
   www.parks.org.il                רשות הטבע והגנים       
 

       ________________________________________________________________                                   

 

אגף ארכיאולוגיה -נון ופיתוח חטיבת תכ  
                                              

       

 
     

 4120 יולי-יוניחדשות בעתיקות 
 ארכיאולוג הרשות - ד"ר צביקה צוק

    
 

 יחין )גן לאומי ציפורי(עונת חפירות שלישית בׁש
 י אביעםרדכדיווח: ד"ר מ

 

עונת החפירות השלישית בשרידי הכפר היהודי שיחין מצפון לציפורי, בתוך שטח גן לאומי הסתיימה 
במה וד"ר מרדכי אפרופ' ג'יימס סטריינג' מאוניברסיטת סמפורד באל על ידיציפורי. החפירה נוהלה 

אביעם ממכון כנרת לארכיאולוגיה גלילית במכללה האקדמית כנרת. כמו כן השתתפו סטודנטים 
 מסמפורד ומכנרת וכן מתנדבים. פרופ' ג'ים סטריינג' שחפר שנים רבות בציפורי היה ארכיטקט המשלחת.

ו החפירות בראש גבעת שיחין בשטח אחד בו נמצאו בשנה שעברה עדויות בהמשך לעונה הקודמת התמקד
 לקיומו של בית כנסת ובצפונו שם המשיכו להיחשף שרידי בתים פרטיים ובהם עדויות לייצור כלי חרס.

התברר כי הקיר שנחשד כסטילובט של עמודי בית הכנסת הוא למעשה קיר חיצוני ובו פתח. סף השנה 
כל פרטי הבנייה שנמצאו עד כה העשויים משונה ב)גיר קשה  ןלקים גדולים של אבהפתח המורכב משני ח

 התגלתה אבן גדולה ששולבה בסלע והייתה המסד לפתח. ו, הוזז ממקומו המקורי ומתחתי(נארי
בבתים וביניהם המשיכו להיחשף מאות רבות של שברי כלי חרס ובהם הרבה פסולת ייצור המעידה על כך 

 סים אלו בכבשני יוצרים, כפי שמעידים המקורות התלמודיים.שמקור ערימות חר
בסך  .ההפתעה של העונות הקודמות המשיכה גם בעונה זו ובה נמצאו עוד כמה תבניות ליציקת נרות שמן

חפירה מן התקופה הרומית בארץ. תבניות אלו בצא נמתבניות, המספר הגדול ביותר ש 15 נמצאוהכל 
שלהי המאה ממסיבי ביותר של מספר טיפוסי נרות שמן המוכרים בגליל  מעידות כי בשיחין היה ייצור

 הראשונה ועד המאה השלישית לספירה.
בעונה זו גם התגלו שלשה שברים וכנראה תבנית של מחתות קטורת מחרס כמו אלו שהתגלו בציפורי 

 וכנראה יוצרו אף הן בשיחין.

 

 

 

 י חלקי הסףמסד הפתח ושנ    תבנית לנר ושבר נר מתבנית זהה
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  הוכרזו אתר מורשת עולמית (מרשה-גן לאומי בית גוברין)מערות מרשה ובית גוברין 
 הישג מרשים למדינת ישראל בזירה הבינלאומית

 ד"ר צביקה צוק 
 
של  38-הוכרז האתר מערות מרשה ובית גוברין כאתר מורשת עולמית בכינוס השנתי ה 2014ביוני  22-ב

בדוחא שבקטאר. משמעות ההכרזה היא הכללתו ברשימה העולמית אונסקו של המורשת העולמית  מרכז
היוקרתית של האתרים הנבחרים והחשובים ביותר בעולם. הכרזה זו ממצבת את ישראל כגשר בין 

 תרבויות עתיקות וכמוקד חשוב לשימור המורשת העולמית, תוך חיבור ייחודי של העבר להווה. 
דינת ישראל וסממן לחשיבות העצומה שיש לישראל בתהליך הכרזה על האתר היא כבוד גדול למ

. המערות הללו מהוות אבן דרך בחיי החברה באזור, ולפיכך הכללת האתר ברשימה תההתפתחות האנושי
 היוקרתית של אתרי מורשת עולמית ממצבת אותו, ואת המדינה, במקום החשוב המייחד אותה.

 
 שרד החוץ, ממשרד החינוך ומרשות הטבע והגנים. משתתפים ממ 7המשלחת הישראלית לדוחא מנתה 

 
משמעות ההכרזה היא הגדלה של מספר המבקרים באתר, פרסומו במדיה העולמית, טיפוחו ושמירתו 

 מפגעי האדם והטבע.  
קמ"ר, וכולן מעשה  120-המערות מייצגות את "ארץ אלף המערות" בשפלת יהודה הפזורות על שטח של כ

. המערות בשטח קמ"ר 5-על השטח של הגן הלאומי מרשה ובית גוברין שגודלו כידי אדם. ההכרזה היא 
 מאפיינות את הסוגים השונים והרבים של כל המערות בשפלה. זה 

 וחלקן הגדול הן מערכות בעלות עשרות חדרים.  500-מספר המערות בשטח שהוכרז הוא קרוב ל
בארות, בתי בד, קבורה, פולחן, קולומבריום  הסוגים השונים של המערות הם: מחצבות אבן, בורות מים,

 )שובך יונים(, אורוות סוסים, אחסון, מרחץ, נקבות מים, מערכות מסתור ועוד. 
 ראוי לציין כי בשונה ממקומות אחרים בעולם, המערות לא שימשו למגורים בשל סיבות בריאותיות. 

ס. תקופת השיא של השימוש לפנה" 9-המערות הראשונות באזור נחצבו מתחת לתל מרשה במאה ה
לפנה"ס. במאות הראשונות לספירה נחצבו מערות בית גוברין אשר  2-3במערות היתה במאות 

 לספירה.  8-6-המפורסמות שבהן הן מערות הפעמונים הגדולות מהמאות ה
 2000-, וכך למעשה זמן השימוש במערות משתרע על כ10-השימוש האחרון בכמה מהמערות היה במאה ה

 . שנים
האתר הוגש להכרזה על ידי רשות הטבע והגנים באמצעות הוועד הישראלי לאונסקו של משרד החינוך 

אוניברסיטת בר  החברה הממשלתית לתיירות,ובאמצעות משרד החוץ. גופים רבים היו שותפים לדרך: 
 מערות.   המועצות האזוריות יואב ולכיש, רשות העתיקות והמרכז לחקראילן, סמינרים ארכיאולוגיים, 

 כי חוות הדעת המקצועית להכריז על מערות מרשה ובית גוברין כאתר הרשות הטבע והגנים, שמח
מורשת עולמית אומצה ע"י ועדת המורשת העולמית של אונסקו. העבודה הרבה שהושקעה בהכנת התיק 

וגים השונים על ידי גורמים ואנשים רבים הביאה בסופו להצלחה זו. בזכות מספרן הרב של המערות והס
שנה, זכה האתר המיוחד הזה להכרה  2000-שלהן, וכן משך הזמן בו היו בשימוש המשתרע על קרוב ל

  כאתר בעל ערך עולמי יוצא מן הכלל. 
 

זהו האתר השמיני המוכרז בישראל המצטרף לרשימת האתרים שהוכרזו עד כה והם: מצדה, עכו, העיר 
 המקראיים, הגנים הבהאים ומערות הכרמל. הלבנה של תל אביב, דרך הבשמים, התלים 

רשות הטבע והגנים מקבלת על עצמה להמשיך ולטפח את האתר המוכרז כחלק מהמורשת התרבותית של 
 מדינת ישראל יחד עם גופים ציבוריים וממשלתיים אחרים. 

 
 
 



 

 

 ______________________________________________________________________________ 

 02-6529232  :פקס  02-5005444 :טל  35463, גבעת שאול, ירושלים 3רח' עם ועולמו                   

 ם()הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיי 

tsuk@npa.org.il  

3 

3 

                      

          
 

                                     

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 שולחן ניהול הוועידה       הישראלית בעת ההכרזה ולאחריה המשלחת         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          .  20-ומצודה מהמאה ה 19-18אתר המורשת העולמית היחיד בקטאר. עיר של שולי פנינים ממאות   –זוברה -אל          
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בוועידת המורשת העולמית בדוחא, של תרבות שהוכרזו למית' 'אתרי מורשת עו 20
 (אתרים הורחבו 4ועוד  אתרי טבע, אתר אחד מעורב  4, אתרי תרבות 21מהם אתרים   26סה"כ הוכרזו )  2014יוני  ,קטאר

 
 רוסיה  ,(Bolgar) המכלול ההיסטורי והארכיאולוגי של בולגר

בירת ן, לקזאשוכן על שפת נהר הוולגה, מדרום  האתר
בולגאר, בשם עיר מימי הביניים שרידי הוא מכיל  .טטרסטן
 בולגרס,-הוולגהתרבות של ה המוהתיישבות קדובה 

מדינת היתה בירתה הראשונה של . 15-7מאות ה במיתקישה
על ידי בטו חאן נכדו של  13-מאה השנוסדה באורדת הזהב 
מה בולגאר מייצג חילופי תרבות על פני כאתר . ג'ינג'יס חאן
ת האסלאם ה אבליקבולגרס  -הוולגה ת. תרבומאות שנים

יעד עלייה לרגל מקודשת כנותרה ולספירה  922בשנת 
  ם. טטאריהלמוסלמים 

 
 הולדת –, (Bursa and Cumalıkızık)קומאליקיזיק בורסה ו

  , טורקיההאימפריה העות'מאנית
צגים את אתרים בעיר בורסה ובכפר הסמוך קומאליקיזיק המיי 8 סידרה של

לספירה. בנכס אתרי  14-הקמת האימפריה העות'מאנית בראשית המאה ה
מפתח לארגון החברתי והכלכלי של עיר הבירה. הם כוללים חאנים, קוליות 
)מוסדות דת(, מסגדים, בתי ספר דתיים, בתי מרחץ ובתי תמחוי וכן את הקבר 

יק הנמצא של אורחאן גאסי, מייסד השושלת העות'מאנית. הכפר קומאליקיז
מחוץ לעיר, הוא דוגמא לכפר חקלאי שממנו נשלחה אספקה אל העיר. )התיק 

 נכתב עבור הטורקים על ידי האדריכל הישראלי גיורא סולר(. 

 
Westwork and( ן ווסטוורק וצ'יויטאס קורוויאקרולינגי

Civitas Corvey) ,גרמניה  
אורך לספירה ל 885-822מכלול של מנזר וכנסיה שהוקמו בשנים 

נהר ווסטר בפרברי הוקסטר באזור כפרי גדול ושמור. ווסטוורק 
הוא המבנה היחיד העמוד מאז התקופה הקרולינגית בעוד שמכלול 

המנזר נותר רק כשריד ארכיאולוגי ונחפר חלקית. זוהי יצירה 
 גאונית של ארכיטקטורה מיוחדת.  

 
 פרגמון ונופי התרבות שלה, טורקיה 

השושלת ההלניסטית האטלידית, מרכז הייתה בירת פרגמון 
מו מקדשים, כלימוד גדול בעולם העתיק. מבנים מונומנטליים 

תיאטראות, סטווים, גימנסיון, מזבח וספריה נמצאו כולם בתוך 
ה החצוב בסלע מצפון מערב ל  יב  ק  העיר המוקפת חומה. מקדש 

העיר לעיר היה קשור לאקרופוליס של העיר. מאוחר יותר הפכה 
טה על נוף תרבות שהכיל תלי קבורה ושרידים רומיים, לשלי

  ה וסביבתה. מ  ג  ר  ביזנטיים ועות'מאניים של בעיר המודרנית ב  
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Pont( ארק-המערה המעוטרת של פונט דה

(d’Arc,  צרפת 
מכילה את ציורי הנמצאת בדרום צרפת, המערה 

זמנן והיטב  שנשמרוביותר בעולם  יםהדמויות הקדומ
הם עדות יוצאת  .שנים 32,000-30,000לפני הוא 

מהכלל לאמנות פרהיסטורית. המערה נחתמה על ידי 
 1994-שנים והתגלתה ב 20,000-מפולת סלעים לפני כ

דמויות שנחקרו  1,000וכך השתמרה היטב. מעל 
והן משלבות מוטיבים של אנשים  מצויות על קירותיה

וחיות. הציורים מציגים איכות יוצאת דופן בטכניקה, 
ים ובשילוב שלהם עם תבליטים, דיוק אנטומי, בצבע

תלת מימד ותנועה. הם כוללים מספר בעלי חיים 
 שרידים של פאונה ועקבות אדם.   4,000-מסוכנים כמו ממותה, דב, חתול בר, קרנף, ביזון ועוד וגם כ

 

 , עירק (Erbil( מצודת ארביל
ה בצפון עירק. החומה העות'מאנית מהמאצר בראש תל בויישוב מ

בולטת היטב בנוף העיר. המקורות ההיסטוריים מזהים את  19-ה
ואילו  ארביל עם ארבלה הקדומה, מרכז אשורי פוליטי ודתי

הממצאים הארכיאולוגיים מעידים על קדמותה של העיר עוד לפני 
  התקופה האשורית. 

 
 השער למכה, ערב הסעודית  –ההיסטורית  )Jeddah) ג'דה

לספירה  7-ום אשר הוקמה במאה העיר נמל חשובה בים האד
והיוותה את נתיב הסחר של האוקינוס ההודי לכיוון מכה, כמו גם 
שער לעולי הרגל המוסלמים למכה שהגיעו בדרך הים. הסחר 

תרבותי משגשג, -והעלייה לרגל גרמו להתפתחות העיר למרכז רב
מאופיין בארכיטקטורה מסורתית, כולל בתי מגדלים שהוקמו 

על ידי סוחרי העיר העשירים, תוך שילוב בתי  19-הבשלהי המאה 
 אלמוגים מסורתיים שהושפעו מאמנות שלאורך דרכי המסחר. 

 
 

 
   ה"בלואיזיאנה, אר ,((Poverty Point טעבודות עפר מונומנטליות של פוברטי פויינ

בסמוך לאתר המצוי  19-מקור השם הוא ממטע שהיה קיים במאה ה
יסיפי על שטח גבוה וצר. המכלול מורכב בחלק התחתון של עמק המיס

חצי אליפטיים הנפרדים על ידי ויים רטנרכסים קונצ 6-ותלים,  5-מ
-שקעים רדודים וכיכר מרכזית. המקום נוסד על ידי חברה של ציידים

לפני זמננו. המחקר שנים  3,700-3,100לקטים למטרות יישוב וטקסים 
חנה זמני לטקסים טרם קבע אם המקום שימש למגורים או שהיה מ

לפחות  יוצא מן הכלל בעבודות עפר שנעשו גולמסחר בפרוות. זהו היש
   שנים.  2,000במשך 

 
 



 

 

 ______________________________________________________________________________ 

 02-6529232  :פקס  02-5005444 :טל  35463, גבעת שאול, ירושלים 3רח' עם ועולמו                   

 ם()הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיי 

tsuk@npa.org.il  

6 

6 

 קוריאה הדרומית (, (Namhansanseongנמהאנסנסאונג  
( 1910-1392עוצבה כבירת חירום של שושלת ג'וסון ) נמהאנסנסאונג
ירים ק"מ דרומית מזרחית לסיאול. חיילים נז 25באזור הררי 

נפשות והייתה לה  4,000בודהיסטים הקימו אותה ושמרו עליה. גרו בה 
לספירה  7-חשיבות מנהלית וצבאית. השרידים הקדומים הם מהמאה ה
בצפיה  17-והיא נבנתה מספר פעמים ובמיוחד בראשית המאה ה

מנצ'ו צ'ינג. העיר מכילה סינטזה של -להתקפה מהשושלת של סינו
נדסית של אותה תקופה, המבוססת על תפישת ההגנה הצבאית הה

השפעות סיניות ויפניות ושינויים באמנות הביצורים בעקבות חדירת 
העיר שתמיד הייתה השפעה מערבית של כלי נשק עם אבק שריפה. 

מיושבת, והיוותה בירת מחוז לאורך תקופה ארוכה, מכילה בניינים ממגוון צבאי, אזרחי ודתי הפכה 
 נית. בונות קוריאילסמל של ר

 

דמויי קולומביאנית עם אבנים יישובים של ממלכה פר
 (, קוסטה ריקהDiquís(כדור של דיקוייס 

אתרים ארכיאולוגיים בדלתה של דיקוייס בדרום  4הנכס כולל 
מכלול חברתי,  לשדוגמא יחודית ל, הנחשבים קוסטה ריקה

לספירה. הם מכילים  1500-500כלכלי ופוליטי בפרק הזמן של 
אכותיים, אזורים מרוצפים, אתרי קבורה ובאופן הכי תלים מל

מ',  2.57-0.7כדור בקוטר של בצורת משמעותי אוסף של אבנים 
  עדיין בגדר מסתורין.    ווצרןשמשמעותן, השימוש בהן ודרך הי

 

 , מיאנמר)Pyu)הערים הקדומות של פיו 
, בייקטנו (Halinערים הקדומות: חלין ) 3הנכס כולל שרידי 

(Beikthano)  וסרי קסטרה(Sri Ksetra הבנויות בלבני בוץ, עם )
אזור היבש של אגן הנהר במושקה שטח חומה וחפיר, המצויות ב

שיקפו את הממלכות של פיו  ן. ה(Ayeyarwady)אייארואדי 
לספירה(.  900 –לפנה"ס  200שנים ) 1,000-שפרחו במשך למעלה מ

ת, אזורי קבורה, הערים נחפרו חלקית והשרידים כוללים ארמונו
 , סטופה בודהיסטית מונומנטלית הבנוייה מלבניםמלאכהאתרי 

 מפעלי מים שחלקם עדיין פועלים עבור חקלאות אינטנסיבית. ו
 

ארגנטינה, בוליביה, , Qhapac Ñan)( הדרך האנדית, קהפק נאן
 ילה, קולומביה, אקוודור ופרו 'צ

 30,000באורך כולל של ת הסתעפויו תבעל ,דרך האינקה שנועדה למסחר והגנה
חוצה אזור הדרך נבנתה על ידי האינקה במשך כמה מאות שנים.  ,ק"מ

מ' ועד לחוף, דרך יערות  6,000-גיאוגרפי קיצוני מגובה פסגות האנדים של כ
 15-הגיעה לשיא במאה ההדרך גשם חמים, עמקים פוריים ומדבריות צחיחים. 

 273י האנדים. הדרך כוללת התפרסו לכל אורך ורוחב הר נתיבים כאשר ה
שנבחרו לשקף את ההישגים ההנדסיים, ק"מ  6,000אתרים לאורך של 

האדריכליים, הפוליטיים והחברתיים, יחד עם מתקנים למסחר, מגורים 
 ואחסון וכן אתרים דתיים.  
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  ג'וגרט, הודו פטאן, באר המדרגות של המלכה,

שונות  'רגותבארות מד'. 11-לזכר מלך מהמאה ההבאר נבנתה 
 3-ראשיתם באלף האשר ערכות אגירה מקרקעיות ו-מבארות תת

שוכלל מבנה אומנתי מבור באדמה חולית למלפנה"ס. הן התפתחו 
מפלסים של  7רב קומות. הבאר בנוייה כמו מקדש הפוך, בעלת ו

פסלים המציגים  1,500-בבאר למעלה ממדרגות באיכות מעולה. 
הרביעי הוא העמוק ביותר ומוביל  דת, מיתולוגיה ודימיון. המפלס

  מ'.  23מ' ובעומק  9.4X9.5למיכל רבוע בגודל 

 
 (, אירן i Sokhta-Shahr('העיר השרופה' 

'העיר השרופה' מצוייה בצומת דרכי מסחר של תקופה הברונזה 
השרידים של העיר מלבני הבוץ מייצגים החוצה את הרמה האירנית. 

מזרח אירן. העיר התקיימה את העליה של החברות הראשונות ב
לפנה"ס וניתן להבחין בה באזורים שונים של  1,800-3,200בשנים 

תפקוד כגון רובעי מגורים, קבורה ומלאכה. שינויי אקלים הביאו 
לנטישת העיר. המבנים, אתרי הקבורה ומספר רב של ממצאים 
והשתמרותם הטובה מאוד בגלל האקלים המדברי הופכים אתר זה 

 למידע.   למקום עשיר
 

 תיאנשאן-צ'אנגהאןנתיב רשת הדרכים ב –דרך המשי 

  סין, קזחסטאן וקירגיסטאן
ק"מ מצ'אנגהאן הבירה של מרכז  5,000-כ הנכס הוא לאורך של

סין )מימי השושלות האן וטאנג( ועד לזייטיסו במרכז אסיה. 
לספירה אך השימוש  1-לפנה"ס ועד המאה ה 2-ראשיתה במאה ה
תוך קישור בין תרבויות רבות, פעילות  16-אה הבה נמשך עד למ

מסחרית, אמונות, ידע מדעי, המצאות טכנולוגיות, תרבות 
האתרים שנבחרו כוללים ערי בירה, ארמונות, מקדשי  33ואמנות. 

מגדלי מערה בודהיסטים, שבילים עתיקים, בתי דואר, מעברים, 
ם איתות, קטעים מהחומה הסינית, ביצורים, קברים ובנייני

  דתיים. 

 
  התעלה הגדולה, סין

מערכת נרחבת של נתיבי מים במזרח סין, מבייג'ין בצפון למחוז 
לפנה"ס והיא שימשה כגורם  5-ראשיתה במאה הזייג'יאנג בדרום. 

לספירה. הדבר הוביל  7-מאחד של האימפריה החל מהמאה ה
הגדולים מלסדרה של אתרי בניה ענקיים, פרוייקטים הנדסיים 

משה כעמוד יש תעלהמלפני המהפכה התעשייתית. הבעולם 
בתעבורה, חומרי גלם ואספקת אורז. השדרה של האימפריה 

ק"מ תוך  2,000-הגיע אורך נתיבי המים ליותר מ 13-במאה ה
מילאה תפקיד חשוב תעלה נהרות עיקריים. ה 5חיבור אגנים של 

   . שובח באבטחת הכלכלה והיציבות ועדיין משמשת כיום כאמצעי תעבורה
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 ואתרים סמוכים, יפן  (Tomioka)טחנת משי טומיאוקה 
מצפון  1872-מכלול של טחנת משי שהוקם בהנכס הוא מבנה היסטורי ו

מערב לטוקיו. הטחנה נבנתה על ידי ממשלת יפן עם מכונות מיובאות 
מקומות המתאימים לשלבים השונים של ייצור משי  4מצרפת. היא מכילה 
קעות בחוות נסיונות; אחסון קר לביצים, גלגול הפקעות גולמי: ייצור של פ

ש את חיזה ממוטוויה של המשי הגולמי בטחנה ובית ספר להפצה של הידע. 
הרצון של יפן לאמץ במהירות את הטכניקה של ייצור המוני בחידוש 

וכניסת יפן לתעשייה מודרנית בכדי להיות  19-התעשייה של המשי במאה ה
 משי ובעיקר לצרפת ואיטליה.   המובילה בעולם ביצוא

 
ארץ הזיתים והיין – נופי תרבות מדרום לירושלים, בתיר 

 )הוגש על ידי הרשות הפלסטינית(  
סדרה של עמקים חקלאיים, בעלי טרסות של בתיר מכיל הררי נוף הה

אבן, שחלק מהם מושקה עבור ירקות בעוד שחלק אחר אינו מושקה 
רי חקלאיות באזור הרהטרסות התוח וגדלים בו גפנים ועצי זית. פי

-נתמך ברשת של תעלות השקייה הניזונות ממקורות מים תת
קרקעיים. מערכת מסורתית של השקייה מנוצלת לחלוקת המים 

  ברשת התעלות בין המשפחות של הכפר בתיר. 

 
  , הולנד(Van Nellefabriek)ואן נלפאבריק 

 וכית שנבנהמכלול של בתי חרושת בעלי חזית של פלדה וזכ
על גדת תעלה מצפון מערב  20-של המאה ה 20-בשנות ה

לרוטרדאם. זהו אחד מהאייקונים של ארכיטקטורה 
הוא תוכנן כ'בית חרושת . 20-של המאה ה יתתעשיית

אידיאלי' הפתוח לעולם, כאשר מרחב העבודה הפנימי 
יום מנוצל לתנאי עבודה האור ותוכנן על פי הצרכים 

וג חדש של בית חרושת שהפך לסמל נוחים. הוא מגלם ס
תרבותי מודרני ופונקציונאלי של התקופה שבין המלחמות 

עדות להיסטוריה ארוכה של מסחר ותעשיה משמש ו
בהולנד לגבי חשיבות ועיבוד מוצרי מזון מארצות טרופיות ועיבוד 

 אירופה. ב םהמוצרים התעשייתיים שלהם לשווקי
  

 oero and MonferratoR-Langheנוף הגפנים של פיימונט: 
לל וכיוצא דופן מראה אזורי גידול גפנים בעלי  5משתרע על הנוף 

וּור , שם סמלי להתפתחות הגפנים ולהיסטוריה של הטירה של ק 
איטליה. השטח משתרע בין נהר הפו והרי האפנינים הליוגריים. הוא 
מכיל את כל המשרע של הטכנולוגיה והפיתוח הכלכלי המתייחס 

מאות בשנים. אבקת גפן נמצאה זה פנים המאפיין את האזור לגידול ג
לפנה"ס, כאשר פיימונט היה אזור קשר ומסחר  5-באזור כבר במאה ה

האטרוסקים והקלטים. מלים אטרוסקיות וקלטיות ובמיוחד  ןבי
ות עדיין בדיאלקט המקומי. בתקופת האימפריה הרומית, פליני הזקן מזכיר שגורכאלו הקשורות ליין, 

 אזור פיימונט כאחד הידועים ביותר לגידול גפנים באיטליה הקדומה; סטרבו מציין את חביות היין.  את
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 האמנות לשם מה?
 *אוניברסיטת חיפה, המכון לארכיאולוגיה ע"ש זינמן, אברהם רונןפרופ' 

 

להשקעת הזמן  אמנות חזותית מתארת, מפרשת ומנציחה מצבים. אמנות בוחרת להתערב בנושאים/מצבים חשובים דיים
שנה והסיבות להופעתה נידונות במחקר כבר עשורים רבים. מוצע  40,000-והמאמץ הכרוכים בכך. האמנות הופיעה לפני כ

כאן לראות באמנות בראש ובראשונה כלי לתיאור העבר. מאז שהשכיל להבין את מהלך הזמן, האדם עשוי לתאר ולהנציח 
 באמנות את ההווה, את העבר ואת העתיד.

דיקת נושאי האמנות הקדומה ביותר מראה שאינם לקוחים מן ההווה. אין בהם תיאור הסביבה המיידית או חיי היומיום. ב
אין ציד, אין בתים וכמעט שאין בני אדם. לדעתנו, ההווה אינו מהווה נושא ראוי להתערבות אמנותית. ההווה אפור מדי 

ההווה קצר ובהרף עין הוא נעשה עבר. לעומת ההווה המוכר והידוע  ומוכר מדי מכדי להנציחו ביצירת אמנות. מלבד זאת,
 לעייפה, יש בקיום האנושי שני נעלמים גדולים ומרתקים: העתיד והעבר. 

העתיד הוא חור שחור שדבר אינו ידוע לגביו ולא ניתן לדמינו או לתארו. עתיד חייו של אדם עשוי להימשך שנים או חמש 
אפשר לדוש בו או לצייר אותו. הבעיה הברורה היחידה בעתיד היא המוות. אולם  המוות,  אותו דקות. מצב חמקן זה אינו מ

 אנו "מכירים" בניחוש מעורפל בלבד, אינו ניתן לתיאור אמנותי.
העבר. קיומו של עבר ידוע לאדם, אולם העבר עצמו כמעט שאינו ידוע בתקופה  –נותר הנעלם הגדול של הקיום האנושי  

קיימים קטעי זיכרונות של זקנים ושל זקני הזקנים, שכבר לא ניתן לדעת אם אמת הם או אגדה. ואף אין  שטרם הכתב.
 הדבר חשוב ביותר כיון שזיכרונות אלה הפכו זה מכבר למיתוסים ולחלק מתרבותו של השבט. 

ללא ידיעת העבר שלנו. יתר  חשוב לאדם לדעת את העבר כי שם מקורו. אנו חבים את עצמנו לעבר ולא נוכל להבין את עצמנו
דה רבה דומה לעבר. ידיעת הנעלם האחד בחיינו, העבר, יש בה, אם כן, מפתח יעל כן, אנו מאמינים שהעתיד יהיה במ

 העתיד. –לידיעה, מעורפלת ככל שתהיה, של הנעלם השני 
ה קרה, כיצד הגענו לכאן ולאן אנו דה זו או אחרת, הוא אתגר שכדאי להתעמק בו, ללמדו ולנתחו. לשחזר מיהעבר, הידוע במ

 עשויים ללכת. לתוך החלל הזה נכנסה, כך נראה לנו, האמנות. 

ניתן לתאר את מאורעות העבר הקטועים באמצעות השפה ואכן, אלפי דורות העבירו ביניהם את 
ידיעת העבר במלים. אולם ברגע מסוים נקראה האמנות כדי להאיר את העבר, לתאר את הדברים 

האמנים יצרו את הראינוע של העבר והראו לאלה החיים בהווה כיצד  .חזותי ולהסביר אותםבאופן 
 יכלו הדברים להיות.  

לעתים ברור שהאמנות הקדומה מראה מיתוסים, כמו במקרה של פסל האדם הקדום ביותר הידוע 
היה מוקף (. ברור שהפסל לא 1שנים בקירוב, המציג אדם בעל ראש אריה )איור  35,000כיום, בן 

סטוריה, מיתוס שהיה ידוע יבסביבתו המיידית באנשים בעלי ראש אריה. הפסל מראה לנו איפוא ה
 בשבט ואשר אבד ברבות הימים.

שנה(. אין אלה  15,000, בן 2כך גם בציור האיש המת ובשור המאיים שלידו במערת לסקו )איור 
העבר, של מיתוס שאבד לנו ברבות   שלדמויות מן ההווה שכן ראש האיש הוא ראש צפור. זה ציור 

 הימים.
האמנות נועדה, איפוא, לתאר ולהסביר את העבר, 
הבלתי ידוע הגדול מכל והחשוב מכל. האמנות 
שואפת ליצור דבר שלם ומובן מן הקטעים הבודדים 
שהגיעו לידינו. מטרתה להקים את העבר לתחיה, 

 להראות "כיצד עשוי היה להיות באמת". 
 

 

 

 

 

אביב על תמיכתו -מבקש להודות למרכז מינרבה לחקר סוף החיים באוניברסיטת תלאני *

 במחקר זה. 



 

 

 ______________________________________________________________________________ 

 02-6529232  :פקס  02-5005444 :טל  35463, גבעת שאול, ירושלים 3רח' עם ועולמו                   

 ם()הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיי 

tsuk@npa.org.il  
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  2014חידת חודש יוני 
 התשובות( 2)יש לענות על ומה שם האתר הארכיאולוגי? . 2 ?מהו הגן הלאומי .1

 
  2014חידת חודש מאי פתרון 

 ? הוא נמצא גן לאומיבאיזה ו ומה שמו מהו האתר

 
 נה )סנטה אנה( מהתקופה הצלבנית )על יסודות ביזנטיים( בגן לאומי בית גוברין מרשה כנסיית סנדאח

 ואם שכחתי מישהוא איתו הסליחה. יום טוב כלפון, ד"ר נילי גרייצר,  פתרו נכונה לפי הסדר:
 
 4.9.2014-10.8 )גן לאומי מונפור( מתנדבים לחפירה במבצר המונפור

אולוגיה של אוניברסיטת חיפה, ממשיך את חפירותיו המעניינות בועז, מהמחלקה לארכי פרופ' אדריאן
. אנשים המעוניינים להתנדב 2014בספטמבר  4-באוגוסט ועד ה 10-במבצר המונפור. החפירה תתקיים מה

 . 052-8453050ליצור קשר עם פרופ' אדריאן בועז בטל. מוזמנים  וה זלחפיר
 
 

  


