חדשות בעתיקות ינואר 0215
ד"ר צביקה צוק  -ארכיאולוג הרשות

ד"ר שרון צוקרמן ז"ל – דברים לזכרה
משלחת חפירות תל חצור
נולדה וגדלה בירושלים .את לימודיה במכון לארכיאולוגיה החלה בשנת
 1997באוניברסיטה העברית בירושלים ,והשלימה תואר ראשון ,שני ושלישי
בחריצות ,התמדה ,ובהצטיינות .את שנת הבתר-דוקטורט בילתה
באוניברסיטת הרווארד ,ובלטה באיכותה כחוקרת מקורית ,חדשנית
ומעמיקה .משנת  0212הייתה למרצה בכירה וראש המדור לארכיאולוגיה של
תקופת המקרא במכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים.
אל פרוייקט החפירות המחודשות בתל חצור ,חפירות קרן זלץ לזכר יגאל ידין
בהנהלתו של פרופ' אמנון בן-תור הצטרפה עם פתיחתו בשנת  ,1992כמנהלת
שטח ,וכעבור  15שנה ,מאז שנת  ,0226הצטרפה לפרופ' בן תור כמנהלת-
שותפה של החפירות ,בפרויקט הגדול בקנה מידתו ,מגוון ועשיר .מורכבותו
של הפרויקט לא היוותה מכשול עבור שרון ,שהפגינה בקיאות והתמצאות
בפרטיו ,עד האחרון שבהם ,כולל בחפירותיו של ידין המנוח.
כמו כן עמדה ד"ר צוקרמן בראש פרויקטים נוספים ,ובהם החפירות
המחודשות בעיר התחתית של חצור ופרסום החפירות של המתחם הפולחני
מתקופת הברונזה התיכונה בנהרייה .היא הייתה חברה בקבוצת המחקר
'ארכיאולוגיות של זיכרון' בסכוליון המרכז למחקר רב-תחומי במדעי הרוח
והיהדות באוניברסיטה העברית בירושלים .בשנים האחרונות זכתה במענקי
מחקר מטעם הקרן הישראלית למדע ,קרן פריץ ת'ייסן וקרן שלבי וייט ולאון
לוי לפרסומים ארכיאולוגיים שבאוניברסיטת הרווארד.
תחומי המחקר העיקריים של ד"ר צוקרמן הם הארכיאולוגיה של תקופת הברונזה בדרום הלבנט ,קשרי גומלין באגן
המזרחי של הים התיכון באלפים השלישי והשני לפסה"נ ,הארכיאולוגיה של העולם האגאי והשלכותיה על הלבנט,
ארכיאולוגיה של דת ופולחן ,חקר תהליכי חורבן ונטישה והשתקפותם בממצא הארכיאולוגי ושאלות של זיכרון וממצא
חומרי בחברות קדומות.
שרון היי תה מורה ומרצה בחסד ,סבלנית ,מעמיקה ויסודית ,וליוותה כמה תלמידי מחקר ותלמידי דוקטורט בדרכם אל
גמר עבודתם ,תוך שהיא מעודדת להרחיב אופקים ,לדרוש מעצמם יותר ,ומספקת תמיכה ועזרה ככל שנדרש.
היותה אשת מחקר מן השורה הראשונה עמדה לה יחד עם תכונותיה הבולטות כאישה נדיבה ,סבלנית ופתוחה מאין
כמוה ,נעימה לבריות ומסבירת פנים תמיד .שילוב הסגולות הללו של חוקרת מוכשרת ובעלת שם עם צניעות ,חום אנושי
ונדיבות הבליט את ייחודיותה ,והפך אותה לאהובה מקובלת בין תלמידים ,קולגות ובכירים ממנה בארץ וברחבי העולם.
שרון הייתה נשואה לגדי ,אמם הגאה של עדו (שנולד עם עבודת הדוקטור) ונעם (שנולדה עם קבלת הקביעות).
היא תחסר לקהל רחב ומגוון של אנשים חברים בני משפחה ותלמידים ,חוקרים צעירים ובכירים בישראל ובעולם כולו.
עולם המחקר הארכיאולוגי הפסיד הבטחה גדולה ,ואנחנו הפסדנו חברה טובה ואדם מיוחד.
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גן לאומי תל לכיש :השער – שימור שחזור והנגשה
לאחרונה הושלמו עבודות שימור ושחזור של שערי לכיש וגשרון להולכי רגל המגיע אליהם ומאפשר כניסה לשער החיצון של
לכיש כפי שנכנסו לעיר במאות ה 7-וה 6-לפנה"ס בתקופת מלכי יהודה ממנשה ועד צדקיהו .העבודה נעשתה על ידי רשות
העתיקות ורשות הטבע והגנים במסגרת פרויקט תמ"ר (תכנית מורשת) ביחד עם תרומה נדיבה מאוניברסיטת תל אביב על
שם יעקב אלקוב ז"ל ובתיאום מקצועי עם המכון לארכיאולוגיה של אוניברסיטת תל אביב.
החפירות הראשונות בלכיש שנעשו על ידי הבריטים בניהולו של סטארקי בשנות ה 02-של המאה שעברה ,הסירו את השכבה
הזו מחד ומאידך חשפו את הכבש של שכבה  0שנהרסה על ידי סנחריב מלך אשור בימי חזקיהו מלך יהודה בשנת 721
לפנה"ס .בחפירות החדשות יותר בניהולו של פרופ' דוד אוסישקין מאוניברסיטת תל אביב התברר כי אי אפשר לחשוף את
השער של שכבה  .0לפיכך נוצר מצב תיירותי קצת מוזר בו המבקר הלך על הכבש של שכבה  0והגיע עד מתחת לשער של
שכבה  0כאשר קיר אבן בגובה של כ 4-מ' חוסם את דרכו .במקום הוצב גרם מדרגות לא תקני שבו עלה המבקר באחת
מהכבש של שכבה  0אל מפתן השער של
שכבה  .0כאשר התחלנו בתכנון חדש של תל
לכיש ושדרוגו התקיימו דיונים רבים עם
צוות מומחים רב-תחומי ולבסוף התקבלה
ההחלטה על ביצוע המעבר בשני חלקים:
ראשיתו בכבש עפר התורם גם לשימור
החלק התחתון של קיר תמך עתיק והמשכו
במדרך צף .באופן זה נשמר גלוי המפלס
הקדום של שכבה  0באזור הקרוב לשער,
כמו גם מגדלי השער האדירים של שכבה זו.
בנוסף נערכו באזור שבין השער החיצון
והשער הפנימי עבודות שימור ושחזור
נרחבות ששיפרו את מראה האזור הזה,
חיזקו אותו והוסיפו להבנתו.
עתה מגיע שלב ההסברה וההמחשה וצוות
מומחים כבר עובד על כך במרץ רב.
בסופו של התהליך ,יכנסו לעיר דרך השער
של שכבה  0עם הסבר על השער הבלתי נראה של
שכבה ( 0הוא השער
הנראה בתבליט של
סנחריב) .כמו כן ,החל
תכנון
של
תהליך
המבואה ,בשטח שמדרום
מערב לתל ושם בין היתר
של
העתקים
יוצגו
תבליטי לכיש.
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חפירה ארכיאולוגית באום אל זינת –אלייקים ,גן לאומי הר הכרמל
לימור תלמי ודני קירזנר – רשות העתיקות
בחפירה שהתקיימה באתר אום אל זינת הנמצא על אחת מהשלוחות הדרום-מזרחיות של הכרמל (איור  ,)1סמוך לאליקים,
נחשפו אזור תעשייתי ובורות אשפה השייכים ליישוב גדול שהתקיים בשלהי התקופה הרומית ובראשית התקופה הביזנטית
(מאה  - 4ראשית  5לספירה) .החפירה מטעם רשות העתיקות נוהלה על ידי דני
קירזנר ולימור תלמי על מנת לאפשר בשטח זה הקמת בריכת מים של חברת
מקורות .החפירה נמצאת בגן לאומי הר הכרמל ,ונעשתה בהיתר מטעם רשות
הטבע והגנים.
החפירה נערכה בתחום הכפר הערבי אום אל זינת שננטש בשנות ה 42-של המאה
הקודמת .היישוב מוזכר בסקר של חוקר הכרמל השוויצרי פון מולינן שפורסם
בשנת  .1928בספרו מתואר ישוב השוכן על גבעה תלולה המשקיפה על ואדי אל
ִמלְ ח .תרגום שם הכפר הינו "אֵ ם הנשים היפות" ודרך הגישה אליו נקראת בשם
"דארב אל ערוס" (דרך החתנים) .שטח היישוב כ 52-דונם ובסביבתו ציין מולינן
כמה אתרי עתיקות :ח' זינה ,ח' חרמש וח' מילחי .הוא כתב כי במבני הכפר
נעשה שימוש משני רב באבני בנייה עתיקות שפורקו מחר' זינה ,הסמוכה (אהרון
גבע קלינברגר ויוסי בן ארצי .3102 ,הכרמל של פון מולינן ,ירושלים עמ' 320-
.)321

במרכז שטח החפירה נחשף הכפר העות'מאני המאוחר אום אל זינת (איור ,)0
אשר קירותיו השתמרו עד לגובה של  1מ' והרצפות עשויות חומר לבן מהודק.
נמצאו שני שלבי בנייה :ישוב מודרני שהתקיים במאה ה 02-ויישוב קדום יותר
שהתקיים במאות ה .19-18-בבניית הקירות שולבו יחד עם אבני הבניה
המודרניות ,אבני בנייה מהוקצעות קדומות (מהתקופות הרומית והביזנטית) ופריטים
איור  – 1מפת האזור
ארכיטקטוניים (אבני סף ,אבני פותה ,משקופים וכדומה) בשימוש משני.
בנוסף נחשפה גת משוכללת ( 19x10.5מ'; איור  )0שנחצבה בסלע ,תוך ניצול השיפוע הטבעי של המדרון מצפון לדרום .הגת
ממוקמת בחלק הדרומי של אתר החפירה ושרדה באופן חלקי .מרכיביה כוללים (ממזרח למערב) :משטח עבודה עליון
המרוצף פסיפס תעשייתי לבן ובו דגמים גיאומטריים מעגליים ומשטח דריכה מרכזי גדול ,בעל מתאר מלבני ,הנמוך בכ2.5-

איור  :0שרידי בניה של היישוב ,שלהי התקופה העות'מאנית .מבט לצפון-
מערב
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איור  :0גת משוכללת ,מבט למזרח.

מ' ממשטח העבודה .משטח הדריכה מטויח ומרוצף פסיפס תעשייתי לבן ,הכולל דגמי פסים בצבע כחול ואדום ודגמים
גיאומטריים בצבע אדום.
אלמנט ארכיאולוגי נוסף שנחשף בחפירה הינו בור אשפה הממוקם כ 02-מ' צפונית לגת ,אשר מידותיו כ 05X15-מ' .הממצא
היה עשיר ומגוון מאוד ,וכלל קיראמיקה וזכוכית ,בעיקר מהתקופות הרומית מאוחרת-הביזנטית הקדומה (מאות 5-4
לספירה) ,כלי אבן (שברי כלי בזלת ,חלוקי נחל ,משקולות טוויה) ,עצמות בע"ח ,כלי מתכת ,קונכיות וצדפות ,ופריטי
אומנות מעצם ומחרס.
לאחר סיום החפירה החל להתבצע תהליך עיבוד החומר הראשוני .במהלך מיון ממצאי הזכוכית ,בארגז אחד מתוך שמונה
ארגזים גד ולים מלאים בפסולת כבשני זכוכית ,נמצא באופן מפתיע שבר קטן של צמיד עשוי זכוכית .השבר היה מלוכלך
מאוד ,אך עדין ניתן היה לראות כי הצמיד מעוטר ,ותיקווה ניצתה בלב החוקרת יעל גורין-רוזן .לאחר ניקוי ראשוני,
הסתבר כי על הצמיד ,שצבעו טורקיז ,הוטבעה שורה של מנורות שבעת קנים .הצמיד ,אשר נמצא באופן סימבולי במהלך חג
החנוכה ,עשוי מחישוק דק יחסית של זכוכית שקופה למחצה .ניכר כי ההטבעה נעשתה כאשר הזכוכית הייתה חמה .בשבר
הקטן (איור  )4שנמצא שרדו הטבעות של שתי מנורות ,האחת מנורת שבעת קנים פשוטה שבה נראים רק פני המנורה
ובשנייה ניתן לראות מנורת שבעת קנים עם להבות מעל
הקנים.
על פי גב' יעל גורין-רוזן ,ראש מדור זכוכית ברשות
העתיקות ,צמידים ותליונים עשויים מזכוכית המעוטרים
בסמלי מנורה או אריה או בדמויות שונות של אלים
ובעלי חיים מוכרים מארץ ישראל ,לבנון וסוריה משלהי
התקופה הרומית וראשית התקופה הביזנטית ,דהיינו
במאה הרביעית לספירה.
תכשיטים כאלה נמצאו בחפירות ,לרוב בהקשר של
מנחות קבורה .נדיר יותר למצוא פריטים כאלה בשכבות
ישוב ועוד יותר נדיר למצוא שברים כאלה בבור אשפה.
החפירה באתר אום אל זינת חשפה את שרידי היישוב
הערבי והעות'מאני שהתקיים במאות ה 18-עד ה02-
לספירה ,בנוסף לכך החפירה חשפה אזור תעשייתי-
איור  :4שבר צמיד עם  0מנורות.
חקלאי גדול משלהי התקופה הרומית -תחילת התקופה הביזנטית ,הכולל עדות
לתעשיית יין ולתעשיית זכוכית ענפה ששירתה ככל הנראה יישוב
בעל אופי עירוני שנמצא בקרבת מקום.
קרדיטים  -חופרים :לימור תלמי ודני קירזנר ,ארכיאולוג מחוז :כארם סעיד ,ארכיאולוג מרחב :יוסי לוי ,ראש מדור-זכוכית :יעל גורין רוזן (גם
הצילום של שבר הצמיד) ,כלי חרס -ד"ר פיטר גנדלמן.
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סיפורּה של מצדה – קטלוג מרהיב עין של מוזיאון מצדה על שם יגאל ידין ,מתנת קרן שוקי לוי
בימים אלה ראה אור 'סיפורּה של מצדה' (' ,)'The Story of Masadaקטלוג בשפה האנגלית המלווה את מוזיאון מצדה,
מוזיאון יחיד במינו אשר פתח את שעריו בשנת  0227לרגלי האתר הארכיאולוגי של מצדה .הקטלוג נכתב והוכן על ידי גילה
הורביץ ,אוצרת המוזיאון ואוצרת ראשית לפרויקטים מיוחדים
במכון לארכיאולוגיה של האוניברסיטה העברית ,בשיתוף פעולה עם
רשות הטבע והגנים והחברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה.
הקטלוג מציג מבחר של ממצאים אשר נחשפו במהלך חפירותיו של
פרופ' יגאל ידין במצדה .חלקם מופיעים כאן לראשונה בפני הקהל
הרחב ,ובאמצעותם ניתן לעמוד בצורה מוחשית על אורח חייהם
ופעילותם של האנשים שהתגוררו במצדה .פרקי המבוא מתארים
את סיפורּה של מצדה ואת הדרך שבה הגיע לידינו .הם מציגים את
ומספר הסיפור ,יוסף בן-מתתיהו ,ואת חופר
ההיסטוריון היהודי ְ
האתר ,יגאל ידין' .סיפורּה של מצדה' אינו מסודר לפי סוגי
הממצאים או מקום גילויָם ,אלא בהתאם לאופיָם ועניינם
ומשמעותם הפונקציונלית במציאות ההיסטורית שבה הם קשורים.
לפיכך הקטלוג מחולק לשלושה פרקים :הורדוס המלך ,המורדים
והצבא הרומי .ריכוז זה של הממצא סביב שלושה מוקדים הנו חלק
אינטגרלי של תצוגת הקבע של המוזיאון .הקטלוג נחתם בפרק
'היסטוריה ,ארכיאולוגיה וזיכרון' ,המנסה להתחקות אחר גורלו של סיפור מצדה והפיכתו ל'מיתוס' לאורך הדורות.
השרידים שנחשפו בחפירות עשירים ומגווני ם ,ולהם נגיעה כמעט בכל תחומי המחקר של תקופת הבית השני :היסטוריה
וארכי אולוגיה ,אמנות ואדריכלות ,פפירולוגיה ופליאוגרפיה ,תורת המלחמה והיסטוריה צבאית ,הספרים החיצוניים
ותולדות נוסח המקרא ,הכיתות היהודיות בנות התקופה ועולם ההלכה של חז"ל ,תרבות יוון ורומא וזיקתּה לתרבות
המזרח.
הקטלוג המרהיב מלּווה בתצלומים באיכות
גבוהה ובשחזורים מאוירים הן של הממצאים והן
של התפאורה במוזיאון.
את הקטלוג ניתן יהיה לרכוש בקרוב בחנות המוזיאון
במצדה ,בחנויות מכירה נוספות של רשות הטבע והגנים
הנמצאות באתרים מרכזיים ודרך אתר האינטרנט של
הרשות הטבע והגנים  shop.parks.org.ilבחנות המקוונת
בקטגוריה  -ספרים.
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הקמת תצפית בקצה הצפוני של העיר בית גוברין – גן לאומי בית גוברין-מרשה
תמי הולץ  -ממונת שימור ופיתוח מחוז מרכז
מחוז מרכז ,מרחב שפלה וחוף והגן הלאומי פועלים לקידום
הפיכת המתחם הצפוני של בית גוברין לאתר ביקור העומד בפני
עצמו ,ופעיל גם בלילות הקיץ ובזמנים נוספים.
התכנית עדיין בתהליך גיבוש רעיוני ,אך כפעולה ראשונה
הסתיימה לאחרונה הקמת תצפית מרהיבה על גג הכנסייה
הצלבנית העתיקה המהווה נקודת ביקור חשובה במסלול.
התצפית מאפשרת נקודת פתיחה מצוינת להכרת האתר היות
וממנה ניתן לראות במרחק את :תל מרשה ,העיר הקדומה בית
גוברין המשתרעת על גבעה העולה לכיוון דרום מזרח ,תל גודד,
קיבוץ בית גוברין ונחל גוברין.
במבט הקרוב נראה המתחם הצפוני החפור הכולל את בית
המרחץ הרומי ,האמפיתיאטרון הרומי ,המבצר הצלבני ובתוכו הכנסייה הצלבנית.
התצפית מאפשרת הבנה טובה של מיקום העיר ביחס לסביבתה
הגיאוגרפית וכן של תכנון הבניה במרחב העיר.
העבודה הייתה מורכבת היות ומצב המדרגות החיצוניות
העתיקות עליהן התבסס התכנון היה גרוע ביותר .כמו כן נדרשה
קונסטרוקציה חדשה על הגג אשר שולבה בתוך העתיקות.
התצפית נבנתה כך שתוכל להכיל קבוצה של עד  52איש.
עם קבלת ברכתה של רשות העתיקות התחלנו בעבודות שימור
אשר התבצעו בחדר המדרגות הפנימי ובמדרגות החיצוניות,
בקמרון שמעל פתח הכניסה ובגג.
על הגג נבנו דק עץ ומעקה היקפי חדשים העונים לתקנים ולצרכי
הבטיחות.
ביצוע:
סוחנוב
ליליה
קונסטרוקטורית

–

אבישי דהן – מסגר
ניסן בן נתן – עבודות
שימור
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הזמנה לתערוכה של תיעוד דיגיטאלי של אתרי מורשת תרבות עולמית
הפתיחה ב 00-בפברואר  0215בשעה  19:02בגלריה ע"ש פאטי וארנסט זורת רח' ז'בוטינסקי  8רמת גן (בנין עלית).
התערוכה תהיה פתוחה עוד  0ימים אחרי הפתיחה עד  06בפברואר כל יום בשעות .17-12

מחלקת עיצוב פנים ,מבנה וסביבה של שנקר ,מארחת את התערוכה :תיעוד דיגיטלי של האתרים
הארכיאולוגיים והארכיטקטוניים :דוגמאות מייצגות מרשימת אתרי המורשת העולמית של אונסקו .התערוכה
מציגה עבודות אשר נעשו במסגרת הסדנאות האקדמיות והפעילות המחקרית המתבצעת במחלקה לאדריכלות של
אוניברסיטאות פירנצה ופביה באתרים רבים מתוך רשימת המורשת העולמית של אונסקו ובשיתוף פעולה עם
מספר מוסדות אקדמיים ברחבי העולם ,כמו גם עם רשויות מנהליות ותרבותיות מקומיות .התיעוד בוצע
באמצעות שימוש ב טכנולוגיות המתקדמות ביותר בתחום התיעוד ,כלומר סריקת לייזר ופוטוגרמטריה .שנקר
הנה שותף פעיל בשלושה מהפרויקטים המוצגים בתערוכה :האתר הארכיאולוגי של מצדה והעיר עכו בישראל,
כמו גם וילה פטראיה ( )Villa Petraiaשל משפחת מדיצ'י ( )Mediciבאיטליה.
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אתרים בשלג
גן לאומי הרודיון  – 0214צילום :גן לאומי
הרודיון

גן לאומי תל ערד  – 0215צילום :רובי מיאל

יודפת  – 0215גן לאומי מאושר לקראת הכרזה
צילום :אורי ארליך
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חידת חודש
ינואר 0215
מה זה ואיפה זה?

פתרון חידת חודש דצמבר 0214
מצד בוקק במדבר יהודה בסמוך לנחל בוקק ולמלונות
בתמונה המגדל הדרום מזרחי במצד בוקק .קורת העץ הקרובה משוחזרת אבל
אחריה בצד שמאל יש שברי קורות עץ מקוריות כולל האחרונה מצד לצד.
פתרו נכונה לפי הסדר :אריק וקנין ,ד"ר יוסי בורדוביץ' ,רובי מיאל ורות כהן ואם
שכחתי מישהוא איתו הסליחה.

ולגבי פתרון החידה הקודמת (אום אל קנאטיר) כתב לי יהודה זיו את המכתב הבא:
לצביקה ,השלום והברכה!
להצעת השם 'עין שער' לאתר ביהכ"נ של אום אל-קנאטיר אין על מה שיתבסס! השם הערבי 'אום אל-קנאטיר' משמעותו 'בעלת הקשתות',
בלשון רבים – בעוד 'קַ נְטָ ָרה' היא 'קשת' ואילו 'קונייטרה' הריהי הקטנת 'קשת' ,בעקבות קשת הגשר הסמוך .ואילו 'קונטאר' נתגלגל אל
הערבית מן הלטינית ,שבה 'קנטוריון' הריהו 'שר מאה' בלגיונות רומי ו'קנטנאריוס' משמעותו 'משקל בן מאה יחידות' .מכאן הביטוי 'קונטאר
ריש' בערבית המדוברת – כ לומר 'משקל בן מאה של ...נוצות' (במשמעות 'מהומה על לא מאומה') – שנתגלגל אל ה'סלנג' העברי בנוסח
הידוע 'חנטאריש' ...וזאת אף דעתי על ההצעה 'עין שער'! בידידות ,יהודה זיו

9

