזר לראשונה במחקר הארכיאולוג

בוודאות גבוהה מרכיבים אדריכליים מסוימים ששימשו 

בבית המקדש השני וחצרותיו, מזמן שלטונו של המלך 

לפנה"ס(. השחזור הוא של רצפות  4עד  37הורדוס )

מעוטרות בצבעים שונים ובדגמים גיאומטריים, ששימשו 

ככל הנראה בסטווים אשר הקיפו את מתחם המקדש 

גם במבנים חשובים אחרים וברחבות הגדולות ואולי 

שבהם נאספו עולי הרגל הרבים, אשר הגיעו אל בית 

המקדש. ד"ר ברקאי: "אפשר לקבל מושג על פארו הרב 

 של בית המקדש".

במפעל סינון העפר מהר הבית, הנערך בגן הלאומי עמק 

אילן ובמימון -ידי חוקרים מאוניברסיטת בר-צורים על

הקרן לקידום הארכיאולוגיה בישראל, עמותת עיר דוד ו

-שברים של אריחי ריצוף צבעוניים מאבן. כ 600-נתגלו כ

 29.6מהם תוארכו בוודאות לימי הבית השני, בהתבסס על מידותיהם התואמות את תקן הרגל הרומית )שאורכה  100

מו כן, מתבסס התארוך על רצפות ס"מ( ועל סמך מקבילות מארמונות הורדוס במצדה, הרודיון, יריחו ואתרים נוספים. כ

 דומות שנתגלו בארמונות ובווילות מפוארות באיטליה, מבנים המיוחסים אף הם לימיו של הורדוס. 

אריחי ריצוף אלה נוצרו מסוגים שונים של שיש ואבנים צבעוניות שרובם יובאו מרומא, אסיה הקטנה, טוניסיה ומצרים. הם 

 נות. נוסרו ונחתכו בצורות גאומטריות שו

לאחרונה הצליחה פרנקי שניידר, חברת צוות החוקרים של פרויקט הסינון ומומחית לרצפות מעוטרות עתיקות, לשחזר 

 9-כמה מהדגמים המפוארים שעיטרו את חצרות הר הבית ואגפיו. שניידר, שהחלה את פעילותה בעמק צורים לפני כ

את הידע המקצועי הרחב שלה, רתמה שניידר לצורך  שנים כמתנדבת, הינה בעלת רקע אקדמי במתמטיקה וביהדות.

שיחזור הדגמים הגיאומטריים. במאמר שהתפרסם החודש בקובץ מטעם מכון מגלים )המכון הגבוה ללימודי ירושלים, 

ירושלים הקדומה', מסבירה שניידר כי "השחזור נעשה בעזרת כלים  –מבית עיר דוד( לרגל כנס 'מחקרי עיר דוד 

וד המקבילות ממפעלי בנייה של המלך הורדוס באתרים אחרים". לדבריה, "סגנון ריצוף זה, הקרוי מתמטיים ועל יס

 היה יוקרתי ביותר, והועדף על פני רצפות הפסיפס הרגילות".  –'מעשה חיתוך'  –בלטינית אֹוּפּוס ֵסקִטיַלה 

את מבני הר הבית", אומרת שניידר "עד עתה הצלחנו לשחזר שבעה דגמים פוטנציאליים של הרצפות המפוארות שעיטרו 

ידי אומנים זרים מרומא ששלח הקיסר אוגוסטוס לידידו המלך -ומסבירה כי "הרצפות הללו הותקנו ככל הנראה על

  הורדוס, שבנה מחדש את הר הבית במאה הראשונה לפנה"ס".

 

 ממתחם בית המקדש השני אריחי ריצוף
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 .עתהעד חזרו ושש הביתפוטנציאלים של הרצפות המפוארות שעיטרו את מבני הר דגמים  שבעה :תמונהב

היא מציינת כי "הדגמים ששוחזרו עד כה כוללים תשליבים של ריבועים, משולשים, דגמים דמויי כוכב, דגם דמוי שבשבת 

ועוד, כשהם עשויים מאריחים מנוסרים ומוחלקים היטב, שהותאמו זה לזה בדייקנות רבה מבלי שניתן היה להחדיר אפילו 

 ך המחקר ישוחזרו דגמים נוספים. להב של סכין חדה ביניהם". היא משערת שבהמש

צחי דבירה, יוזם ומנהל שותף של פרויקט סינון העפר מהר הבית, הסביר ש"כל המחקרים הקודמים לא עסקו עד עתה 

בסוגי הרצפות שהיו בהר הבית ובמקדש. הרעיון ששטחים נרחבים בהר הבית בתקופת בית המקדש השני רוצפו בשיטת 

, על ידי הארכיאולוג אסף אברהם שהיה אז חלק מצוות 2007נה בפרסום בשנת האופוס סקטילה, הועלה לראשו

הארכיאולוגים בפרויקט הסינון וכיום מנהל את הגן הלאומי סובב חומות ירושלים ואת הגן הלאומי עמק צורים מטעם 

פה, שכתב: "... מתתיהו, ההיסטוריון בן התקו-רשות הטבע והגנים". הצעתו של אסף התבססה על תיאוריו של יוסף בן

מקורה הייתה מרוצפת כולה באבנים מסוגים וצבעים שונים..." )מלחמות היהודים ה', ב'(. לצד הצגת עדויות -]החצר[ הלא

ארכיאולוגיות נוספות המחזקות השערה זאת הועלתה ההצעה כי ייתכן שהספרות התלמודית משמרת גם היא זיכרון 

כור שורות של אבני שישא, כוחלה ומרמרא שבהן נבנו חלקים מהמקדש לאופיין המפואר של הרצפות בהר הבית באז

 )סוכה נא ע"ב; בבא בתרא ד', ע"א(. 

ד"ר גבריאל ברקאי, יוזם ומנהל הפרויקט: "כעת, באמצעות כישוריה המתמטיים של פרנקי שניידר, הצלחנו לשחזר את 

את פאר הרצפות שעיטרו את המקדש ואגפיו לפני הדגמים עצמם. זו הפעם הראשונה שאנחנו יכולים לראות במו עינינו 

לא ראה בניין  –כאלפיים שנה. בהקשר של בית המקדש שבנה הורדוס, אומרת הגמרא ש'מי שלא ראה את בניין הורדוס 

נאה מימיו'. אנחנו אמנם לא זכינו לראות את בית המקדש בתפארתו, אבל כעת, עם חשיפת הרצפות המיוחדות הללו, 

 לקבל, ולו מושג קטן, על מאפיין אחד מן הפאר של בית המקדש השני".  אנחנו מצליחים

שנה חפר הוואקף המוסלמי, באופן בלתי חוקי, בהר הבית וסילק את העפר לערימות שפך במזרח ירושלים.  15-לפני כ

טבע והגנים אילן, ד"ר גבריאל ברקאי ויצחק דבירה, יזמו את הצלת הממצאים. רשות ה-ארכיאולוגים מאוניברסיטת בר

שנים מתבצע מפעל חינוכי וחברתי ענק בו לקחו  12-הלאומיים העמידה לרשותם שטח בגן לאומי עמק צורים, ומזה כ

חלק, עד עתה, למעלה ממאתיים אלף מתנדבים מכל שדרות החברה בישראל ומכל רחבי העולם. המפעל ממומן ומנוהל 

העפר, תחת פיקוח ארכיאולוגי הדוק. הקרן לקידום  ידי עמותת עיר דוד. המתנדבים מסננים את ערימות-על

הארכיאולוגיה בישראל מממנת את חקר הממצאים. עד כה העלו המתנדבים שפע של ממצאים ארכיאולוגיים רבים ויקרי 

ערך, מהם ניתן ללמוד על הר הבית ועל שהתרחש בו במהלך ההיסטוריה. בין היתר נתגלו גם אריחי ריצוף צבעוניים 

 ונות.מתקופות ש
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מימין לשמאל: צחי דבירה, ד"ר גבריאל ברקאי,  .6.9.2016 -מסיבת עיתונאים שהתקיימה בגן לאומי עמק צורים ב : מעלהל
 פרנקי שניידר ואבייתר כהן, מנהל מרחב ירושלים ברשות הטבע והגנים

  : דגם נוסף מרצפת חצר בית המקדשמטהל
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 :פרויקט שימור ושיחזור בגן לאומי בית שערים

 (26פתח מערת ראש בית הכנסת הצידוני )מערכת 
 ראש צוותי השימור של מחוז צפון של רשות הטבע והגנים –יהונתן אורלין 

החודש סיים צוות השימור הדרומי במחוז צפון את פרויקט השימור הנוכחי בגן לאומי בית שערים. חלק 

. מערה זו הינה מרשימה 26ערה הצפונית שבמכלול מערות מפרויקט זה היה שימור ושחזור של פתח המ

 משכבי קבורה. 20-ביותר, וכוללת בתוכה תבליטים רבים של מנורות מסוגים שונים וכ

מעל המערה גדל עץ אלון תבור גדול ממדים. עם השנים, אחד משורשיו חדר את סלע הקרטון הרך ופורר אותו, עד 

שהגיע לפתח הכניסה למערה. הלחץ האדיר, שהפעיל שורש העץ, לחץ על המשקוף וגרם לשבירתו ולשבירת כנף הדלת. 

 סף, הוא דחף את מזוזות הדלת החוצה. למעשה, פתח המערה נשאר פרוץ לחלוטין ובסכנה ודאית של קריסה בעתיד.בנו

מערות הקבורה בבית שערים חצובות בסלע הקרטון הרך. 

סלע זה מושפע מאוד מנזקי מזג האוויר, וכאשר שמש ורוח 

חודרים לתוך המערות הוא מתייבש ומתפורר. הפתרון 

מירה על מערות הקבורה הוא לסגור הטוב ביותר לש

מחדש את פתחיהן, ובכך להחזיר את הלחות הטבעית 

 לסלע ולמנוע את בלייתו המואצת.

תהליך השימור היה איטי ומורכב. תחילה פירק צוות 

השימור את סלע הקרטון המתפורר. הפירוק נעשה 

בפעולות כירורגיות ידניות על מנת לעקור את כל חלקי 

ן פורקו המשקוף ומזוזות הדלת. בשלב השורש. לאחר מכ

הבא הודבקו מחדש המשקוף וחלקי כנף הדלת השבורים, 

ולאחר מכן נבנו המזוזות והמשקוף מחדש. לבסוף, נסגרו 

החללים שמסביב לפתח באבני קרטון בבניית "דבש" 

 ובחומר מליטה על בסיס סיד בור.  

לאחר סיום העבודות, דלת האבן מסתובבת על צירה 

ת לפתיחה ולסגירה ואפילו לנעילה בעזרת הבריח וניתנ

המקורי. המערה חוזרת אט אט למצב של לחות אבן רצויה, 

תנאי הכרחי להשתמרותה לדורות הבאים. בשלב זה 

 המערה נשארה סגורה לקהל המבקרים. 

בהזדמנות זו אני רוצה להודות לצוות האתר על עזרתו 

 . הרבה במהלך עבודות  השימור

 

 תמונות למעלה: פתח המערה לפני תחילת העבודות
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 הסלע השבור והוצאת השורשפירוק 

     

 

 פירוק המשקוף ומזוזת הדלת :; משמאלשברי כנף הדלתהדבקת  :מימין

   
 סיום העבודותלאחר המערה פתח 
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תבנית מסכה פניקית נתגלתה בחפירות  ממצא נדיר:

  ארכיאולוגיות בגן הלאומי אכזיב

 ד"ר יפעת טהרני, ד"ר מיכאל יסמין וד"ר פיליפ אברהמי, משלחת חפירות אכזיב

בחפירות ארכיאולוגיות שנערכו בקיץ האחרון בגן הלאומי אכזיב שבחוף הגליל התגלתה תבנית מסכה שצורתה פני 

 . אחורי, הקמור, הייתה ידית שנשברהס"מ. בחלקה ה 17X21ומידותיה נער. התבנית עשויה חרס 

מן החשובים  –צרפתית בגן הלאומי אכזיב -זוהי השנה השלישית שבה נערכות חפירות המשלחת הישראלית

ידי ד"ר יפעת טהרני, ד"ר מיכאל יסמין וד"ר פיליפ -שבאתרי החוף הצפוני בעת העתיקה. החפירות מנוהלות על

סות בית הספר למקרא ולעתיקות על שם נלסון גליק, היברו יוניון קולג', ירושלים, המרכז הצרפתי אברהמי ובח

למחקר בירושלים, משרד החוץ הצרפתי וקרן הונור פרוסט. יש לציין שחפירות אכזיב נעשות תוך שיתוף פעולה 

 .מלא עם רשות הטבע והגנים ועם צוות הגן הלאומי ומנהלו, מר יוסי האן

נית בשטח הממוקם בלב הגן הלאומי אכזיב היווה הפתעה גדולה לחופרים ולצוות. לאחר שתועדה בשטח, גילוי התב

הועברה התבנית לניקוי ולשימור במעבדות מוזיאון ישראל בירושלים בראשות מר אנדריי ואינר ולאחר מכן נוצקו בה 

 , עוביין ופרטי הפנים המתוארים בהן. מספר מסכות חרס. כעת מנסים החוקרים לעמוד על האופן שבו נוצקו המסכות

כבר עתה ניתן לראות כי בתבנית נוצקו מסיכות בתבליט גבוה. רכסי הגבות, האף המשולש והפה שקועים. העיניים 

ער הראש  עשויות משני גושי טין בולטים, צרים ומעט מלוכסנים היוצרים עיניים חלולות עמוקות שצורתן צורת שקד. ש ְֹ

 –ש שורות עשויות מלבנים שקועים המייצגים תלתלים. האוזניים מעט מחודדות ובולטות כלפי חוץ מסומן באמצעות חמ

סממן טיפוסי למסכות הפניקיות. ייתכן שהאוזניים עוצבו בנפרד ונוספו לפנים רק לאחר יציקת המסכה. בניגוד למסכות 

ה מן התבנית באכזיב אין חתימת זקן או אחרות המוכרות מהעולם הפניקי והפוני בכלל ומאכזיב בפרט, למסכה שנוצק

ער פנים. למרות שהללו יכלו להתווסף מאוחר יותר בצבע, נראה כי הפרטים העדינים מעידים על כך שמדובר בפני נער  ש ְֹ

 ולא בפני גבר בוגר.

  

 ייחין(.משמאל, תבנית מסכה פניקית בצורת פני נער מתל אכזיב. מימין, מסכה שנוצקה במעבדות מוזיאון ישראל בירושלים )צילום: ולדימיר נ
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 כיצד יש להבין תגלית זאת? 

במחצית הראשונה של האלף הראשון לפנה"ס )תקופת הברזל( התפתחה באכזיב עיר פניקית הנזכרת במקרא ובכתובות 

של מלכי אשור. אולם רק מעט ידוע על אופייה וצורתה של העיר העתיקה ששכנה בסמוך לאחד החופים היפים ביותר 

 ישראל. -בארץ

ממנו. למבנה קירות אבן שאליהם הוצמדו ספסלים מטויחים. אל התבנית נתגלתה במבנה ייחודי שעד כה נחשף רק חלק 

עשר כלים שלמים, ובהם קערות, קובעות, -הקיר האחורי הוצמדו שלוש מדרגות מטויחות. בסמוך לתבנית נתגלו כחמישה

א', למאה התשיעית לפנה"ס. 2גביעים ונרות. המכלול הקרמי העשיר שהתגלה במבנה מאפשר לתארכו לתקופת הברזל 

מרות שעד כה נחשף רק חלק ממנו, התכנית האדריכלית והממצא העשיר מעידים על ייחודו של המבנה שאפשר כי ל

 שימש לצורכי פולחן המתים.

  

 גילויה. מימין, מדרגת טיח וספסל אבן בקיר האחורי של מה שנראה כמקדש )צילום: ד"ר מיכאל יסמין(. תבנית המסכה בעת :מימיןתמונה 
 (צביקה צוק :צילום) גן לאומי אכזיבתמונות מ :משמאל

 

חפירות ארכיאולוגיות שנערכו בעבר מצפון לתל אכזיב ומדרומו הראו כי בתקופת הברזל נפרשה מסביב לעיר הפניקית 

עיר מתים שחפירתה הניבה תרבות חומרית עשירה. בין היתר נמצאו בקברים מסכות שצורתן פני אדם, חלקן צבועות. על 

ת מאלו שנתגלו בקברים אינה תואמת לתבנית שהתגלתה פי אחת הטענות הונחו המסכות על פני הנפטרים. אך אף אח

 בחפירות הגן הלאומי.

התבנית נמצאת בשלב מחקר ראשוני בלבד אך לטענת החופרים כבר כעת ברור כי מדובר בתגלית נדירה, שכן עד כה 

ות הפניקיות נתגלו מסכות חרס פניקיות שצורתן פני אדם אך לא התבניות שבאמצעותן הן יוצרו. נוסף לכך, רוב המסכ

שנתגלו עד כה במזרח הים התיכון ובמערבו הן משלב מאוחר יותר. גילוי התבנית מאכזיב שופך אור על הליך יצירת 

המסכות שנוצקו בתבנית חרס, לפחות בשלב מוקדם זה של ראשית האלף הראשון לפנה"ס, ושלוו ככל הנראה בטקס 

  פולחני שאפשר כי היה קשור בפולחן המת הפניקי.
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קולנוע, מדיה  :השנתי לתכנון גנים לאומיים בנושאכנס לזמנה ה
 8.12.16 וארכיאולוגיה
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 2016לשימור מורשת התרבות  3-ארצי ההנס יכלזמנה ה
22.11.2016 
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  2016 פטמברסחידת חודש 
 ?הוא נמצאהיכן  ?שם המקוםה ממה רואים בתמונה? 

 

  2016ים יולי אוגוסט חידת חודשפתרון 

 

 וגם הפעם היה רק פותר אחד: ד"ר מוטי אביעם

 יוס צפיריס ז"להפתרון: בית מרחץ מהתקופה הביזנטית, גן הלאומי כורסי, חפר פרופ' וסיל
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