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 פרופ' אדם זרטל ז"ל –לזכר חברים 
התנהלו  3791החודש הלך לעולמו אדם, פרופ' אדם זרטל. עד מלחמת יום כיפור בשנת     

של אדם במסלול קיבוצי אופייני, של כלכלה וחקלאות בשילוב עם כישרונות כתיבה חייו 
ויצירה. פציעתו במלחמה ההיא שממנה סבל כל ימיו, שינתה את מסלול חייו והוא החל 

אנטיפטריס -בלימודי ארכיאולוגיה במעין 'קריירה שנייה'. כך נפגשנו בחפירות בתל אפק
מודית של החוג לארכיאולוגיה באוניברסיטת תל בבואו כסטודנט להשתתף בחפירה הלי

אביב, כשהוא מסרב להיכנע למגבלות שהטיל עליו לכאורה הצורך להלך בעזרת קביים. 
החל אדם במפעל סקר הר מנשה. הסקר התחיל בתקופה בה לימודי  97-בסוף שנות ה

של  'הגיאוגרפיה ההיסטורית' היו כאבן שואבת בחוג בתל אביב, דבר שהביא לביצועם
סקרים רגיונליים רבים על ידי קבוצת דוקטורנטים דאז. ואולם, אדם התמיד בסקר 

בדבקות יוצאת דופן במשך למעלה משלושים שנה, ממש עד ימיו האחרונים. הסקר הניב תוצאות חשובות במגוון 
 נושאים ותקופות.

קר הארכיאולוגי, תוך הדגשת אחת בדברים שנכתבו עליו בכמה עיתונים סופר על מפעל חייו המדעי שעיקרו הס    
התגליות החשובות: האתר שהוא עצמו כינה "המזבח של יהושוע בן נון בהר עיבל". תגלית זו, הוסיפו הכותבים 

 השונים, הייתה שנויה במחלוקת בקרב הארכיאולוגים.
 נכון, אבל לא מדויק מבחינת המתודה והיושרה המדעיים.    
, בעודו תלמיד מ.א. ובהמשך 07-האתר בהר עיבל התגלה על ידי אדם כבר בתחילת הסקר שלו, בראשית שנות ה    

דוקטורנט באוניברסיטת תל אביב. היו אלה השנים בהן הארכיאולוגיה המקראית הקלאסית עמדה תחת ביקורת 
גיה. אדם היה כמעט בודד מבין מדעית אינטנסיבית שהביאה לשינויים בהבנתנו את היחס שבין המקרא לארכיאולו

דור הארכיאולוגים 'הצעיר' שדבק בארכיאולוגיה המקראית. אחת התגובות הראשונות לפרסום דבר גילויו של 
האתר בהר עיבל הייתה של אחד ממוריו, פרופ' א' קמפינסקי ז"ל, שפטר את התגלית ואת האתר כ'עוד מגדל שמירה 

ואף הוסיף והעיר על קיומם של כפרים פלסטיניים בשומרון )כאילו שיש חקלאי' )נוטרה( שהשומרון משופע בהם, 
מדעית(. מאז ועד היום הביקורת כנגד גילויו של אדם בהר עיבל נעשתה -קשר בין הדברים מבחינה ארכיאולוגית

תכתבו בעיקר בעיתונות היומית או במגזינים פופולריים. אדם עצמו היה טוען בלהט האופייני לו: "תתווכחו איתי! 
מדעיים עם הטענות שלי". זה לא קרה, או כמעט לא קרה, -מאמר ראוי בבמה מדעית שיתמודד בכלים ארכיאולוגיים

 עד היום. ועתה כשאדם הלך לעולמו ראוי להתייחס לעניין זה.
לדעתי, השתיקה וההתעלמות הרועמת של חלקים בקהילה הארכיאולוגית מן האתר בהר עיבל הם בבחינת פגם     

-י. ולמרות שאני לכשעצמי אינני מקבל את פרשנותו של אדם לאתר, אני סבור שלא ניתן לקיים דיון ארכיאולוגיאת
מדעי ראוי בהיסטוריה היישובית של השומרון בשלהי תקופת הברונזה ובראשית תקופת הברזל )מה שמכונה 

א וממצאיו מעמידים בפני החוקר. 'תקופת ההתנחלות'(, בלא להתייחס לאתר המאד מיוחד שבהר עיבל ולאתגר שהו
אין ספק בעיני כי האתר בהר עיבל לא היה נוטרה, אלא אתר פולחני נדיר בממצאיו, לא פחות. אולם, המציאות 

לפנה"ס, הייתה מורכבת ומסובכת והנתונים הקשורים בה מעלים  31-וה 31-שהתקיימה כנראה בשומרון במאות ה
ובהן גם ניסיון להבינו על רקע המסופר בספר יהושוע פרק ח'. ועם האפשרות שורה של אפשרויות מעניינות להבנתו, 

 מדעיים.  -הזו ראוי היה לנהל ויכוח בכלים ארכיאולוגיים

ההתעלמות שנהג חלק מהקהילה הארכיאולוגית בתגלית של אדם פגעה בו ללא ספק. אבל לא פחות ואולי יותר     
וכך במקום שיתקיים דיון מדעי ראוי באתר שהוא אחד התגליות גרועה מכך היא הפגיעה ביושרה של המחקר. 

, הוא הפך לזירה לאג'נדות פוליטיות ולמשוש לבם של הציונות 17-הארכיאולוגיות החשובות של שלהי המאה ה
 הדתית מחד ושל חוגים כנסייתיים ואוונגליסטים מאידך, כפי שניתן לראות זאת בחיפוש קל בגוגל. 

  להו, אדם זרטל, ראויים להרבה יותר מכך. יהי זכרו ברוך.הן האתר ובמיוחד מג

 ד"ר צביקה גל
 מכון כנרת לארכיאולוגיה גלילית

 מכללת כנרת

 
 

  

http://www.google.co.il/url?url=http://www.arielp.co.il/product-p-109/%D7%91%D7%94%D7%A8-%D7%95%D7%91%D7%A9%D7%A4%D7%9C%D7%94-%D7%95%D7%91%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%94-/-%D7%9C%D7%9B%D7%91%D7%95%D7%93-%D7%90%D7%93%D7%9D-%D7%96%D7%A8%D7%98%D7%9C-/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%91%D7%97%D7%A8%D7%AA.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBcQwW4wAWoVChMIjZfMrNrsyAIVyD0UCh2qaQqn&usg=AFQjCNGYzOSL6Rg_ylOVGTxvzxCUksbDsA
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 2012רים )גבעת שייח אבריק(, קיץ סיכום ראשוני של עונת החפירות השנייה בבית שע

 ד"ר עדי ארליך המכון לארכיאולוגיה ע"ש זינמן באוניברסיטת חיפהמאת 
 1732במהלך קיץ 

התקיימה עונת 
החפירות השנייה 

בבית שערים, 
מטעם המכון 

לארכיאולוגיה ע"ש 
זינמן באוניברסיטת 
חיפה, בראשות ד"ר 

עדי ארליך 
ובהשתתפות צוות 
מסור, סטודנטים 
ומתנדבים. העונה 

יתה שמחה יהפעם ה
במיוחד לאור 

על  נסקווא הכרזת
הנקרופוליס )עיר 

הגן המתים( של 
ית שערים הלאומי ב

כאתר מורשת 
והכללת  עולמית 

שטח החפירה 
באזור החיץ של 
 אתר המורשת. 

 : תצלום אוויר עם מיקום שטחי החפירה3איור                                         משלחת החפירות 
הלאומי וד"ר שולחת את ברכותיה על ההכרזה לידידי החפירה שעמלו קשות למען ההכרזה, רויטל וייס מנהלת הגן 

 צביקה צוק ארכיאולוג רשות הטבע והגנים.
בעונה זו נערכו חפירות בחמישה שטחים, שניים לאורך הכביש המוביל לגן הלאומי ושלושה בפסגת הגבעה שעליה 

הסמוך למבנה הבזיליקה, שנחפר לפני כשמונים שנה, החפירה התרחבה ונחשפו  A(. בשטח 3התקיים היישוב )איור 
(. עיקר הממצא 1חדרים נוספים, מתקנים ובורות. נראה כי המבנים בשטח זה הינם ברובם מבני מגורים )איור 

אשר יצא (, 1מתקן חצוב תת קרקעי, )שעדיין לא נחשף במלואו( מן התקופה הרומית )איור  –מתוארך לשתי תקופות 
משימוש באמצע המאה הרביעית וכן מספר רצפות, קשת וקירות מאותה תקופה; חדרים נוספים, הבנויים באופן 

לספירה. בנוסף נמצאו גם שרידים ממלוכים אך עדיין  6-2מרושל יותר הם ככל הנראה מהתקופה הביזנטית, מאות 
 לא ניתן לקשור אותם לארכיטקטורה. 

לפסל אלכסנדר זייד, הניב ממצאים משלוש תקופות עיקריות: מילוי עפר מן התקופה  זרחמ-הממוקם מצפון  Cשטח
( ושרידי 4העות'מנית, הכולל בורות החודרים לעומק, מבנה גדול, אולי ציבורי, ככל הנראה מהתקופה הרומית )איור 

ם ראשונה שבבית (. זו פע2קירות קדומים ומתקנים חצובים מתקופת בית שני, המאה הראשונה לספירה )איור 
שערים מתגלים שרידים משמעותיים מתקופה זו, בה שימשה בית שערים כאחוזה של המלכה ברניקי, אליבא דיוסף 

 בן מתיתיהו. 

, ובו התגלו שרידי קירות, קימרון, תעלת ניקוז ושני בורות מים Dבחלקה המערבי של הגבעה נפתח שטח חדש, שטח 
 לאגירת מים.  ם ניצלו את האזורים בשולי פסגת הגבעה, בהם יש ניקוז טבעי,(. דומה כי הקדמוני6צמודים )איור 

 Zובשטח  Yבמדרון הצפוני של הגבעה, לאורך הכביש המוביל לגן הלאומי, המשיכה החפירה ליד בית הבד בשטח 
ר. שסמוך לשכונת בית הכנסת הועמקו ריבועי החפירה ונחשפו שם ארכיטקטורה, מפולות וחציבות קדומות יות

 המאה החמישית לספירה.מהתקופה הביזנטית, בעיקר מבשני שטחים סמוכים אלו השכבה הבולטת היא 
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בימים אלו עיבוד החומר עדיין בעיצומו, אך כבר ניתן לומר 
שהעיירה בית שערים התקיימה לפחות מן התקופה 
ההלניסטית )הממצאים הקדומים ביותר הם מן המאה 

ב בתקופה הרומית הקדומה, השנייה לפנה"ס(, היה בה יישו
פרחה בתקופה הרומית ולאחר מכן, לאחר הפסקה, שבה 
לתפקד בתקופה הביזנטית. הפעילות האנושית התחדשה 

ולאחר מכן גם לאורך התקופה העות'מנית ועד  31-במאה ה
 ימינו אנו. 

 
 

              , הבזיליקה ברקעA: מבט כללי על שטח 1איור 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B: מבנה גדול מן התקופה הרומית בשטח 4איור                       A: מתקן תת קרקעי בשטח 1איור 

 

 B: מתקנים חצובים מימי בית שני בשטח 2איור 

 

 D: בורות מים בשטח 6איור 
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2012דו"ח סיכום חודש ספטמבר  צוות שימור מחוז דרום  

דרום, רשות הטבע והגנים מחוזומורשת ממונת שימור  –אורית בורטניק מאת   

  
שלהי הקיץ וחגי תשרי, צוותי השימור עסקו בעיקר בשימור תחזוקתי בגן לאומי  –ספטמבר -במהלך אוגוסט

 תל ערד ובמצד צין.  אומילן הגבממשית, 

 ממשית. אומילן הבגש 'מגדל'בהשימור סופי בתום עבודות המראה הות מלהלן תמונ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :תחזוקתי במצד ציןשימור 

 :סקירה ארכיאולוגית

  משדה בוקר "מק 1-כנמצא מצד צין, 
מצפון מערב בגן הלאומי "גן הפסלים", 

תקופה . הוא שייך ללראש מעלה צין
 שישית-הביזנטית )מאות חמישית

 (. לספה"נ
  כחלק מהמאבק הטריטוריאלי בין

הנצרות לאסלם בתקופה זו חלה נסיגה 
לתוך פנים של האימפריה הביזנטית 

הארץ ומצד זה שימש כמוצב קדמי 
גן על השיירות שהגיעו מכיוון פטרה הש

 סולטאן". -לעבר עזה בדרך "דרב א
 מטרים מעל בקעת  327-המצד ממוקם כ

נקודת שליטה טובה על ומהווה צין 
השיירות שהגיעו מבקעת צין למישור 

 צין והמשיכו לחלוצה. 
 על ידי    3710-האתר נסקר לראשונה  ב
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מבנה  המטעם אגף העתיקות. בחפירה התגלרודולף כהן  על ידי 3793-א. קירק  אך נחפר לראשונה ב
31.47X32.27  שני מגדלים רבועים שביניהם עובר שער כניסה. כמו כן נמצאו במקום שברים של בעל מטר

 קנקנים וסירי בישול מהתקופה הביזנטית.
 

 רשות העתיקות בראשות יגאל ישראל בה נמצאו גם  התבצעה חפירה ארכאולוגית נוספת מטעם  3777-ב
לאחר החפירה הוחלט לשמר את המבנה לטובת הציבור בסיוע משפחתו של  .מטבעות וחרסים מהתקופה

 .3777-נועם ברנע אשר נפל בדרום לבנון ב
 :מטרת הפרויקט 

  מונצח באתר.נועם ז"ל  םשבנת ברנע משפחבסיוע תקציבי של קירות המצד שימור 
 

                          
 כללי של המצד מראה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . רולקה 1 סגירת ראש קיר –. קופינג 1 . מילוי מישקים3 :הנחיות העבודה כוללות

 .גירוף המבנה –. הסדרה כללית 2 . השלמת אבן חסרה4 

 ע"י צוותי שימור דרום, שבטה, מצדה.ביצוע 

 

 קירות המבנה:צילומים כלליים של מצב השתמרות 
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 צוותי השימור בעבודהו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ?מה מתוכנן

 ,שטפון עצוםהעבודה הגיע  םובינתיים בעת סיומ הפרויקט בעינות צוקים. ים אתלהשלמתוכנן צוות שימור דרום 
הציף את השמורה ופגע באתר 

 העתיקות. 

השתלמות קרוב ביעבור הצוות 
 ריענון בבטיחות בעבודה בגובה.

שיכלול  –הכנת "תיק למשמר" 
 –חומרי קריאה בנושא השימור 

 מאמרים, מפרטי עבודה ועוד...

הנחיות למנהלי אתרים לקראת 
 החורף. 
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 גן לאומי ירקון )מבצר אנטיפטריס(בואו לחשוף את העבר בחפירה ארכיאולוגית בתל אפק 
 למה?

, המכון רשות הטבע והגנים -שנים ואנחנו  2,777-אנטיפטריס שבגן לאומי ירקון ישנה היסטוריה בת כ –בתל אפק 

הולכים לחשוף אותה. החפירה מתמקדת בארמון הכנעני הגדול  -לארכיאולוגיה של אוניברסיטת ת"א ואתם 

 שנים.  1,977-שימש את מלך אפק לפני כש

   

 . 1732עד סוף חודש דצמבר  31:77 – 9:77כל יום שישי בשעות  מתי?

 לראש העין.תל אפק )גן לאומי ירקון, "מבצר אנטיפטריס"( סמוך איפה? 

 שמתחייבים לפחות ליום חפירה אחד במלואו. 36בעלי בריאות תקינה מעל גיל  מי?

 , אנשי רט"ג ואנשים טובים נוספים.מאוניברסיטת תל אביב חופרי המכון לארכיאולוגיה עם מי

 מספר המתנדבים בכל יום מוגבל. כל הקודם זוכה. כמה?

מזון לכל היום,   ?להביא מה

נעליים גבוהות, כובע, מים וקרם 

 הגנה.

 איך?

הרשמה אצל כוכי, מזכירת אגף 

-727ארכיאולוגיה, בטלפון 

או בדוא"ל  0639173

u.info@npa.org.il  

 . נשמח לראותכם

 

 

 

  

mailto:u.info@npa.org.il
mailto:u.info@npa.org.il
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 דילמות שחזור באתרים ארכיאולוגיים :אומיים בנושאלכנס השנתי לתכנון גנים לזמנה ה

11.12.2012ו "ביום חמישי, ה' בטבת תשע 223יתקיים באוניברסיטת תל אביב, בניין גילמן אולם הכנס   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

1. 
 

 2012ספטמבר/אוקטובר חידת חודש 

  היכן הפסיפס? באיזה גן לאומי? ומה הסיפור המיוחד שלו?

 

 
 

  2012אוגוסט חודש  תפתרון חיד

 היכן נמצא פסיפס זה? מה רואים בו ולאיזה גן לאומי הוא שייך?
 

של תא תפילה במבנה נוצרי )מנזר, כנסייה?( מהתקופה פסיפס 
והועבר  מרשה-לאומי בית גובריןגן ב 3713ה בשנת צאמהביזנטית שנ

מוזיאון ארץ ישראל בתל אביב. המקום נקרא גן לפני שנים רבות אל 
ועד  3701-ארכיאולוגית בהשכלתה. מיעל לכבוד יעל אולניק שהייתה 

יעל . שימשה אוצרת ומנהלת גן הקרמיקה במוזיאון ארץ ישראל 3779
  . רדכי נמירמיפו -בתו של ראש עיריית תל אביבהייתה 

מתוארת אמפורה, ממנה יוצאים שריגי גפן וענבים פסיפס רצפת הב
יחמורים,  -)הזיהוי משוער(: לִצדי האמפורה . מדליונים 0היוצרים 

לשמאל( שלו, עוף דורס וקורא, ובשורה העליונה  מעליהם )מימין
מתוארים שני טווסים   אווז, פסיון ועגור; ברצועה שמעל שטיח זה

תובת ביוונית, המציינת שהפסיפס הונח לכבוד אוחזים בֵזר ומעליו כ
אולי הבישוף  -ידי תלמידי הכוהן אובודיאנוס "התם והישר" -ישו על

  של בית גוברין.

רונן בני פרנקל, עודד מיוחס, : ד"ר עמית הורן, פתרו נכונה לפי הסדר

יוספי דיטאל, גיא איילון, משה רימר,  סגל, נילי פרי, ד"ר נילי גרייצר,

שמוליק , בנימין אליאסון, מרגלית לזר, עידו שאול פלג,בן עמי 

 ואם שכחתי מישהו איתו הסליחה. דבורה יונאי איתמר בן דוד, פינסקר, 
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