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 2018 מרץ - חדשות בעתיקות
 ארכיאולוג הרשות –ד"ר צביקה צוק 

 
  ז"ל  אפרים שטרןפרופ' נזכור: 

 
אוניברסיטה ב פרופסור אמריטוס ,ישראלב אולוגיםיהארכ ( היה מבכירי2018 במרץ 23 - 1934 בינואר 15) אפרים שטרן

האנציקלופדיה החדשה לחפירות  עורךיאולוגי של ארץ ישראל, כבעל הישגים בולטים במחקר האר, ירושליםב העברית
חברה לחקירת ופעיל שנים ארוכות ב "קדמוניות, עורך כתב העת "ארכיאולוגיות בארץ ישראל

  ה. חברשימש עד לפטירתו כיו"ר הוועד המנהל של הבה  ישראל ועתיקותיה-ארץ
ה שטרן. למד ארכאולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים, לרחל ומש חיפהנולד באפרים 

אוניברסיטת תל אולוגיה בי. השתתף בהקמת המכון לארכ1968וקיבל תואר דוקטור בשנת 
, שנה בה יצא לגמלאות. 2002שמונה שנים. אז חזר לירושלים, בה לימד עד לימד , שם אביב

מטעם אוניברסיטת תל אביב,  תל באר שבעו חצור ,מצדההשתתף בחפירות רבות, החל ב

בין השנים  תל דור . ניהל את חפירותתל מבורךוב קדש )יששכר(ואחר כך בחפירות עצמאיות ב
 . פיניקיםול תקופת בית ראשון. שטרן נחשב מומחה ל2000ועד  1980

 .2005לשנת  )תרבות-מדע-אמנות( פרס א.מ.תזכה ב

https://he.wikipedia.org/wiki/15_%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/1934
https://he.wikipedia.org/wiki/23_%D7%91%D7%9E%D7%A8%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/2018
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%A8_%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%94_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%94_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%94_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%A6%D7%99%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94_%D7%9C%D7%97%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%A6%D7%99%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94_%D7%9C%D7%97%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%A6%D7%99%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94_%D7%9C%D7%97%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94_%D7%9C%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%90%D7%A8%D7%A5-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_%D7%95%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94_%D7%9C%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%90%D7%A8%D7%A5-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_%D7%95%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94_%D7%9C%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%90%D7%A8%D7%A5-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_%D7%95%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%AA_%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%AA_%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%AA_%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9C_%D7%97%D7%A6%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9C_%D7%91%D7%90%D7%A8_%D7%A9%D7%91%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%93%D7%A9_(%D7%99%D7%A9%D7%A9%D7%9B%D7%A8)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9C_%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9C_%D7%93%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D
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, כרך כ"ט ישראל: מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה-ארץ והוא: 2009יצא בשנת  לכבודו ספר יובל

יקותיה, ישראל ועת-)בעריכת י' אבירם ואחרים(, החברה לחקירת ארץ ספר אפרים שטרן -

  עמודים )החלק האנגלי(. 294עמודים )החלק העברי( ועוד  387, 2009

מספר הרב של המשתתפים בספר והמגוון הרחב ה: "בספר היובל דוד אוסישקין כתב על אפרים

ה שהקהיליה המדעית רוחשת הנידונים בו הם עדות נאמנה להערכה הרב של הנושאים

הרבה ועבודתו המגוונת הטביעה חותמה  לאפרים... במשך יובל שנים הספיק אפרים

בארכיאולוגיה של ישראל... כתב עבודת דוקטור על התקופה הפרסית בהנחייתו של פרופ' 

 מה במערכת המדעית של האנציקלופדיה המקראית...-בנימין מזר. בגמר לימודיו עבד זמן

הכותרת של החפירות בתל דור, שהיו אבן שואבת למאות משתתפים מרחבי העולם, הם גולת 

עבודתו המדעית של אפרים. כאן, באחד התלים החשובים שבארץ, הקים מפעל חפירות 

-לתפארת. וייאמר לזכותו שכאשר פרש לגמלאות, העביר את החפירה לניהולם של תלמידיו

 עוזריו. 

עוד בהיותו סטודנט השתתף אפרים בצוות החפירות בעין גדי, בניהולו של פרופ' בנימין מזר,    

והתרכז בחפירת השרידים מן התקופה הפרסית. כעבור שנים רבות, לאחר פטירתו של פרופ' 

 מזר, השלים אפרים את דוח החפירה ופרסמו וכך זכתה חפירת עין גדי להגיע לסיומה הנאות.  

המדעית של אפרים החלה כבר בעבודת הדוקטור שלו על התקופה הפרסית. תקופה  תרומתו   

חשובה זו לא עמדה באותה עת בחזית המחקר ולא תפסה את המקום הראוי לה בתודעת 

החוקרים. מחקרו החשוב של אפרים שינה מצב זה. אפרים ריכז את הנתונים ואת הממצא, ניתח 

אה אור בספר בעברית ובאנגלית, היה לאבן פינה אותם וסיכמם. מחקרו זה, שלאחר מכן ר

ישראל. חפירותיו של אפרים בתל דור הובילו להתעניינותו -בחקר התקופה הפרסית בארץ

ישראל. ספריו ומאות -המיוחדת בתרבות הפיניקית ובתקופת השליטה האשורית בארץ

של ..בדרך הפתלתלה המאמרים שכתב הם עדות מוחשית לפועלו במשך עשרות שנים.

הארכיאולוגיה בישראל, שהכול מתחככים בה עם הכול, אפרים מנווט כל השנים הללו ואין לאיש 

אויבים או מתנגדים, והכול משבחים את אופיו ההוגן, את מזגו הנינוח והידידותי ואת יחסו 

       החברי". 

  כתב את הספרים הבאים:בין היתר 
  ירושלים, תשל"ג. אפרים שטרן,לפנה"ס,  332-586, ישראל בתקופה הפרסית-ץארהתרבות החומרית של 

 1992, מוסד ביאליק אפרים שטרן, ,דור המושלת בימים. 
 תשס"ב ,יד בן צבי ,חנן אשל, אפרים שטרן ושומרוניםספר ה. 
 1992. אפרים שטרן, כרטא ירושליםעורך: , האנציקלופדיה החדשה לחפירות ארכאולוגיות בארץ ישראל .  

 
 יהי זכרו ברוך. 

  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%99%D7%95%D7%91%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%99%D7%95%D7%91%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93_%D7%91%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A0%D7%9F_%D7%90%D7%A9%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%93_%D7%91%D7%9F_%D7%A6%D7%91%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A9%D7%A1%22%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%A6%D7%99%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94_%D7%9C%D7%97%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%A6%D7%99%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94_%D7%9C%D7%97%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
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 ז"לנג' ייג'יימס סטרפרופ' נזכור: 
עת הגעתי  1978-ג'ים לראשונה בהלך לעולמו השבוע לאחר מחלה קשה. פגשתי את ( 2018-1938)ג'יימס )ג'ים( סטריינג' 

לגליל כארכיאולוג צעיר ושמעתי על משלחת אמריקאית החופרת בתי כנסת עתיקים ומתגוררת במושב מירון. מאז פגישה 
 1992זו, בכל קיץ הייתי מגיע אל חפירותיהם בגוש חלב, נבוריה ולאחר מכן בציפורי ומתקבל תמיד בסבר פנים יפות. בשנת 

יודפת ומחצית מצוות המנהלים היו תלמידיו של ג'ים, דאג  התחלתי את חפירות
אדווארדס ואנדי אוברמן. חששנו בהתחלה שג'ים לא "ישחרר" אותם מניהול שטחים 

בגדלות נפש ותפישה של מורה מעולה נתן להם את ברכת הדרך,  הואבציפורי, אך 
לסייע בעצה  לפרוש כנפיים לחפירה עצמאית. הוא עצמו היה מגיע מדי עונה לחפירות

טובה. העבודה לצידו נמשכה גם לאחרונה עת הצטרפתי למשלחת החפירות בשיחין 
שהקים בנו, ג'יימס ריילי סטריינג', אחרי שיצק מים על ידי אביו שנים רבות. גם כאן, 

נתן ג'ים חופש פעולה לבנו אך דאג לא רק להנחותו, אלא אף הפך להיות יועץ המשלחת 
"אבונא", השם הערבי לכומר הכפרי, האיש שמכוון ומוביל  והמודד הראשי. את השם

שמע, ומאז היה זה  ורבתורועה את צאן מרעיתו נתן לו אחד הפועלים הדרוזים כבר בח
הכינוי, שדבק בו לאורך כל הדרך ואכן ייצג היטב את אופיו כמורה ומנחה. ג'ים היה 

 יל לאורך שנים רבות. ללא ספק אחת הדמויות המובילות במחקר הארכיאולוגי של הגל
את הקריירה הארכיאולוגית הישראלית שלו החל דווקא במשלחת וויליאם דיוור בתל 

משם עבר לחפירות בחורבת שמע יחד עם אריק מאיירס שאתו המשיך בחפירות בתי כנסת נוספים בגליל. ו 1969שנת גזר ב
. במשך שש 2010 שנת חר כך במשלחת עצמאית עדהחל בחפירות ציפורי יחד עם אריק מאיירס ואהוד נצר וא 1983שנת ב

השנים האחרונות היה היועץ הבכיר למשלחת חפירות שיחין המנוהלת על ידי בנו ג'יימס ריילי סטריינג'. גם זיהוייה של 
 שיחין, כפר הקדרים היהודי מצפון לציפורי, היה תגלית של ג'ים סטריינג'.

מרשימה, קול עמוק של זמר אופרה. היה בו רוגע ושקט שהשפיע מיידית על כל ג'ים היה טיפוס מיוחד, צבעוני, בעל הופעה 
. כמה מתלמידיו יםהסובבים אותו והיה ללא ספק אחת הסיבות העיקריות לכך שהוא היה מורה טוב והעמיד תלמידים רב

 המשיכו את עבודות המחקר בגליל, בארץ ובעולם.
ליצור קשרי חברות עמוקים ואמיצים עם יהודים וערבים בכל חלקי הארץ, גישתו אוהבת האדם ומכבדת הדת הביאו אותו 

קשרים שנמשכו שנים ארוכות, מגוש חלב בצפון ועד נצרת וירושלים. את החיבור שבין הנצרות והיהדות הביא לכדי מימוש 
 אמיתי ובכל ערב שבת היו הסטודנטים והצוות מקיימים במלון "קבלת שבת" עם חלה ושירים.

היה שותף לכתיבת הדוחות המדעיים של בתי הכנסת הגליליים שחפר בהם יחד עם שותפים אחרים, כתב ספר על ג'ים 
הוא פרסם את הכרך הראשון של תוצאות חפירות אוניברסיטת דרום פלורידה  2006-"הרבנים והנצרות הקדומה", וב

הברית החדשה, ראשית הנצרות, יהדות, הגליל בציפורי, כמו גם עשרות מאמרים הנוגעים לתחומי התעניינותו העיקרים: 
 וכל המשותף לאלו.

בחג החנוכה שעבר, הקדישו לכבודו מכון כנרת לארכיאולוגיה גלילית במכללה האקדמית כנרת ומרחב צפון של רשות 
דת ייצור שיווק ואומנות" והוענקה לו תעו –העתיקות את הסימפוזיון הבינלאומי "נרות שמן מחרס במזרח האימפריה 

 הוקרה על פעילותו הארכיאולוגית הגלילית.

תרומתו הגדולה לחקר הגליל בתקופות ההלניסטית, הרומית והביזנטית, כמו גם דמותו נעימת ההליכות והסבר, ישארו 
 עמנו לעד.

 
 יהי זכרו ברוך.

 

  מוטי אביעם כתב:
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  מערת מיסליה שבגן לאומי הר הכרמל: אתר מפתח של ראשוני האדם המודרני
 מכון זינמן לארכיאולוגיה, אוניברסיטת חיפה עברון,-פרופ' מינה וינשטיין

 
מ' מעל פני הים. שרידי קירות המערה  90-מערת מיסליה שוכנת במצוק המערבי של הכרמל, מול מושב מגדים, בגובה של כ

מ' מן המצוק,  30-פני שלוש טראסות למרחק של כ-ותקרתה, יחד עם השכבות )ברובן מוקשות = ברקציה( המשתרעות על
 מעידים שזוהי מערה גדולה שהתמוטטה. 

)ע"י פ. ברוצן( ואף  1929המערה נתגלתה בשנת 
דווחה במסגרת הסקר הארכיאולוגי של הכרמל 

נערך ע"י יעקב עולמי ואברהם רונן(, אך )
 2001פרויקט החפירות באתר נערך בין השנים 

מינה פרופ' . בפרויקט, שבהנהלת 2010-ו
עברון ממכון זינמן לארכיאולוגיה -וינשטיין

ישראל הרשקוביץ פרופ' באוניברסיטת חיפה ו
מהמחלקה לאנטומיה בביה"ס לרפואה של 

ן רב של אביב, השתתף מגוו-אוניברסיטת תל
מחקר שונים וממוסדות -חוקרים מתחומי

 מחקר שונים בארץ ובעולם. 
מהאתרים הבודדים בלבנט  היאמערת מיסליה 

התקופה משלהי הן שבהם נחשפו שכבות 
-נה )התרבות האשלוהתחתו יתהפליאולית
ת תיפליאוליתקופה הראשית ההן מויברודית( 

אלף שנים לפני זמננו.  150 – 300-כ –נה התיכו

 250-, שחל לפני כהמעבר בין שתי תקופות אלה
תחומי -. מחקרנו הרב, מהווה תקופת מפתח בהבנת שורשי האדם המודרני באזורנו ויחסיו עם הומינינים אחריםיםאלף שנ

לאפיין את שני השלבים התרבותיים אפשר 
האלה באתר, כמו גם לשחזר את אורחות 

בותי של יושביו בראשית החיים והנוף התר
 התקופה הפליאוליתית התיכונה. 

מכלולי כלי הצור משתי התקופות שונים 
 יד ומקרצפים עבים בנילגמרי. בניגוד לא

המכלולים , יברודית-המאפיינים את האשלו
ן מתאפיינים פליאולית התיכומראשית ה

ניקות טכבטכניקת לבלואה ובשימוש נרחב ב

להפקת להבים, ומכלול הכלים אחרות שונות 
מכלולים אלה בחודים רבים ומגוונים.  עשיר

, מייצגים מסורת טכנולוגית שונה לגמרי
חקר המעידה על תחכום רב ועל חדשנות. 

שימוש על החודים מעיד שהם שימשו הסימני 
למגוון פעולות, שעיקרן עיבוד חומרים מן 

 .הצומח

 הממצא, שכל הסימנים מעידים -באתר עשיר
 
 

 ארכיאולוגי-גיאוהמחקר ה. התקופה הפליאוליתית התיכונהמן  םשל מוקדיעל יישוב אינטנסיבי וממושך בו, נחשפה סדרה 
 . הקדומים ביותר בעולם כיום –חומר צמחי  יםלמחצלות עשוילריפוד כלשהו או עדויות עץ ו-פחמי סייע בזיהוי

 מערת מיסליה בעת החפירה 

מערת מיסליה מבט לדרום 
 מזרח 
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הציד בוצע , צבאים ובקר בר, בצד תפיסת צבים ואיסוף ביצי יענים. יחמוריםהחיים שניצודו על ידי יושבי האתר כללו -בעלי
 שונים על םניתוח פיזור חלקי השלד, גילאי בעלי החיים וסימני ר.שנמצאו באת באמצעות חודים מטיפוסים וממדים שונים

מטיפוסים וממדים  צור הציד בוצע באמצעות חודיוהפקת מח עצם. ביתורם  גבי העצמות מעיד על ציד שיטתי של פרסתנים,
מערה. הצבאים הובלו בשלמותם לאתר בעוד בעלי החיים הגדולים יותר, כדוגמת יחמורים ובקר, בותרו שנמצאו ב שונים

הבשר -בשדה ורק חלקיהם עתירי
  הובאו למערה. 

ניצול האתר, כפי שמתבטא  אופן
ובשימוש בעושר הממצאים ובפיזורם, 

חוזר של המוקדים, לאורך זמן, מעיד 
 וניידות מעטה יחסית של יושבי על

במרחב בהשוואה לאתרים אחרים מן 
תקופה הפליאוליתית התיכונה ה

 ועל מקומומכאן ט, נבלבהקדומה 
 .במערך היישובי של התקופההמרכזי 

הגילויים באתר גולת הכותרת של 
המאובן האנושי היא, ללא ספק, 

שדבר חשיפתו העתיק ביותר בעולם, 
פורסם לאחרונה בכתב העת המדעי 

.Science  עצם לסת עליונה  –המאובן

של אדם מבוגר, הכוללת מספר 
מיסליה נתגלה בשכבות מן הפליאולית התיכון המוקדם במערת  –שיניים ולה מאפיינים מורפולוגיים של אדם מודרני 

שנים לפני זמננו. הן התיארוך והן  194,000-ו 177,000בכרמל, ותוארכה לטווח הזמן שבין  

לפחות את ההומינינים שנתגלו במערות של  יםשנ 70,000-מקדימים בהשיוך התרבותי 
קפזה )ליד נצרת( וסחול )בכרמל(, שנחשבו עד עתה לבני האדם המודרניים הראשונים 

המאובן ממיסליה דומה מאד לאדם המודרני, יותר מאשר ל כן, יתר עשיצאו מאפריקה. 
 למאובנים המתוארכים לאותה התקופה שנמצאו באפריקה.  

פריצת הדרך במיסליה עולה בקנה אחד עם מספר ממצאים ארכיאולוגיים 
ואנתרופולוגיים חדשים, שגם הם מצביעים על מוצא קדום יותר של האדם המודרני 

ועל נדידה קדומה של בני אדם מודרניים מאפריקה. לממצאים  (יםאלף שנ 300)לפחות 
את ההשערה לפיה בני האדם המודרניים  הללו מתווספים מחקרים גנטיים המחזקים

 . יםאלף שנ 300-500, לפני מוקדם משסברוהתפתחו באפריקה 
זיהוייה של לסת של אדם מודרני מן הפליאולית התיכון הקדום במיסליה, הקדומה ביותר 

דועה לנו בעולם היום, מצביע על כך שהשינוי התרבותי המובהק במעבר בין הפליאולית הי

התחתון והפליאולית התיכון באזורנו היה מלווה בחילופי אוכלוסיות הומינינים שונים. 
המשך המחקר האנתרופולוגי והארכיאולוגי יסייע בפיענוח האינטראקציות הביולוגיות 

 .  והתרבויות בין אוכלוסיות אלה
  

 
 
 
 

  

 מערת מיסליה מבט לצפון 

 חודי צור מן הפליאותית התיכון קדום  
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פל שבשטח גן לאומי ועשרות מטבעות משלהי המרד הגדול התגלו במערה גדולה בחפירות הע

 סביב חומות ירושלים העתיקה
ממש לפני חג החירות: ממצא ארכיאולוגי חדש ומרגש נחשף בסמוך להר הבית. עשרות מטבעות 

 הכתובת "לגאלת ציון" מתקופת המרד הגדול ועליהן
 האוניברסיטה העברית ירושלים  ,ד"ר אילת מזר, המכון לארכיאולוגיה

 
 אולוגיה של האוניברסיטהיפל המנוהלות על ידי ד"ר אילת מזר מהמכון לארכובמהלך חפירות ארכיאולוגיות באתר הע

הותירו אחריהם את מטבעות  היהודים התושבים. הגדול מתקופת המרד ברונזה מטבעות עשרות נמצאו, בירושלים העברית
. שני בית סוף תקופת של הנוראים בימים ,הבית הר של הדרומי לכותל מדרום הממוקמתמ'(  7X14) גדולה במערה ,הברונזה

 .בישול וסירי קנקנים בעיקר, רבים חרס שברי כלי גם נמצאו במערה

הראשונות והאחרונות של המרד היהודי נגד האימפריה ניתן להבחין בהבדל מהותי בין מטבעות הברונזה שהוטבעו בשנים 
לספירה(. בתחילה, כאשר למורדים הייתה תקווה ואמונה בהצלחתם, הכיתוב שהופיע על  70-66הרומית )בין השנים 

", לעומת זאת בשנת המרד הרביעית וטרם החורבן )המכונה בידי רות ציוןלחהמטבעות, בכתב העברי הקדום, היה "
ארבע"( ניתן להבחין בייאושם של המורדים שהשתקף בכך ששינו את הכיתוב על המטבעות והטביעו  החוקרים "שנת

 ".לגאלת ציוןעליהם את הכתובת "

", ציון לגאלת/לחרות" הכיתוב את הנושאים, הקדומה ירושלים במרכז מטבעות עשרות של גילוי"ד"ר אילת מזר הוסיפה: 
חג , יותר מאוחר שנים 2000 פסח את לחגוג מתכוננת היהודית המדינה כאשר, זו בתקופה מיוחדת חשיבות בעל הוא

 .ישראל" עם של המסמל יותר מכל את חירותו

עץ דקל שסימל את יהודה ( וערבה אתרוג, הדס, לולב) המינים ארבעת כגון שונים יהודיים בסמלים מעוטרים המטבעות
 10-הכתובת "לגאלת ציון", הוא זה המצוי כיום על מטבעות הדגם מטבע "שנת ארבע", בצרוף . המקדש בבית שימשש וגביע

 של מדינת ישראל. ₪ 
 גדולה שמערה נוספת היא דופן יוצאת תופעה. קצר בלבד לזמן שימשו שהם משום לוודאי קרוב, היטב נשמרו המטבעות

 בה שום שימוש.שכזו, שהייתה גלויה בחלקה, נותרה מיותמת לאחר חורבן בית שני ובמשך אלפי שנים לא נעשה 
 פרופ' ידי על הבית, הר של המערבי לכותלך הסמו רובינסון קשתשל  במבנה נמצאה ארבע" "שנת מטבעות של דומה כמות

 העברית האוניברסיטה של לארכיאולוגיה המכון מטעם הבית הר חפירות את שהוביל, מזר ד"ר אילת של סבה, מזר בנימין
 .1978-1968 השנים בין

 נמצאו פלוהע במערת המרד לזמן המתוארכים השרידים
 הממוקמת, החשמונאית מהתקופה שכבה בדיוק מעל

 מהמערה הממצאים של מפורט עיבוד. המערה בבסיס
 חפירות של הסופיים חות"הדו של השלישי בכרך יפורסם

 .השבוע מתפרסם השני הכרך; העופל

"סביב חומות  הלאומי הגן בשטח נמצאות העופל חפירות
 הטבע והגנים רשות ידי-המנוהל על, ירושלים העתיקה"

 ידי על מומנו החפירות. מזרח ירושלים לפיתוח והחברה
, באוקלהומה קולג' ארמסטרונג של הנדיבה תרומתו

 .בחפירות משתתפים גם הם שתלמידיו
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 גן לאומי תל חצור – מפעל המים בחצורשל רתו ופתיחתו מחדש יסג
 מנהל גן לאומי תל חצור  –עידו שקד 

 
 ראיתי סדק בגוש אדמה גדול על שפת הפיר במפעל המים )צד דרום(. 28/1/18בתאריך 

 עיניו.מו ב ווהוא בא לראותמנהל מרחב גליל עליון, דיווחתי לשי קורן 
של מפעל המים לתקן ליקוי אחר במורדות הצפוניים  יהונתן אורליןת ושימור מחוזי בראשצוות הגיע   08/02/18בתאריך 

 ונתן דעתו גם בעניין הסדק.
 לביקור.המים מפעל על סגירת יהונתן אמר שהמצב נראה מסוכן והתקבלה החלטה על ידי באישור שי קורן 

עמי וצביקה צוק, אטי קוריאט ד"ר דרור בן יוסף, עודד יעקובי, ד"ר ור, תאמנון בן פרופ' הוצאתי הודעה ועדכנתי את: 
 (.11/2/18אתי סגל הוציאה בקשה להצעות מחיר ממספר חברות סנפלינג )ניתן להגיש עד  .וזסגן מנהל המח דורפמן

 ברגע שיסולק המפגע, אעדכן את כל הגורמים הרלבנטיים ואפתח את המפעל לביקור.
28/02/18 

 פתיחת מפעל המים בגן לאומי תל חצור למבקרים
וש אדמה אל תוך הפיר האנכי אשר במפעל. הסדק נוצר עקב החשש מפני קריסת ג 08/02/18מפעל המים נסגר בתאריך 

 כתוצאה מהגשמים האחרונים )השערה(.
 בהתייעצות עם יהונתן אורלין ושי קורן הוחלט על סגירתו של המפעל למבקרים עד אשר יסולק המפגע הבטיחותי.

דרור בן יוסף, אטי קוריאט, עמי דורפמן, סיגלית כהן, מתת בן שושן, ד"ר צביקה צוק, ד"ר סגירת המפעל לוותה בעדכון: 
שלומית בכר, עודד יעקובי וגיא אילון, וואטסאפ "מנהלי האתרים". הידיעה עודכנה ד"ר אמנון בן תור, פרופ' זאב מרגלית, 

 באתר האינטרנט.
מפגע סולק באמצעות דליים וחבלים, החומר "פתרונות אנך"( וה – 052-8620833 –היום הגיע צוות סנפלינג )אורי אסידו 

(. מעט חומר נפל אל 11-7פונה אל מחוץ למונומנט ומדרגות המנהרה אשר מתחת נוקו. העבודה ארכה כארבע שעות לערך )
מהלך העבודה תועד בידי הפקח ארז גדעוני )עובד בג"ל תל חצור( והצילומים מצורפים לתצפית  תוך הפיר אך לא פגע בדבר.

  .ונפתח מחדש ימים 20-מפעל המים היה סגור למבקרים כ (.28/02/18זנה לסייבר )עודכן במערכת התימי אשר הו

 : ימין: לפני, שמאל: אחרים, ארז גדעוניצילו

 
 
 

מכוור בעבר הירדן ותצפית מבצר  -ביקור באתר לא מוכר 
 טבע נדירה 

 , ארכיאולוג הרשות ד"ר צביקה צוק
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אשר נהוג לומר את שמו מכוור בחודש שעבר ביקרתי באתר 
בנשימה אחת יחד עם הרודיון ומצדה כאשר מדברים על 
שלהי המרד הראשון. בעוד שהרודיון ומצדה נגישים באופן 

א אתר במדינת ירדן אשר רק ומכוור הבצר יחסי הרי שמ
טיולים מעטים נוהגים לפקוד אותו. ניתן לומר שאתר זה 

מוקטנת של מצדה הן באשר לגודל במת ההר  הוא מהדורה
והן באשר לתפקידו במרד. אבל יש לו גם יחודיות משלו 

שרידים מרשימים מתקופת יסודו על ידי אלכנסדר  כגון:
עיר תחתית במדרון התלול  קיומה שלינאי החשמונאי, 

המזרחי, אמת מים מרשימה המוליכה מי נגר אל בורות 

ריפת ראשו של יוחנן החצובים במדרון ההר, פרשת ע
המטביל במצוות המלך הורדוס אנטיפס, סיפור המצור 

סוללה בלתי מחנות מצור, דייק והרומאי שלא הסתיים )
  כוון כניעת תושבי המבצר היהודים לרומאים  ,גמורה(

 .עליו אמת מים על גבי קשתותממזרח. הקיר שמשמאל לתעלה נשא בצר מכוור מ         שחסו על חייו של גיבורם וכרתו ברית עם הרומאים

ז התקופה תצפית מרהיבה לעבר ים המלח וארץ ישראל ההיסטורית שממערב לירדן )במידה ויש ראות טובה(. מא ולבסוף
 עמד האתר בשממונו עד שהחפירות בעת החדשה חשפו חלקים ממנו המוצגים כעת למבקרים במקום.  הרומית

נבנה על  מ' מעל פני הים. הוא 750ק"מ ממזרח לים המלח ובגובה של  5-נמצא מול מצפה שלם במרחק של כ מבצר מכוור   
ולפמלייתו לרדת ו כדי לאפשר ל ונסללה בתקופת דרך חשובהלפנה"ס.  90בערך בשנת  אלכסנדר ינאי חשמונאיידי המלך ה

נרחבת שלו שהשתרעה הממלכה בבטחה מירושלים דרך מבצר הורקניה אל חופו המערבי של ים המלח, ומשם אל אזורי ה
  גם ממזרחו, ובעיקר אל מבצר מכוור.

 57, מושל סוריה בשנת גביניוסהמבצר נהרס על ידי 

אלכסנדר  ששימש כאחד מבסיסיו שללפנה"ס לאחר 
יל מרד נגד רומא. המבצר נבנה מחדש על ידי שהוב השני

לפנה"ס, ושימש כבסיס צבאי לשם  30בשנת  הורדוס
 הממלכה ממזרח לנהר הירדן. שליטה על שטחי

הורדוס  לאחר מותו של הורדוס עבר המבצר לבנו
-. הורדוס אנטיפס התחתן עם ביתו של חרתת האנטיפס

אך גירשה והתחתן עם אשת אחיו הרודיאה, עובדה  4
נגדו למלחמה. מעשהו זה שהביאה את הנבטים לצאת 

הוקע בפומבי על יוחנן המטביל ולכן הוא נכלא 
. גירסה אחרת המובאת על 29וראשו נערף בשנת  במבצר

ידי יוספוס היא שהורדוס אנטיפס חשש שיוחנן המטביל 

  .םחובצבע הסוללה הבלתי גמורה בנוייה מאבנים          יסית למרד את ההמונים שנהו אחריו ולכן הרגו. הריגת יוחנן 
המטביל הייתה בעת משתה שערך המלך במכוור ועל פי בקשת הרודיאה אשתו הביאו את ראשו של יוחנן על טס )קדמ' יח כ 
א(. ייתכן שיש קשר לשם ההר בערבית ג'בל משנקה =הר החניקה. עם הגלייתו של הורדוס אנטיפס עבר מכוור לרשותו 

. כאן גם העלו משואות בימי הבית השני. עם רומאיתלספירה, ואז עבר לשליטה  44עד מותו בשנת  אגריפס הראשון של
שהכניע את  סקסטוס לוסיוס באסוס לגאטוסעל מכוור והחזיקו בו. ה השתלטו המורדים היהודים 66בשנת המרד  פרוץ

. הצבא הרומי הלגיון העשירי פרטנסיס בעזרת 72, פנה משם להטיל מצור על מכוור בשנת הרודיוןהמורדים ב
הרומאים החריבו  כדי לצור על המבצר, אך המורדים נכנעו לפני שהרומאים תקפו, והורשו לעזוב את המבצר.  סוללה הקים

 את המבצר והותירו ממנו רק את יסודותיו.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%9B%D7%A1%D7%A0%D7%93%D7%A8_%D7%99%D7%A0%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%A1_%D7%92%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%9B%D7%A1%D7%A0%D7%93%D7%A8_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99_(%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%98_%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%99)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%9B%D7%A1%D7%A0%D7%93%D7%A8_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99_(%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%98_%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%99)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%9B%D7%A1%D7%A0%D7%93%D7%A8_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99_(%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%98_%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%99)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%95%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%95%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%95%D7%A1_%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%95%D7%A1_%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%95%D7%A1_%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%A1_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%93_%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%92%D7%90%D7%98%D7%95%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A7%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A1_%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A1_%D7%91%D7%90%D7%A1%D7%95%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%92%D7%99%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99_%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%9C%D7%94_(%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1%D7%94_%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%AA)
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אולוגי של הבפטיסטים יסמינר התייצג את הורדמן, ש ג'רי על ידי 1968 במבצר החלו בשנת חפירות הארכאולוגיותה
זיהה המלומד הגרמני  1973ברסיטת מדינת מיסיסיפי. בשנת אולוגיה באוניימכון קוב לארכאת הל יהדרומיים ואחר כך נ

נערכו חפירות  1981-1978אוגוסט סטרובל את החומה וחקר את מערכת המצור סביב המבצר, המחנות והמגדלים. בשנים 
ובהמשך  ירושליםב בית הספר הפרנציסקני למקראבמקום על ידי וירגיליו קורבו, סטניסלאו לופרדה ומיקלה פיצ'ירילו מ

הייתה לזהות את החלק העליון של העיר עם הארמון מבצר בשטח של הם . אחת המטרות של1992-3על ידי האחרון בשנים 
במכוור חפירות על ידי  תנערכו 2009החל משנת מ"ר.  5000מ"ר ואת העיר התחתית שבה בתי המגורים ושטחה  4000-כ

מחלקת גיוזו וורוס מטעם ההאקדמיה ההונגרית לאומניות בשיתוף עם 
   העתיקות של ירדן. 

תקופות: מבצר חשמונאי  שרידים משתי בתוך השטח המבוצר נמצאו
מגדלים וחלק מהחומה(, מצודה הרודיאנית וביצורים של  שלושה)

ים במבצר(. חורבות הקנאים בעת המרד )קיר סובב פוליגונלי ותנור
בית מ', בהם חדרים, חצר גדולה, ו 60X110המבצר ההרודיאני 

. בצד המזרחי של פסיפסמפואר, שבו גם נותרו שרידים מרצפת ה מרחץ
ההר יש חצר מרוצפת ולה מרחץ בדרום. חומות ומגדלים נוספים, אולי 
שריד ל"עיר התחתונה" אותה מזכיר יוסף בן מתתיהו. אם מגיעים 

אשר הובילה מים למאגרים  האמה ממזרח אפשר גם לראות את
שתוארכו מסוף התקופה  כלי חרס שבמבצר. במקום גם נמצאו שרידי

    תקופה הרומית, ואישררו את קיומן של שתי ההלניסטית ועד ה
 57 -לפנה"ס  90התקופות בתולדות המבצר: התקופה החשמונאית )

במקום נמצאו . לספירה( 72 -לפנה"ס  30לפנה"ס( וההרודיאנית )
מה שיכול להצביע על  - טריאנוס מטבעות שהמאוחר שבהם מימי

 ריאנוס.של ט המלחמות הפרתיות נוכחות צבאית רומאית עד לזמן

 .(209–190מצור הרומי )מלח' ז:תיאר באריכות את היוספוס פלאוויוס 
גרו בעוד שבעיר התחתונה היהודים תפסו את המבצר שבעיר העליונה 

בכדי דייק ומחנות ושפכו סוללה בנו סביב המבצר הרומאים . נוכרים
מן  מדי פעםו צהיהודים פר. את חומות מכוור ולהרוסלהעלות איל מצור  . מקווה טהרה הגדול ביותר בירדן שנחשף לאחרונה במכוור

הרומאים . נלכד, עד שאלעזר היה חזק ואמיץ והפתיע את הרומאים בגיחותיו. אחד מהם, ו את הרומאיםפהמבצר ותק
ול עיניהם של המורדים למ הפשיטו אותו ואיימו לצלוב אותו,והתכוונו להעניש אותו בחומרה על כל האבדות שגרם להם 

בני משפחתו החליטו המורדים ץ לחם. במאיכנעו לרוושי עזרו לי,שיאלעזר צעק לעבר אחיו  ובתוכם בני משפחתו. במכוור
במכוור למסור את המבצר לידי הרומאים 

הרומאים קבלו את  ולעזוב את המקום.
פשרו ליהודים יכניעתם של המורדים וא
 םהאחר של ך. אלעזוב את המקום ללא פגע

)באזור  התרחקו והגיעו ליער שנקרא ירדס
, בו היו גם מורדים שברחו (?בקעת הירדן
-כהרגו והרומאים אותם תקפו מירושלים, 

 . איש 3000
 

פסיפס מבית המרחץ של מכוור המוצג בפארק 

 הארכיאולוגי במדבא. 

 
 
 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%94_%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/1968
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%A6%D7%99%D7%A1%D7%A7%D7%A0%D7%99_%D7%9C%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%AA_%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%A0%D7%95%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA
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ללא המחזה האדיר שהתגלה לעיננו בביקור לפני ייתכן ולא הייתי מביא לידיעתכם את כל המידע על המקום המרתק הזה 
טובה מערבה שתאפשר  תצפיתחודש. בכל פעם שבאים לביקור בהר נבו או במכוור, משתדלים להגיע בבוקר ולקוות ל

התחיל במזג  בוקרשניתן לבקש. הביותר לראות את ים המלח ואולי מעט יותר. בביקור הזה, זכינו לאחת התצפיות היפות 
ערה סבהמשך החל לרדת גשם שהתגבר והפך למטר עז. ה .קמ"ש 30ערפל שחייב את הנהג לנסוע במהירות של  אוויר גרוע:

ק"מ  1-וכך לפתע כ ,אנו נסענו מערבה ,בכיוון מזרחנעה לא פסקה ועתה הגיע תור הברד להכות בנו. אבל בעוד שהסערה 
בבהירות רבה. יתר על כן, מבט הרחק מערבה חשף לפני מכוור פסק הגשם, השמיים התבהרו וזכינו לראות את ים המלח 

את ירושלים המוארת באור השמש ובתיה הלבנים יצרו לרגע אילוזיה כאילו שהעיר מכוסה בשלג. הרחקתי מבט שמאלה 
תצפית מרהיבה וארוכת טווח. אלכסנדריון.  -ומצדה נראתה באופק. המבט ימינה זיכני במראה של הקונוס של סרטבה

זכר לסערה שחלפה גם שם לפני  - של מפל מים שנראה בצד המערבי של ים המלח עבה דיבהיר וני קו צד את עיוהנה 
. גובה מ'  300 -מצפון לעין גדי הסגיר מייד את נחל קדם שבו המפל הגבוה במדבר יהודה של המפל . מיקומו שהגיעה אלינו

 25-ים וממרחק של ככיוון מיוחדמקום וזכינו לראותו מ. בלבד פעם בשנה אולי פעמיים וגם אז למספר שעות 'זורם'מפל זה 
 מרהיבות.  ותאלן מילר שצילם במצלמה עם עדשה מקרבת קבלנו תמונק"מ. בזכות 

 

מ'.  300מפל השיטפון. גובה  בעתק"מ צפונית לעין גדי(,  7מפל נחל קדם במדבר יהודה )

שימו לב בתמונה מימין למטה ק"מ.  25של מרחק מ צולם ממכוור על ידי אלן מילר

 רואים את ים המלח. 
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 2018 מרץ חידת חודש

 מה רואים והיכן?
  בלבד( 15.4.18)פתרונות עד 

 
 

 2018ר אופברחידת חודש פתרון 

שער העיר ממשית, גן לאומי ממשית. שימו לב לקו השחזור. הפתרון: 
מ' מעל פני הקרקע,  4-השער היה משוחזר עם קורות עץ בגובה של כ

שזה הגובה  תםאך הן הוסרו בגלל הערה של איקומוס )איך ידע
   . 2005בשנת  הנכון?( לקראת הכרזת ממשית אתר מורשת עולמית

בתמונה נראה שער העיר ממשית. השער וחומת העיר נבנו בתקופה 
השער  מ'. 900-שאורכה כ עת הוקפה העיר בחומה ,הרומית המאוחרת

 363האדמה של שנת  בתקופה הביזנטית לאחר רעש חומה זו עובתה
נשענה על שלוש  לסה"נ. השער כולל שני מגדלים ומעבר, שתקרתו

מגדליו ושער ה קשתות. השער נשרף ונחרב במאה השביעית לסה"נ.
 .ממפסיס במפת מידבא כציון לעיר יםמופיע

 

 :(בלבד 10.3.18)עד תאריך  סדרה לפי נכונההפותרים  שמות
אסף בן חיים, עודד מיוחס, מודי שניר, פרופ' ארתור סגל, ד"ר מוטי 

-חיים כראל, יואב אבניאון, דבורה יונאי, ד"ר אורית פלגאביעם, 
אבישי יהודה קפלן, ד"ר אריה בורנשטיין,  ברקת, בני אליאסון,

 אריק פרידמן, ד"ר שמעון אביבי, בן קמפבל,מאיר כהנא, , בלומנקרנץ
גליה דורון, שמוליק רנקל, בני איתן, יואל שדה, בני פיסכה הרני, 

דליה רוני מרום, ראובן שדה, נועה מוטרו, פינסקר, אנט שטמקר, 
  . אתו הסליחה ,מישהו שכחתי ואם. קרן לויזוןודותן, דני הרמן 


