חדשות בעתיקות יוני 5105
ד"ר צביקה צוק  -ארכיאולוג הרשות
סיכום עונת החפירות ה 6-במפעל המים של תל גזר – גן
לאומי תל גזר
ד"ר דן ורנר ,ד"ר צביקה צוק ,ד"ר אלי ינאי ופרופ' ג'ים פרקר
משלחת החפירות המשותפת של הסמינר התיאולוגי הבפטיסטי של
ניו אורלינס ורשות הטבע והגנים ובסיוע של רשות העתיקות סיימה
לאחרונה עונת חפירות שישית במפעל המים של תל גזר.
המשלחת זכתה לשיתוף פעולה וסיוע רב מצוות השימור המחוזי
ומרחב שרון של מחוז מרכז של רשות הטבע והגנים .הפעלת הציוד
המיכני נעשתה על ידי אסי ג'ינו .מדידות :ג'יי רוזנברג .שימור המגדל
הכנעני :צוות השימור המשותף לרשות הטבע והגנים ורשות
העתיקות מטעם אגף מורשת של משרד ראש הממשלה .שימור
מלווה חפירה :ניסן בן נתן .התקיימו סיורים מסודרים למפעל המים
הקדום לתושבי האזור ולמתעניינים.
החפירה התנהלה בשלושה שטחים ,שניים מהם במערכת המיםA :
(המערה) ו'( B-בריכת מים') ושטח שלישי (שטח  )Cבבתים הצמודים
לחומה ממערב לשער הכנעני שנחשפו בעבר בידי ג'ו סיגר.

מנהרת המים והרמפה האלכסונית לפינוי העפר

שטח ( Aהמערה)
במערה ,הובחנו שפכי עפר סחוף שנכנסו
מהתקרה ונערכה בדיקה על מנת לקבל
בסיס נתונים של הממצאים ואולי גם
למצוא את הסדק שבתקרה שממנו הגיע
הסחף .במילוי נמצאו חרסים אך הסדק
בתקרה טרם אותר .הממצא של כלי
חרס במערה היה מפתיע כי עד כה לא
נמצאו חרסים במערה ,כאשר נחפרו שם
לפני שנתיים שני בורות בדיקה עמוקים.
גם מקליסטר שביצע במערה  3חתכים
לא מצא חרסים .עיקר כלי החרס
שנמצאו שייך לתקופת הברונזה
המאוחרת  5בדומה לחרסים שנמצאו
'בריכת המים' :בקרקעית הצטברו מי גשמים מהחורף האחרון .צילם :צביקה צוק
בשטח 'בריכת המים' .בנוסף ,נחפר החלק
העליון של הכניסה למערה ,משם פונו אבנים ועפר שאיפשרו להתקדם בחלק הנמוך של 'הבריכה'.
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שטח '( Bבריכת המים')
החפירות בתחתית מפעל המים ,כלומר ב'בריכת המים' החלו רק בשבוע השני של העונה הקצרה ( 3שבועות בלבד)
בגלל הצורך לבנות רמפה אלכסונית לשינוע השקים הגדולים ובהם אדמת החפירה .החפירה נמשכה מזרחה לכיוון
המערה למרחק של כמטר אחד .התוצאה דמתה לזו של שנה שעברה כאשר 'בריכת המים' נמשכת כלפי מטה בזווית
תלולה.
הקיר הדרומי של 'בריכת המים' הופך להיות יותר קעור ככל שמתקדמים לעומק ,אך טרם נחשפה רצפת מאגר
המים .עם ההרחבה מזרחה והעמקת 'בריכת המים' בהתאם ,הצטברו מים בקרקעית אשר הפריעו להמשך החפירה
לעומק ולכן החפירה הורחבה צפונה במפלס הגבוה מהמים .בעונה זו הועמק מפעל המים כדי  0מטר ,אך כאמור
הקרקעית טרם נחשפה .האדמה הבוצית שנחפרה הוצאה כלפי מעלה בשינוע של כננת ומנוף ואחר כך סוננה בסינון
רטוב .נמצאו כלי חרס מתקופת הברונזה המאוחרת  5ושפע של עצמות כמו בשנה שעברה .לקראת היומיים
האחרונים נמצאו שברי כלי החרס קדומים יותר שאפשר לתארכם לתקופת הברונזה המאוחרת  .1זו תגלית חשובה
כי היא מקדימה את סיום השימוש במפעל המים לפחות ב 011-שנים ,דהיינו למאה ה 05-לפנה"ס .בכך מתקרב
תאריך סיום השימוש במפעל המים לסופה של תקופת הברונזה התיכונה.
שטח ( Cמצפון וממערב לשער הכנעני)
זהו שטח חדש שנפתח העונה בניהולו של ד"ר אלי ינאי .לפני תחילת החפירות פונתה חלקית ערימת השפכים הגדולה
של מקליסטר שמול ומצפון לשער הכנעני .הפינוי נעשה על מנת לבדוק את ההנחה כי מהשער הייתה דרך גישה
ישירה למפעל המים .עוצמת המילוי של מקליסטר הייתה גדולה והמלאכה עדיין לא הושלמה .יש לחפור עוד כ 4-מ'
עומק על מנת להגיע למפלס השער .עבודה זו תימשך בין העונות.
חפירה ארכיאולוגית בוצעה באזור שממערב לשער ,אשר כלל מספר חדרים וחצר שנחשפו לראשונה על ידי גו' סיגר.
המטרה כאן הייתה להסיר את המחיצה שהותיר סיגר ,בין מפעל המים לבתים .רוב המחיצה הוסרה והתברר כי
בחלקה היא מילוי של מקליסטר ,בחלקה נחפרה על ידי סיגר ובחלקה לא נחפרה כלל.
בחפירה זו נחשף הקיר הצפוני של הבתים המחוברים
לשער ולחומת העיר .חפירות בוצעו גם בחדרים של
אותו בניין שחשף סיגר ,בכדי לבדוק את הקשר
שלהם למערכת מים .הקירבה שלהם למפעל המים
מעלה אפשרות כי הם מאותו הזמן ,אבל הם עדיין
גבוהים ממנו ביותר מ 0-מ' ,ולכן עדיין יש קושי
להראות את הקשר הזה באופן ברור .כלי החרס
שנחשפו באזור זה זמנם מתקופת הברונזה התיכונה
5ב .יש עדיין צורך בחפירה נוספת בחדרים וזו תיעשה
שטח  Cמבט למזרח
בעונות הבאות.

הקיר הצפוני שנחשף בשטח  :Cמימין חלקו המזרחי ומשמאל חלקו המערבי .צילם :לארי קנדה.
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דו"ח השתתפות בכנס אסמוסיה  ,)Asmosia XI( 00שהתקיים בספליט ,קרואטיה
דרור סגל – ארכיאולוג ,מנהל ואוצר המוזיאון לארכיאולוגיה -עקבות בעמק -גן לאומי גן השלושה
באמצע חודש מאי  ,)55-08( 5105התקיים הכנס ה 00-של ארגון אסמוסיה .השנה נערך הכנס בספליט ,קרואטיה
באירוח וארגון הפקולטה לארכיטקטורה .בדומה לכנסים הקודמים ,גם הפעם לקחו חלק בכנס כ 511-חוקרים
ומדענים ממגוון רחב של תחומים :ארכיאולוגים ,גיאוכימאים ,היסטוריונים ,פיזיקאים ,משמרים ,אנשי מוזיאונים
ועוד .מרבית המשתתפים בכינוסים הם מארצות הברית וארצות אירופה ,בעיקר איטליה ,ספרד ,יוון ,גרמניה,
אנגליה ,צרפת וקרואטיה .את ישראל מייצגים פרופ' משה פישר וכותב שורות אלה .משה נבחר בכנס למזכירות
הארגון (מעין ועד מנהל) .הארגון גדל השנה מאוד ונוספו סטודנטים וחוקרים צעירים רבים .בכנס נידונים כל
האספקטים הקשורים בשיש ואבני בניה נוספות .ישנם מושבים העוסקים במחצבות ,זיהוין ויצירת ערכי מדידה
אופייניים ההופכים לבסיס נתונים ,תנאי הכרחי ומרכזי בזיהוי מקור השיש .הרצאות נוספות עוסקות בנושאים
טכניים ומכשור .מרבית המושבים מתמקדים בהצגת פרויקטים ומחקרים שבוצעו באתרים ארכיאולוגיים ובמוצגים
במוזיאונים .נושאים אלה היו דומיננטיים גם במושבי הפוסטרים .בכנס נידונים גם אספקטים של מסחר ,הובלה,
מטעני אניות ,בדיקת פסלים ויצירות וגם עבודות על סוגי אבן נוספים :גרניט ,פורפיר ,בהט ,אבני גיר ועוד.
בכנס בספליט ביקרנו במוזיאון הארכיאולוגי ,במוזיאון לתולדות העיר ובחורבות סלונה  -עיר הבירה האזורית
בתקופה הרומית .ערכנו גם סיור מקיף בדגש על שימור בארמון דיוקליטיאנוס המשומר והמשוחזר ,בלב העיר
העתיקה .שם גם נערך הכנס ,באולם קולנוע ישן שבמבנה מימי הביניים.
אני הצגתי בכנס את תחילתו של פרויקט השיש הצבעוני בארץ ישראל .המטרה לרכז ולסקור את פריטי השיש
הצבעוני שיובאו לארץ בעיקר בתקופה הרומית ואולי גם הביזנטית .אני פונה בהזדמנות זו ומודה מראש ,לחוקרים,
חופרים ,מורי דרך וכל מי שמתעניין בנושא ,להודיע לי על הימצאות שיש צבעוני מיובא בעת העתיקה .הכוונה לכל
שיש שניתן לאבחן את מקורו על פי הצבע והמרקם ,ללא צורך בבדיקות כימיות נוספות .האבן עשויה להיות בגוון:
אדמדם ,ורדרד ,צהבהב ,ירקרק ואפילו שחור .הפריט עשוי להיות מאבן ריצוף קטנה ועד עמוד מונוליתי גדול.
פריטים כאלה עשויים להיחשף בחפירות ,אך גם בסקרים ,בממצא אקראי ,משולבים במבנים מאוחרים ואפילו
במחסנים ומרתפים.
נושא שיש ומחצבות קדומות ,מעסיק חוקרים רבים בעולם .יש לו מקום חשוב גם במחקר כאן אצלנו .כפריפריה
רומאית מרוחקת ,המחקר ,אולי אף מרתק יותר ,בשל הריחוק הרב ממחצבות האם ותהליכי המסחר והיבוא
המורכבים יותר.

חורבות סלונה

סרקופג שיש
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ארמון דיוקליטיאנוס המשומר והמשוחזר

דרור מרצה בכנס על 'תחילתו של פרויקט השיש הצבעוני בארץ ישראל' (במצגת :הקתדרלה של סוסיתא)
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פארק אשכול-הבשור :סקר שרידים מימי המלחמה העולמית הראשונה
דן גזית – ארכיאולוג יוצא רשות העתיקות ומתנדב בגן הלאומי פארק אשכול
פארק אשכול הוכרז בשנת  0986כגן לאומי ראשון במערב הנגב .שטחו כ 3711-דונם והוא כולל ארבע מערכות
גיאוגרפיות :במערב  -אפיק נחל בשור ,סדרת נביעות שופעות בצפונו (עין בשור) ,אזור נרחב של שטחי בתרונות
עמוקים וגבעותִ -מ ְׁשָאר חרסיתיות במזרחו ומדרונות מבותרים בערוצים המשתפלים מהמישור שבמערב אל ערוץ
הנחל.
בשנת  , 0907במסגרת התקדמות "חיל המשלוח המצרי" (=הצבא הבריטי ונספחיו) ממצרים לארץ ישראל
ומלחמתו בעות'מאנים ,התמקמו במשך כשבעה חודשים שלוש אוגדות של פרשים ,רגלים וארטילריה באזור הפארק,
בזיקה למקורות המים השופעים .מאחר ועם הכוח התמקם גם המטה הקדמי של חיל המשלוח ,נותרו בארכיונים
הצבאיים צילומים חשובים רבים של הבסיס ההומה הזה.
בחודש יוני  5105השלמתי – במסגרת עבודתי כמתנדב בפארק  -סקר מפורט וכולל של השרידים שנותרו בשטח
הפארק שממזרח לנחל .מלבד השרידים הקשורים למסילת הרכבת הצבאית רפיח–באר שבע שפעלה בין השנים
 0957-0907ועברה ליד הנביעות (גשר משוחזר בחלקו על נחל בשור ,קטעי סוללה עם מעבירי-מים) ,סומנו על תצלום-
אוויר בקנה-מידה  0:5,111שרידי סכר בטון על נחל בשור ,שני מתקני בטון על נביעות ו 05-שרידי מוצבים (תעלות-
קשר ,ריכוזי שוחות אישיות ,עמדות-מקלע) ברחבי הפארק ,בעיקר בשטחי הבתרונות שעדיין לא הוכשרו לביקורי
קהל.
גם מחוץ לתחומי הפארק ,בעיקר במערב ובצפון ,איתר בעבר הארכיאולוג אמנון גת שרידים מהמלחמה (קטעי
מוצבים ,אזור ניסוי כלי-נשק ,מצבורי אשפה) שיש לקשור אותם לזמינות מי נביעות הבשור שבתחומי הפארק כיום.
במהלך סקר השרידים מימי המלחמה העולמית הראשונה ,גם נבדקו מחדש האתרים הארכיאולוגיים בתחומי
הפארק אשר נרשמו בעבר בסקר ישראל ("מפת אורים  "055מאת הח"מ) וגם הם הועלו על התצ"א הנזכר.
עושר השרידים מימי המלחמה העולמית הראשונה בתחומי גן לאומי מוסדר פותח אפשרות זמינה להכרזתו
כ"מרחב לשימור" של האירועים
הסוערים בתקופה ההיא באזורנו –
בשילוט מתאים ,בערכת-הדרכה
מיוחדת ובפיתוח דרכים ייעודיות
במרחביו .בשנת  5107ימלאו 011
שנה למלחמה הזאת בצפון הנגב;
זאת הזדמנות מעולה להעלותה על
במת ההיסטוריה על ידי הצגת
שרידיה בצורה מרוכזת לקהל
המבקרים בפארק.

המעיינות בגן לאומי פארק אשכול .צילם :ארנון אבני.
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סקר ארכיאולוגי בנחל עמרם – שמורת טבע מסיב אילת
ד"ר עוזי אבנר  -מרכז מדע ים המלח והערבה
נחל עמרם מוכר לרבים בשל נופיו וצבעיו המגוונים .מלבד זאת ,הוא היווה בעבר מרכז של מכרות נחושת,
השלישי בגודלו בערבה ,אחרי פונון ובקעת תמנע ,והוא גם הפחות נחקר מכולם .מכרות נחושת קדומים התגלו בו
לראשונה בידי חיילים שביקרו בו זמן קצר לאחר כיבוש אילת במלחמת השחרור ,וקיומם פורסם בידי י .ברסלבי.
הם נסקרו חלקית על ידי נ .גליק ולאחר מכן על ידי ב .רותנברג ול .ויליס .בשנים האחרונות מתנהל בנחל עמרם
ובסביבתו מחקר רב-תחומי שבמרכזו סקר ארכיאולוגי מחודש ,שכלל גם מיפוי מפורט של עשרות מכרות .הסקר
הביא לגילויים של מכרות רבים ואתרים נוספים שטרם תועדו ,והם מאירים נושאים חשובים בהיסטוריה של
הערבה ובטכנולוגיה של תעשיית הנחושת .עד לפני כשנה התנהל הסקר במימון משרד המדע ,וכעת נמשך המחקר
במימון הקרן הישראלית למדעים .במחקר לוקחים חלק חוקרים נוספים ממרכז מדע ים המלח והערבה,
אוניברסיטת חיפה והטכניון ,מכון וויצמן ,המרכז לחקר מערות (המלח״ם) ועוד.
בסקר ובחפירות נאספו ממצאים רבים ,ויחד עם תאריכים רדיומטריים הם מעידים על היסטוריה ארוכה של
כריית הנחושת והפקתה .התקופות בהן פעלו המכרות בהיקף
הגדול ביותר היו תקופת הברזל ,התקופה הנבטית-ביזנטית*
והתקופה האסלאמית הקדומה .לתקופת הברזל ,בעיקר המאה ה-
י׳ לפנה״ס ,שייך מחנה כורים גדול ובו  061מבני מגורים ,שיכלו
לאכלס כ 811-כורים .על המורדות המצוקיים של הר אמיר נסקרו
 65פירי כרייה ו 88-פתחים של מחילות כרייה אופקיות או
נטויות ,שנחצבו באזמל .סביב מחנה הכורים תועדו  354שקעים
עגולים רדודים על מדרגות הסחף .סריקה ברדאר חודר קרקע
הראתה כי שקעים אלה הם למעשה בורות כריה מכוסים ,שנחפרו
בעבר לעומק שכבות הסחף .בשונה מבקעת תמנע הסמוכה ,לא
התגלה כאן אף ממצא מצרי .לא התגלה גם ממצא ישראלי-
יהודאי ולכן נראה שהמכרות הופעלו ונוהלו על ידי שבטי המדבר
עצמם ,שהתמחו בגיאולוגיה של הנחושת ובפיזיקה הסבוכה של
התכתה.
בתקופה הנבטית-ביזנטית נחפרו המכרות במקושים ,שחייבו
חציבה של פירים רחבים ומחילות רחבות .את גדלן של המכרות
קשה להעריך כיום כיוון שניצולם נמשך גם בתקופה הבאה אך
הממצאים מתקופות אלה ותאריכים רדיומטריים מספקים את
״מצבת עינים״ בגבעת יוכבד ,מייצגת את אחת האלות
מסגרת הזמן  -המאות ה-א'-ה' לספירה .עד עתה לא היה ידוע
הנבטיות  -אלת ,אל-עוזא או אל-כותבא.
כמעט דבר על כריית נחושת ועל הפקתה בתקופה הנבטית.
מרבית התאריכים הרדיומטריים הם מאמצע המאה ה-ג׳ לספירה,
לכאורה התקופה הרומית המאוחרת ,אולם בפרק זמן זה לא הייתה כל נוכחות רומית הנגב הדרומי .מסתבר כי
שוב הייתה הכרייה וההפקה של הנחושת בידי אנשי המדבר.

*

המונח ״תקופה נבטית״ אינו שגור במחקר ההיסטורי-ארכיאולוגי בארץ ,אולם ,בנגב הדרומי התרבות הנבטית היא הבולטת

ברציפות בפרק הזמן שמהמאה ה-ב׳ לפנה״ס ועד המאה ה-ז׳ לספירה .הרומאים אמנם סיפחו את הממלכה הנבטית לאימפריה
שלהם בשנת  016לספירה ,אך  55שנה לאחר מכן נאלצו לנטוש את האזור ,עם פרוץ מרד בר כוכבא .בסוף המאה ה-ג׳ לספירה
החזיר הקיסר הרומי דיוקלטיאנוס את השליטה על הנגב כולו ועל ראש מפרץ אילת ,אולם במרחב המדברי הנוכחות הרומית
המאוחרת והביזנטית אינה מורגשת ,ואילו הנוכחות הנבטית נראית היטב.
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תקופת השיא של כריית הנחושת בנחל עמרם הייתה התקופה האסלאמית הקדומה (מאות ז'–י“א לספירה) כאשר
חודשה הכרייה במכרות מן התקופה הקודמת .במכרה הגדול ביותר נחצבו המנהרות בשלושה מפלסים ואורכן
הכולל הגיע ל 0,011-מ' .למיטב ידיעתנו ,זהו המכרה הגדול ביותר המוכר כיום בערבה .במחילה העמוקה ביותר
התגלו ממצאים רבים ,ביניהם נר שמן נבטי מאוחר ,חרסים אסלאמיים קדומים רבים שמקצתם איפשרו רפאות,
פיסות אריג ,צמר ועור ,שרידי פירות רבים ,עצמות רבות של עיזים וכבשים ועוד .הממצאים למעשה מעורבים,
משתי התקופות האחרונות ,אך עד עתה התאריכים הרדיומטריים כולם מהתקופה הנבטית-ביזנטית .שרידי
הפירות מלמדים כי הכורים נהנו מתזונה איכותית.
למרגלות המכרות הצטברו ערימות גדולות של שפכים .כדי להעריך את כמותם מיפינו אותם בפירוט ,בדקנו את
עומקם באמצעות רדאר חודר קרקע וביצענו סריקת לייזר תלת-ממדית שסיפקה נתונים על שטח הפנים והנפח של
חלק מערימות השפכים .התברר כי במקבץ המכרות שמדרום לעמודי עמרם הייתה בעבר כמות השפכים לפחות
 41,111טון .מעניין לציין כי בבקעת תמנע ובאזור פונון שבערבה הירדנית לא התגלה עד היום אף מכרה אסלאמי
קדום ולא התגלו שפכי מכרות.
המחקר בנחל עמרם תרם תרומה משמעותית להכרתנו את תולדותיה של הערבה ותולדות תעשיית הנחושת .עם
זאת ,הרבה נותר עוד לחקור ולברר .כיום כולל המחקר חפירות באתרים נבחרים ואנאליזות כימיות רבות לתרכיזי
הנחושת וסיגים מתקופות שונות ,במטרה לשחזר ככל הניתן את טכנולוגיות ההתכה לתקופותיהן.
פיר כריה מתקופת הברזל בהר אמיר ,מקשר בין שתי קומות של מחילות כריה.

שרידי פירות משני מכרות ,מהתקופה הנבטית-ביזנטית והאסלאמית הקדומה:
 1תמרים  2קליפת רימון  3אגוז מלך  4שקדים  5אפרסקים  6זיתים  7ציר ענבים.

גילוי מערה ובריכת דגים ביבנה-ים (גן לאומי חוף פלמחים) – עדכון מחדשות בעתיקות של מאי ( 5112צביקה צוק)
משה עג'מי ,איתי אלעד ,ד"ר דור גולן וד"ר עוזי עד – רשות העתיקות ,מרחב מרכז
מאחר ונשאלתי אם אפשר לראות את המקום אז למען הגילוי הנאות היה צריך לכתוב מלכתחילה כי מדובר בחפירת
הצלה אשר בה בדרך כלל נפגעים הממצאים לאחר מכן .עם זאת ובמקרה הזה בגלל חשיבותם של הבריכה והמערה
והאפשרות להעביר את צינור הביוב ביניהם ,לא נפגעו הממצאים ,אבל כוסו וביום מן הימים ייתכן כי נפתח אותם
ונציג אותם לקהל .נכון לעכשיו המערה ובריכת הדגים מכוסים ואין אפשרות לראותם.
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פתרון חידת חודש מאי 5105
בריכת מים ענקית במידות של  31X57מ' ,עומקה כ 3-מ' ונפחה לפחות  5,411מ"ק .זו הבריכה הגדולה ביותר מבין
הבריכות שבנגב .היא נמצאת ליד בארותיים וזמנה מהתקופה הביזנטית .משתי הבארות שליד עזוז :באר משה ובאר
אהרון יוצאת אמת לאורך של כ 0-ק"מ המובילה אל בריכה ענקית זו .היא שימשה להשקיית השדות הסמוכים.
פתרו נכונה לפי הסדר :ד"ר אסף זלצר ,חיים כראל ,דן כנען ,רינת פשין ,ד"ר נילי גרייצר ,ד"ר עוזי דהרי ,ששי קרן ,יאיר אורי,
נילי פרי ,רות כהן ,שמוליק פינסקר ,שמוליק זסלבסקי ,ד"ר גדעון הדס ,אבישי בלומנקנרץ ,שחר שילה ואם שכחתי מישהוא
איתו הסליחה.

בפיתרון החידה הקודמת של חודש אפריל  5105טעיתי בשם של רונן

סגל וכתבתי אותו בטעות בתור רונן וייס

ואיתו הסליחה.

חידת חודש יוני  – 5105מה רואים והיכן?
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