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הראשון של מחלקת העתיקות, לדוד בן-גוריון "לערוך 
סקר ארכיאולוגי בשטח מדינת ישראל, כדי שבדורות 
הבאים ידע כל אחד במדינה מה צפון בשטח המדינה 
1964 האגודה  בשנת  הוקמה  כך,  לשם  החדשה". 

לסקר ארכיאולוגי של ישראל. 
גיליון זה מוקדש לנושא הסקר במלאת יובל להקמת 
הסקרים  על  לסקר,  האגודה  על  מידע  ובו  האגודה, 
המרכזיים שנערכו מטעמה ועל ההווי בקרב חבריה. 
כמו כן, מתוארים בגיליון זה סקרים נושאיים, דוגמות 
בתחום  טכנולוגיות  התפתחויות  ולפרסומם,  לסקרים 

הסקר ומגוון שימושים למידע הנאסף בסקרים.
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דבר סגן מנהל רשות העתיקות | ד"ר עוזי דהרי 

דבר יו"ר המועצה לארכיאולוגיה | פרופ' רוני רייך

בשנת 1963, בשעה שמדינת ישראל עוד הייתה 
קטנה ובעלת גבול מפותל, החליטה הממשלה 
להרוס כפרים ומבנים ערבים נטושים ולהסירם 
מינהל  על  הוטלה  זו  פעילות  הארץ.  ממפות 
קרן  מטעם  בפועל  ונערכה  ישראל,  מקרקעי 
קיימת לישראל. כמו כן, הוחלט לעברת שמות, 
בעיקר של נחלים והרים, שהופיעו קודם לכן 
 בשמם הערבי. הסיבה לפרויקט הייתה כפולה:

ולא  קיימים  למבנים  פליטים  מחזרת  חשש 
מאוכלסים, מחד גיסא, וחשש מהשתלטות של 

יהודים על מבנים נטושים, מאידך גיסא. 
לא  עדיין  המדינה  של  הראשונות  בשנותיה 
מורשת  אתרי  שימור  של  בחשיבות  הוכר 
בעיקר  אז  עסקה  הצעירה  המדינה  ותרבות. 
בקליטת עלייה, ביישוב הארץ ובבניית כלכלה 
וחברה בתנאים ביטחוניים קשים. אשר על כן, 
איני מבקר כלל וכלל את ההחלטה שבראייה 

היסטורית נראה שהייתה שגויה.

ממוסדות  היחיד  הגוף  היה  העתיקות  אגף 
הנטושים  הכפרים  להרס  שהתנגד  המדינה 
היישובים  מרבית  כי  טען  האגף  מחקר.  ללא 
או  עתיקות  אתרי  על  יושבים  הנטושים 
לחלופין, שהם עצמם מבנים שחוק העתיקות 
סקר  לבצע  האגף  דרש  כן  על  עליהם.  חל 
הממשלה  ההריסה.  לפני  מקיף  ארכיאולוגי 
עליו  והטילה  העתיקות,  אגף  לבקשת  נענתה 
ללא  ייעשה  שהסקר  ובלבד  המשימה  את 
ובמהירות שלא תעכב את הבולדוזרים  דיחוי 

של קק"ל.
אגף העתיקות היה אז אגף קטן, שפעל במשרד 
לצורך  עובדים.  כ־50  הכול  סך  ומנה  החינוך 
העבודה נדרשו תקציב וכוח אדם שהמדינה לא 
שהממשלה  הוחלט  לכן,  לתת.  מוכנה  הייתה 
תתקצב עמותה, שעובדיה לא יימנו על עובדי 
המדינה, והיא תנוהל בידי אגף העתיקות, והיא 
היא שתבצע את הסקר הארכיאולוגי ביישובים 

"האגודה   1964 בשנת  הוקמה  כך  הנטושים. 
לסקר ארכיאולוגי של ישראל". 

ששת  מלחמת  ועד  הראשונות,  בשנותיה 
בכמה  האגודה  סקרה   ,1967 בשנת  הימים 
והכינה  הנטושים,  היישובים  את  סקר  חוליות 
היישובים  כל  של  ומלאה  מסודרת  כרטסת 
שנהרסו. כרטסת זו היא התיעוד הטוב והמלא 
פרויקט  אלה.  ליישובים  היום  שיש  ביותר 
ששת  במלחמת  הסתיים  היישובים  הרס 
הימים, ואז ביצעה האגודה, בתוך שנה אחת, 
ובגולן.  בשומרון  ביהודה,  ארכיאולוגי  סקר 
בסקר פעלו שבע חוליות, בניהולם של קליר 
רם  גוטמן,  שמריה  בר־אדון,  פסח  אפשטיין, 
וזכריה קלאי.  פורת  יוסף  כוכבי,  גופנא, משה 
סקר זה התפרסם בהוצאת האגודה, ועד היום 
ארכיאולוגיים  למחקרים  הכרחי  בסיס  הוא 

באזורים אלה.
בסקר  והחלה  שמריה,  על  נחה  לא  האגודה 

זמן  ישראל מציין פרק  יובל החמישים לסקר 
מפעל  של  לקיומו  ארכיאולוגי־כמעט,  ארוך, 
ארכיאולוגי־מדעי שהחל בנפרד ובצד הרשויות, 
ומאוחר יותר שולב ברשות העתיקות. אמנם, 
של  ארכיאולוגיים  סקרים  בעצמי  ערכתי  לא 
המתמשכים  החיפושים  אולי  )למעט  ממש 
במשך  שהניבו  גזר',  'תחום  כתובות  אחר 
לי  הייתה  אך  נוספות(,  כתובות  שתי  השנים 
יד בפיתוח הקצה הסופי של התהליך, ועל כך 

מעט נוסטלגיה משלי. 
באגף  לעבודה  התקבלתי   1978 בשנת 
העתיקות והמוזיאונים )מוסד ממשלתי שהפך 
הארכיון  מנהל  ושימשתי  העתיקות(,  לרשות 
תדהמתי  הייתה  רבה  מה  האגף.  של  המדעי 
כאשר נתבקשתי לברר אם באתר מסוים יש 
)או אין( עתיקות בעת שמאן דהו ביקש לבנות 
במקום. או אז התחלתי לחפש בתיקי האתרים 
מצאתי  ולא  מופקד,  הייתי  שעליו  בארכיון 
ז"ל,  כהן  רודולף  ד"ר  למשרד,  שכני  דבר. 
הציע שאבדוק גם את המידע בתיקיית 'סקר 
ישראל, שלא הייתה אז באחריותי, ולהפתעתי 

הבעיה.  לפתרון  מידע  של  שפע  מצאתי 
התברר לי, שעצם איסוף המידע הארכיאולוגי 
תנאי  הוא  הפצתו(  )אחזורו,  בו  והשליטה 
לקידום מדעי מצד אחד, ולשמירה מנהלתית 
מכן  על האתרים, מצד אחר. בשנה שלאחר 
החל סקר החירום בנגב בעקבות נסיגת צה"ל 
מסיני, ומידע ארכיאולוגי רב הצטבר במהירות. 
הבנתי שעד מהרה 'אטבע' במידע, אך יהיה לי 

קשה מאוד לאתרו. 
הומצא  טרם  הנייד  שהמחשב  לזכור  יש 
החינוך  במשרד  גדול  מחשב  היה  אבל  אז, 
והתרבות שאליו השתייך האגף. הלכתי לשם, 
'טובה':  המחשוב  יחידת  ממנהל  וביקשתי 
תכנת מחשב פשוטה שתתעד את שם האתר, 
הגוש/החלקה,  ומספרי  שלו  הציון  נקודות 
והפניה להכרזתו הרשמית בילקוט הפרסומים. 
האיש נעתר, וכך היה. ב'דלת האחורית', וללא 
שנים  במשך  ייעודית.  תכנה  נבנתה  תקציב, 
אחדות הכנסתי במו ידיי את המידע באמצעות 
דפי קידוד מסורבלים לכ־4000 אתרים. במשך 
ברשות  חוקי'  ל'בן  הפך  המחשוב  השנים 

העתיקות והתהליך השתכלל. זו הייתה אפוא 
ברשות  הממוחשבת  המערכת  של  ראשיתה 
מן  מקורו   — בה  המידע  ומרבית  העתיקות, 

הסקרים הארכיאולוגיים. 
כלי  הוא  ישראל'  ש'סקר  ספק  לי  אין 
כך  ועל  ראשונה,  ממדרגה  מדעי  עבודה 
אלה  וגם  חלק  בו  שנטלו  החוקרים  יעידו 
להדגיש  רוצה  אני  בנתוניו.  המשתמשים 
המסייע  זה  כלומר  שבו,  המנהלי  החלק  את 
חוק העתיקות,  לאכוף את  לרשות העתיקות 
על  לשמירה  הנוגעים  ההיבטים  את  ובעיקר 
בשטח.  הפיקוח  וראשונה  ובראש  האתרים, 
מי שטבע את האמרה כי 'ידע הוא כוח' קלע 
גם לגרסה הארכיאולוגית. הידיעה מראש על 
קיומם של אתרים ומיקומם המדויק מאפשר 
ל'סקר  מיטבית.  בצורה  עליהם  לשמור  לנו 
ישראל' יש בכך חלק נכבד. אני מבקש לברך 
את המפעל הזה ביום יובלו. נאמר במקורותינו 
'מדבר שקר תרחק' )שמות כג:7(, אך הייתי 

מוסיף: 'לדבר סקר תקרב'. 
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הוחלט  הארץ.  בכל  שיטתי  ארכיאולוגי 
טופוגרפית  במפה  ייקבעו  הסקר  שיחידות 
שטח  תסקורנה  החוליות  וכי  הארץ,  של 
זיקה  או  הקשר  ללא  במפה,  כמוגדר  מרובע 
לאזורים גאוגרפיים. בחוליות הסקר השתתפו 
ארכיאולוגים שהתמחו בכל התקופות. הוגדרו 
"כרטיס אתר" ושיטה אחידה לתיעוד ולפרסום. 
התוצאה לא איחרה לבוא: מפות סקר רבות 
ראו אור בימיה של האגודה ובהמשך, מטעם 
חייבו פרט  רשות העתיקות. הסקרים הרבים 
לכוח אדם מיומן גם מערך לוגיסטי נרחב, ובו 
ג'יפים רבים, ציוד מדידה וסקר וציוד לחפירה. 
והיא  וחשב,  מזכיר  מנהל,  לאגודה  מונו  לכן, 

נוהלה בהתאם לכל הכללים המחייבים. 
ההחלטה להחזיר את סיני למצרים והיערכות 
סקר  חייבו   1983–1979 בשנים  בנגב  צה"ל 
הבסיסים  של  פינוים  לפני  מלא,  ארכיאולוגי 
הכותרת  מגולות  אחת  זו  הייתה  מסיני. 
ז"ל,  כהן  רודולף  של  בניהולו  האגודה,  של 
שעל  אותו  וסקרה  הנגב  על  ש"הסתערה" 
אחר שעל. מזכירת האגודה באותה עת הייתה 
יהודית בן־מיכאל, והיא הכניסה סדר ומשמעת 
היו  שלא  נושאים   — הארכיאולוגים  בחבורת 
ממש בראש מעייניהם. במחקר הנגב לא נערך 
עשרות  נערכו  אלא  בלבד,  ארכיאולוגי  סקר 
שהוסיפו  ארכיאולוגיות  חפירות  של  רבות 
בנגב,  רבות  על תקופות  ורב  עשיר  נדבך  לנו 
לכן,  קודם  עלומות  שהיו  תקופות  על  ובעיקר 
המצודות  הנגב,  בדרום  הברונזה  תקופת  כמו 
מהתקופה  והחוות  הנגב  בהר  הישראליות 

האסלאמית הקדומה בנחלי הר הנגב.
העתיקות,  רשות  חוק  חוקק   1989 בשנת 
העתיקות.  רשות  הוקמה   1990 ובאפריל 
אגף  עובדי  של  מאיחודם  הוקמה  הרשות 
ארכיאולוגי  לסקר  האגודה  ועובדי  העתיקות 
של ישראל. עם הקמת הרשות היו באגף כ־50 
עובדים.  מ־130  למעלה   — ובאגודה  עובדים, 
כעמותה  האגודה  פירוק  את  חייב  האיחוד 
רשומה, ואני זוכר היטב את השמחה המהולה 
לרשם  הפירוק  מסמך  משלוח  של  בצער 

העמותות.
בשנת  עבר  ישראל  של  הארכיאולוגי  הסקר 
במבנה  העתיקות.  רשות  לאחריות   1990
תחום  בתוך  סקרים  ענף  הוקם  שלה  החדש 
בכל  רב  במרץ  פעל  הענף  וסקרים.  חפירות 
סקרי  המשך  על  הן  ושקד  פעולתו,  שנות 
המפה הן על פרסום המפות שנסקרו בעבר. 
לצד  לערוך,  סקרים  ענף  החל  לכך  פרט 

מרחבי הרשות, סקרי פיתוח רבים בכל רחבי 
הארץ. בשנים האחרונות החל הענף בתהליך 
של מחשוב הנתונים הארכיאולוגיים והעלאתם 
במערכת שפותחה בתחום טכנולוגיות המידע 
ארכיאולוגי־  מידע  )מערכת  ברשות: הממא"ג 
גאוגרפי( — במערכת זו נקבע מיקום האתרים 

בעזרת GPS דיפרנציאלי.
רשות  שערכה  החשובים  הסקרים  אחד 
לאורך  הארכיאולוגי  הסקר  הוא  העתיקות 
נובעת  הסקר  חשיבות  ישראל.  חוצה  כביש 
מכך שהוא חוצה את כל ישראל, כמעט בכל 
שבה.  הגאוגרפיים  והאזורים  האקלים  אזורי 
ארכיאולוגיות  חפירות  נערכו  הסקר  בעקבות 
בכל האתרים שנסקרו, וכך אפשר היה לבחון 
את אמינות הסקר הארכיאולוגי לאור המציאות 
שככלל  ואומר,  אקצר  בחפירות.  שהשתקפה 
בשטחים  בחפירות.  אומתו  הסקר  תוצאות 

התברר  סחף,  באדמת  המכוסים  מישוריים, 
יש  וכי  יותר,  נמוכה  הסקר  של  שאמינותו 
תקופות, כמו התקופה הכלקוליתית, שכמעט 
בחפירות  ייצוגה  אך  בסקר,  זוהתה  שלא 
הארכיאולוגיות נרחב. המסקנה שעלתה מסקר 
כביש חוצה ישראל היא, שהסקר הארכיאולוגי 
יכול  ויעיל, אך הוא אינו  הוא כלי עבודה טוב 
כמו  לחפירות הארכיאולוגיות.  לשמש תחליף 
כן, הוברר כי אי אפשר לקבוע דעה מבוססת 
על תפרוסת היישוב בתקופה כלשהי רק על 
סמך הסקר הארכיאולוגי. במילים אחרות: מי 
שלא  לו  מוטב  הסקר,  למגבלות  מודע  שלא 

ישתמש בו.
שנויה  בשעתו  שהייתה  ההחלטות  אחת 
להפסיק  ההחלטה  היא  חריפה  במחלוקת 
ולהעלות  ולהפיק את מפות הסקר בספרים, 
ייחודי  אינטרנט  לאתר  הסקר  מפות  כל  את 
שנה   50 במלאת  עתה,  כך.  לשם  שנבנה 
להקמת האגודה, ובמלאת 24 שנים לסגירתה 
 של האגודה, אנו חוגגים את ניצחון האינטרנט —
מוצגות  מחקרן  שנסתיים  הסקר  מפות  כל 
לערוך  המאפשר  ונגיש,  זמין  מקוון,  באתר 
ולקבל מידע רב על כל  חיפושים מתקדמים 
אתרי העתיקות בארץ. על הפעילות ניצח עפר 
שיאון, ראש ענף סקרים, ולצדו צוות מרשים 

ויעיל.
הסתיים. לא  ישראל  של  הארכיאולוגי  הסקר 
מכוני  עם  ותוביל  תמשיך  העתיקות  רשות 
בשנים  גם  הסקר  את  האקדמיים  המחקר 

הבאות.

ערב במחנה המשלחת של יוחנן אהרוני | באדיבות יגאל בן אפרים

 סקרי המערות במדבר יהודה, הצבת סולם
מעל מערת האימה | צלם לא ידוע



בעת הקמתה של האגודה לסקר ארכיאולוגי 
תכנית  הוצגה   1964 בשנת  ישראל  של 
ארוכת טווח לעריכת סקר שיטתי בכל שטח 
המדינה כדי לתעד את מכלול אתרי העתיקות 
והשרידים הארכיאולוגיים מדן עד אילת. בכך 
יוחנן  בירן,  אברהם  האגודה,  מקימי  יישמו 
אהרוני, משה דותן, בנימין מזר וזאב ייבין, את 
אגף העתיקות,  מנהלו הראשון של  חזונו של 
שמואל ייבין, אשר כעשר שנים לפני כן הציג 
בפני ראש הממשלה דוד בן גוריון את הרעיון 
שטחה  בכל  העתיקות  אתרי  את  למפות 
דור  אם  ספק  הצעירה.  ישראל  מדינת  של 
המקימים היה מודע לכך, שהם מעלים מחדש 
שעוצב  לזה  בדיוק  הדומה  חזון  המפה"  "על 

100 שנה לפני כן.
זכות הראשונים לרעיון למפות בסקר שיטתי 
שמורה  ישראל  ארץ  של  שטחה  כל  את 
ומלומדים  דת  אנשי  מדינאים,  לקבוצת 
 1865 במאי  ב־12  התכנסו  אשר  אנגלים, 
וסטמינסטר  שבכנסיית  ירושלים"  ב"חדר 
בלונדון. בכינוס זה הם החליטו על הקמתו של 
גוף מחקר עצמאי, הלא היא הקרן הבריטית 
 Palestine Exploration - לחקירת ארץ ישראל
פעולות  את  לנהל  במטרה   Fund (P.E.F)
של  ההקמה  כנס  הקודש.  בארץ  המחקר 

ובו  מכן,  לאחר  כחודש  התקיים  החדש  הגוף 
ענק,  מדעי  מפעל  המרכזית:  מטרתו  הוגדרה 
שנועד לתעד את ההיסטוריה, הארכיאולוגיה, 
ועולם  האנתרופולוגיה, הגאוגרפיה, הגאולוגיה 

החי של ארץ הקודש.
המאה  של  הקולוניאלית  המסורת  ברוח 
האימפריה  של  המובהקים  וכנציגיה  הי"ט, 
נרחבים  חלקים  על  שהשתרעה  הבריטית 
שקעה  לא  "השמש  ושבה  הארץ  מכדור 
הקרן  של  המנהל  הוועד  חברי  מינו  לעולם", 
שחלקם  וסוקרים,  חוקרים  של  קבוצות  כמה 
המטרה  הבריטי.  הצבא  שורות  עם  נמנו 
הייתה: סקר שיטתי בכל תחומי ארץ ישראל, 
השרידים  כל  של  ותיאור  רישום  תיעוד,  תוך 
היזמה לסקר ביטאה שילוב  הנראים בשטח. 
וגישה  בריטיים  אימפריאליים  אינטרסים  של 
עם  אמצעי  בלתי  למגע  פרוטסטנטית  דתית 

ארץ הקודש. 
למעשה  החל  ישראל  בארץ  השיטתי  הסקר 
שנה לפני הקמתה הרשמית של הקרן, כאשר 
הבריטי,  ההנדסה  קצין  נשלח   1864 בסתיו 
צ'ארלס וילסון, לבצע סקר ראשון בירושלים. 
במחקר  וילסון  עסק  חודשים  כמה  במשך 
וסביבתה,  העתיקה  העיר  של  מדוקדק 
השרידים  ההיסטוריים,  המונומנטים  על 

הארכיאולוגיים והחללים התת־קרקעיים שבה, 
מפורט.  בדוח  פרסם  מחקרו  תוצאות  ואת 
בכך נפתח למעשה הסקר השיטתי של ארץ 
של  הקמתה  לפני  שנה  מאה  בדיוק  ישראל, 

האגודה לסקר ארכיאולוגי של ישראל.
לכל  הסקרים  הורחבו  מכן  לאחר  קצר  זמן 
סקר  חוליות  וכמה  ישראל,  ארץ  של  שטחה 
בגליל,  הבריטית  הקרן  של  מטעמה  פעלו 
נמשך  האינטנסיבי  הסקר  וביהודה.  בשומרון 
המשימה  ולצורך   ,)1877–1871( שנים  כשש 
בריטניה  מלכת  ויקטוריה  בחסות  הוקצה, 
ומשרד המלחמה הבריטי, סכום של כ־17,000 
של  בסדרה  פורסמו  הסקר  תוצאות  ליש"ט. 
מפות מפורטות, המשמשות עד היום אבן פינה 
הארץ,  של  וההיסטורי  הארכיאולוגי  במחקר 

וכן בכמה כרכים עבי כרס.
הסקר  של  תולדותיו  נשקו  היום  ועד  מאז 
של  המודרנית  להיסטוריה  הארכיאולוגי 
הקמת  מאז  שחלפו  השנים  מאה  ישראל. 
ה־P.E.F בלונדון עד ייסודה של האגודה לסקר 
ארכיאולוגי בישראל, וחמישים השנים שעברו 
בתוכן  מגלמות  ימינו,  עד  האגודה  מייסוד 
הן  כמעט,  נתפסים  בלתי  ושינויים  תמורות 
בתולדות ארץ ישראל ויישובה הן בהתפתחות 

המחקר הארכיאולוגי בארץ.

חמישים שנה ועוד מאה – קווים לתולדות 
הסקר הארכיאולוגי בארץ ישראל

ד"ר גדעון אבני

משלחת הקרן הבריטית לחקירת ארץ ישראל בערבה

66 2014  דבר עבר | ספטמבר 

אולוגי של ישראל
כי

אר
ר 

ק
ס

ל
ה 

וד
אג

ה



ראשיתו של הסקר בנגב למשל הייתה תולדה 
בחבל  אירופה  מעצמות  של  האינטרסים  של 
הראשונה.  העולם  מלחמת  ערב  זה  ארץ 
סר  האנגלים,  החוקרים  נשלחו   1914 בינואר 
בכרכמיש  מחפירותיו  שהתפנה  וולי,  לאונרד 
הלא  לורנס,  אדווארד  ותומס  שבמסופוטמיה, 
הוא לורנס איש ערב, למסע מחקר אינטנסיבי 
ברחבי הנגב. במשך שישה שבועות הם סיירו 
האתרים  את  ותיעדו  ובערבה  הנגב  בהר 
הביזנטיות  הערים  ובהם  באזור,  המרכזיים 
הייתה  זה  למסע  הקדומה.  החקלאות  ושדות 
לצבא  מודיעיני  חומר  איסוף  כפולה:  מטרה 
הבריטי ותיעוד ארכיאולוגי של אתרי העתיקות. 
שנה  ולורנס  וולי  פרסמו  הסקר  תוצאות  את 
 ,The Wilderness of Zin בספרם  מכן  לאחר 
שהפך עד מהרה לאחד מספרי היסוד במחקר 

הנגב. 
ארכיאולוגיים  בסקרים  נוסף שהתמקד  חוקר 
יהודי  גליק,  נלסון  הוא  הירדן  ובעבר  בנגב 
ישראל  בארץ  מחקריו  את  שהחל  אמריקני 
הכ'.  למאה  ה־30  בשנות  כבר  הירדן  ובעבר 
גבר  בעציון  המפורסמות  לחפירותיו  נוסף 
רב  מספר  גליק  ערך  אילת  מפרץ  שלחוף 
לראשונה  גילה  שבהם  סקר,  מסעות  של 
ארץ  בדרום  העשיר  ההתיישבות  רצף  את 
הוא  אלו  במחקרים  הירדן.  ובעבר  ישראל 
השיטתי  והאיסוף  האתרים  תיעוד  את  הפך 
של החרסים לשיטת מחקר מבוססת העומדת 
בזכות עצמה. בין השאר, יש לציין לזכותו גם 
את השימוש השיטתי במטוסים קלים לאיתור 
שכבר  שיטה  מהאוויר,  ארכיאולוגיים  אתרים 
יושמה כמה שנים קודם לכן במדבריות עיראק 
ובעבר הירדן. לא מזמן, כאשר פרסם משרד 

החוץ האמריקני את מסמכיו החסויים מהמאה 
שעברה, התברר כי כמו לא מעט ארכיאולוגים 
לפניו, גם לנלסון גליק היה עיסוק כפול: בצד 
פעילותו המדעית החשובה הוא גם אסף בזמן 
עבור  שטח  נתוני  השנייה  העולם  מלחמת 
סוכנות הביון האמריקנית )אגב, שכרו בעבודה 
זו היה $400 לחודש, ועוד $10 ליום להוצאות 

אש"ל(. 
בימי המנדט הבריטי בארץ ישראל לא נערכו 
סקרים שיטתיים, אך מעת לעת ערכו חוקרים 
אחדים סקרים. אחד מהם היה הגרמני פריץ 
היה  הוא  הטמפלרים.  כת  על  שנמנה  פרנק, 
וצייד, שהתגורר  טיפוס ציורי: מהנדס, חקלאי 
ועסק  גדי  בעין  הבדווים  בקרב  אחדות  שנים 
ובד בבד גם  ומלפפונים,  שם בגידול עגבניות 
גם  בערבה.  אתרים  של  שיטתי  סקר  ערך 
לגביו קיימים חשדות, שלא הוכחו, כי עיסוקו 
לאיסוף  כסות  למעשה  היה  בארכיאולוגיה 

חומר מודיעיני עבור הצבא הגרמני.
בארץ  הארכיאולוגי  המחקר  התפתחות  עם 
התקבע  ישראל  מדינת  של  הקמתה  לאחר 
הסקר הארכיאולוגי ככלי מחקר מרכזי. פעולות 
בנגב  נערכו  עתיקות  אתרי  לתיעוד  ראשונות 
ובגליל כבר בשנות החמישים למאה הכ'. את 
מיסודו של הסקר ככלי חשוב במחקר יש ללא 
ספק לזקוף לזכותו של יוחנן אהרוני. במחקריו 
בגליל, שהתמקדו בתקופת הברזל, סקר אתרים 
רבים וסרטט תמונה מקיפה של אתרי התקופה 
בצוות  אהרוני  השתלב  הנגב  בהר  זה.  באזור 
העברית,  האוניברסיטה  של  רב־תחומי  מחקר 
וההתיישבות  החקלאות  בחקר  עסק  אשר 
הקדומה, והוא סקר וחפר אתרים באזור רמת 

מטרד ובמערב הר הנגב. 

שהוקם  ישראל,  ממשלת  של  העתיקות  אגף 
השתלב  המדינה,  הקמת  לאחר  קצר  זמן 
אחת  הארכיאולוגי.  הסקר  בפעילות  הוא  גם 
של  הראשונות  המקיפות  הסקר  מפעולות 
נשלח  זו  ולמשימה  הנגב,  נערכה בהר  האגף 
לארץ  שעלה  צעיר  ארכיאולוג  ענתי,  עמנואל 
מאיטליה. בהוראתו של מנהל אגף העתיקות 
בוקר,  לשדה  ענתי  ירד  ייבין,  שמואל  דאז, 
גוריון.  שם נטלה אותו תחת חסותה פולה בן 
במשך חודשים אחדים התגורר סמוך לצריפו 
של בן גוריון, ומשם יצא למסעות סקר רבים 
בהר הנגב, בהם הגיע בין השאר להר כרכום, 
סלע  ציורי  של  מרשימים  ריכוזים  התגלו  שם 

קדומים. 
בראשית שנות ה־50 למאה הכ' יזמו המוסדות 
את  העתיקות  ואגף  בארץ  הארכיאולוגיים 
יהודה.  מדבר  מערות  של  השיטתי  הסקר 
החפירות  נערכו  הראשון  הסקר  בעקבות 
משמר  נחל  חבר,  נחל  במערות  הידועות 
הארץ  של  אחרים  באזורים  צאלים.  ונחל 
ומתנדבים,  ארכיאולוגים  בידי  סקרים  נערכו 
ובלטו בהם בני קיבוצים ומושבים שהפכו את 
מדינת  של  הלאומי"  ל"תחביב  הארכיאולוגיה 
ישראל הצעירה. כך למשל ערך נחמיה צורי 
עולמי  ויעקב  שאן,  בית  בעמק  מפורט  סקר 

ערך סקר פרהיסטורי בכרמל.
הארכיאולוגי  הסקר  של  בחשיבותו  ההכרה 
להכריז  לארכיאולוגיה  המועצה  את  הביאה 
של  שיטתי  בתיעוד  הצורך  על   1962 בשנת 
פעולה  ישראל.  במדינת  העתיקות  אתרי 
המהירות  לאור  במיוחד  לחיונית  הפכה  זו 
העצומה שבה שינתה המדינה את פניה עקב 
העלייה  גלי  לאחר  והפיתוח  הבנייה  פעולות 

פרופ' נלסון גליקצ'ארלס וורןפרופ' שמואל ייבין
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האגודה  הוקמה   1964 בקיץ  ואכן,  הגדולים. 
לסקר ארכיאולוגי של ישראל, והתמסד הסקר 
המדינה  של  שטחה  הארץ.  של  השיטתי 
כל  ששטח  ריבועים   – סקר"  ל"מפות  חולק 
אחד מהם 100 קמ"ר )X 10 10 ק"מ(, וחוליות 
של  שיטתי  בתיעוד  עסקו  ארכיאולוגים  של 
בשיטה  שנסקרו  הראשונות  המפות  "מפה". 
החדשה היו מפות עתלית ודליה, ככל הנראה 
בשל קרבתן למקומות המגורים של הסוקרים 
הזמינים. שנה לאחר מכן החלה לפעול חוליית 
באזור  מפות  שתי  שסקרה  בדרום,  הסקר 
שדה בוקר. מעניין לציין כי המימון לפעולתה 
של האגודה לסקר בשנותיה הראשונות הגיע 
וממינהל  לירות(   20,000( חיפה  מעיריית 
ואילו אגף  מקרקעי ישראל )10,000 לירות(, 
אחת  בלבד.  לירות   4,000 תרם  העתיקות 
הייתה  האגודה  של  הראשונות  מפעולותיה 
הנטושים,  הערביים  בכפרים  שיטתי  סקר 
ביזמתו ובמימונו של מינהל מקרקעי ישראל. 
שמורים  ותצלומיהם  הכפרים  סקר  תיקי 
לתיעוד  רב־ערך  מקור  והם  הסקר,  בארכיון 
המאה  שלהי  של  המסורתי  הערבי  הכפר 

הי"ט והמאה הכ'. 
התעצם  הימים  ששת  מלחמת  בעקבות 
תום  עם  מיד  היקפו של הסקר הארכיאולוגי. 
הארכיאולוגית  המועצה  החליטה  המלחמה, 
עריכת  על   1967 ביוני   15 מיום  בישיבתה 
זמן  ובגולן.  ובשומרון  ביהודה  מקיף  סקר 
סקר,  חוליות  שש  התארגנו  מכן  לאחר  קצר 

ומיטב הארכיאולוגים בארץ יצאו במשך כמה 
חודשים לשטח, ותיעדו מאות אתרים חדשים. 
וסימן  במחקר,  חדשה  תקופה  פתח  זה  סקר 
את ראשיתו של "תור הזהב" בפעילות הסקר 
פיתוח  עבודות  של  השילוב  הארכיאולוגי. 
הארכיאולוגי  הסקר  והתגבשות  נרחבות 
חסרת  לפריחה  הביא  מוכרת  מחקר  כשיטת 
ולתנובה  הארץ,  רחבי  בכל  בסקרים  תקדים 
על  שהתבססו  רבות  מחקר  עבודות  של 
וה־80  ה־70  בשנות  אלה.  סקרים  תוצאות 
למאה הכ' נערכו סקרים שיטתיים בין השאר 
העליון  בגליל  ירושלים,  של  העירוני  בתחום 
הניבו  אלו  וגם  וביהודה,  בשומרון  ובגולן, 

מחקרים רבים. 
בשנת  מצרים  עם  השלום  הסכמי  חתימת 
בנגב,  צה"ל  של  החדשה  וההיערכות   1978
צבא  ובסיסי  תעופה  שדות  הקמת  שכללה 
בפעילותה  נוסף  חשוב  שלב  סימנו  חדשים, 
ממשלת  ארכיאולוגי.  לסקר  האגודה  של 
סקר  לביצוע  מיוחד  תקציב  הקצתה  ישראל 
בבד  בד  הנגב  ברחבי  שיטתי  ארכיאולוגי 
"סקר  נולד  כך  והבנייה.  עם עבודות הסלילה 
החירום בנגב", שבמסגרתו פעלו חוליות סקר 
–1979( שנים  לעשר  קרוב  במשך  אחדות 

מבקעת  אתרים  אלפי  התגלו  בסקר   .)1989
באר שבע בצפון, דרך הר הנגב והערבה, עד 
בקעת עובדה ואילת בדרום. הדרישה לביצוע 
סקר שיטתי בקנה מידה עצום ובזמן קצר לא 
של  המועט  מספרם  עם  אחד  בקנה  עלתה 

צורפו  לכן,  בארץ.  הפעילים  הארכיאולוגים 
לסקר גם ארכיאולוגים בראשית דרכם, ואפילו 
כאלו שעדיין לא התחילו את מסלול לימודיהם 
)כמו כותב שורות אלו(, כדי לבצע את הסקרים 
לפני שיעלו הדחפורים על השטח. התנהלות זו 
עשויה להיראות כיום כמעט כהפקרות, בראי 
להכשרת  בימינו  הנהוגה  הקפדנית  המערכת 

ארכיאולוגי שדה. 
שנות ה־90 למאה הכ' הביאו אתן גל נוסף של 
הפעם  התמקדו  אשר  ארכיאולוגיים,  סקרים 
המהיר  והגידול  העלייה  גלי  הארץ.  במרכז 
באוכלוסייתה של ישראל האיצו את בנייתן של 
בשולי  הבנייה  התרחבות  את  חדשות,  ערים 
הערים הגדולות ואת שדרוג מערכות הכבישים 
הוביל  המואץ  הפיתוח  הברזל.  ומסילות 
ברמת  במודיעין,  אזוריים  סקרים  לעריכת 
רבים  ובמקומות   6 כביש  לאורך  שמש,  בית 
נוספים. בצד סקרי המפות שהמשיכו להיערך 
במקומות אחדים, התגבשה פרקטיקה חדשה 
של סקרי פיתוח לפני כל פעולת בנייה, כשלב 
המיועדים  עתיקות  אתרי  לאיתור  מקדים 

לחפירות הצלה.
בסקרים  התמקד  והתפתח  שהלך  נוסף  ענף 
נערכו  אזוריים  סקרים  ונושאיים.  אזוריים 
מהתלים  כמה  של  החקלאית  בפריפריה 
יקנעם  כמו  הקדומים,  העירוניים  והמרכזים 
ואשקלון.  צפית  תל  מגידו,  תל  קשיש,  ותל 
מסוימים  בסוגים  התמקדו  נושאיים  סקרים 
של אתרים, למשל בתי כנסת וכנסיות, מבנים 
צלבניים, אתרים תת־ימיים, ואתרי שדות קרב 

היסטוריים. 
בשנים האחרונות ניכרת ירידה חדה בעבודת 
השדה על מפות הסקר, ואילוצי תקציב וירידת 
העניין המחקרי בסקרים בעולם הארכיאולוגיה 
נותנים את אותותיהם. עם זאת, שיטות חדשות 
בהיבט  סביבתי  ותיעוד  מרחוק  חישה  של 
בפנינו  פותחות   GIS כלי  באמצעות  מרחבי 
אופקים חדשים. אלה מחייבים הערכה מחדש 
הנתונים  משמעות  של  הסקר,  שיטת  של 
העולים ממנו, של שיטת אגירת הנתונים הללו 

ושל עיבודם לתוצרים מחקריים.
לאינטרנט  הסקרים  נתוני  כל  העלאת  מפעל 
והפיכתם לזמינים לחוקרים ולציבור המתעניין 
הסתיים לאחרונה. אין ספק, שמפעל זה יהיה 
של  מקיפה  תמונה  לקבלת  ממשית  תרומה 
תקופותיה  לכל  בארץ  האנושית  ההתיישבות 
ואבן דרך חשובה בתולדות הסקר הארכיאולוגי 

בארץ ישראל.

צ'ארלס וורן וחוקרי הקרן הבריטית בירושלים
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למאי   1964 יולי  שבין  השנים  ושש  בעשרים 
1990, אז נתקיימה האגודה לסקר ארכיאולגי 
 - הגאוגרפיה  פני  השתנו  ישראל,  של 
מקימי  של  חזונם  הארץ.  של  ההיסטורית 
האגודה — ובהם בנימין מזר, משה דותן, זאב 
והיה  וגידים,  עור  קרם   — אהרוני  ויוחנן  ייבין 
לאחד הפרויקטים המדעיים היומרניים ביותר 
האגודה  של  מיזוגה  ובעולם.  בארץ  שנערכו 
את  המשיך  העתיקות  ברשות  סקרים  כענף 

מפות  כ־130  של  לפרסומן  והביא  המהלך, 
סקר, כמחצית משטחה של הארץ. 

וסוקרים  ברגל,  הולכים הארכיאולוגים  בסקר 
וממצאים  שרידים  למפות  כדי  מטר  כל 
אבן  מכלי  אדם,  מעשה  מלאכותיים, 
על  המשתרעות  לחורבות  ועד  פרהיסטוריים 
מאות דונמים. האתרים ממופים לתקופותיהם 
כך  הכפרי.  היישוב  הגדרות  פי  על  וממוינים 
מתקבלת למעשה תפרוסת היישוב בתקופות 

ההיסטוריות והפרהיסטוריות באזור נתון.
סקר המפה, הנערך בתא שטח של 100 קמ"ר, 
בהליכה,  עיקרו  שנים.  רב  מפעל  לרוב  הוא 
מים,  גאוגרפיה,  של  משילוב  מורכב  והוא 
שהתמחו  הארכיאולוגים  והתיישבות.  קרקע 

אנשי  ועודם  היו  רבות  שנים  בסקרים במשך 
השדה:  במיומנויות  השולטים  מעולים,  שטח 

זיהוי, התמצאות ותיעוד אתרים ארכיאולוגים.
ניצניו  רב־שנים.  מפעל  הוא  הארץ  סקר 
במקרא, בשליחת המרגלים לתור את הארץ, 
טיבה.  ואת  ביצוריה  את  עריה,  את  לבחון 
רישומיהם  והעלו את  סיירו בארץ  רבים מאז 
ממנה על הכתב ביומני מסעותיהם. "חדירת" 
הי"ט פתחה  ישראל במאה  המעצמות לארץ 

שערים למגוון חוקרים, ובהם אנשי מדע שבאו 
הבולטים שבהם  ולחקרה.  הארץ  את  ללמוד 
פרופ'   ,)1863-1794( רובינסון  אדוארד  היו 
וויקטור גרן )1891-1821(, פרופ'  לתיאולוגיה, 
את  אך  פריז,  של  הקתולית  באוניברסיטה 
התרומה החשובה ביותר לסקר הארכיאולוגי 
הבריטית  הקרן  הרימה  ישראל  ארץ  של 

לחקירת ארץ ישראל )1865(. 
ישראל  ארץ  את  ומיפו  סקרו  הקרן  משלחות 
נחל  עד  ומהליטני  במזרח,  לירדן  שממערב 
באר שבע במערב )1878-1871(. מפעל הסקר 
מפות  וב־26  כרכים  בשישה   )1880( פורסם 
מדויקות, כל אחת בת 970 קמ"ר, ובהם תיאורי 

האתרים והדרכים הרומיות בארץ ישראל. 

 האגודה לסקר ארכיאולוגי
של ישראל

ב־19.7.1964 הוכרז רשמית על הקמת האגודה 
בהנהלת  ישראל.  של  ארכיאולוגי  לסקר 
יו"ר )מנהל אגף  האגודה היו חברים א' בירן, 
העתיקות(, ז' ייבין, מזכיר, וכן ב' מזר, י' אהרוני 
ומ' דותן - מטרת האגודה הייתה לקיים סקר 
ארכיאולוגי מלא של ישראל, לפי מפות בקנ"מ 
העתיקים  האתרים  יתוארו  שבו   ,1:20,000

יובל להקמת האגודה לסקר ארכיאולוגי
של ישראל

ד"ר עפר שיאון

הסקר הארכיאולוגי בנגב: הג'יפ הראשון
צילומים | נחשון סנה 

הסקר הארכיאולוגי בנגב: מצד נקרות

סקר במפת באר טוביה: מתנדבים בסריקה הסקר הארכיאולוגי בנגב: חפירה בעין רחל
ואיסוף חרסים

ב 
דו

בי
 א

וני
 ר

ם |
צל

9



וההיסטוריים. פרופ' בנימין מזר נתן את חסותו 
חשיבות  בעל  מפעל  בסקר  וראה  לאגודה, 
ראשון  בשלב  ה"מנוע".  היה  ייבין  ז'  עליונה. 
בחיפה  אחת  חוליות:  שתי  שיופעלו  נקבע 

והאחרת בשדה בוקר. 
אברהם  ד"ר  עמד  הצפונית  החוליה  בראש 
רונן, לימים פרופ' באוניברסיטת חיפה, ובראש 
החוליה הדרומית עמד רודולף כהן, לימים יו"ר 

האגודה וסגן מנהל רשות העתיקות.
סקר  נערך   1968 ובתחילת   1967 בשלהי 
העסיק  הפרויקט  ושומרון.  יהודה  בשטחי 
הובא  והסקר  רבים,  חודשים  האגודה  את 
שומרון  "יהודה  כותרתו   .1972 בשנת  לדפוס 
- סקר ארכיאולוגי בשנת תשכ"ח" היה  וגולן 
ראשון לפרסומי הסקרים באגודה, אם כי לא 

במתכונת סקרי המפות. 
הנהלת האגודה לסקר התכנסה אחת לחודש־

חודשיים, ולעתים תכופות יותר - על פי צורכי 
ייבין,  זו. זאב  השעה. המפות נסקרו בזו אחר 
בזאב   )1968( הוחלף  האגודה,  יו"ר  לימים 
הרצוג, לימים פרופ' באוניברסיטת תל אביב, 
פרופ'  קלונר,  בעמוס   )1969( הוחלף  והוא 
דן  מונה  ב־1973  אילן.  בר  באוניברסיטת 
אורמן למזכיר האגודה, ויזם הוצאת חוזר "כלי 

תקשורת" פנימי בין החברים. 
תשע  פעלו  הכ'  למאה  ה־70  שנות  באמצע 
אשקלון,  אזור  האגודה:  בחסות  סקר  חוליות 
הנגב,  מערב  צפון  ברמן;  אריאל  בראשות 
בראשות דן גזית; עמק יזרעאל, בראשות אבנר 
בראשות  שאן,  בית  ועמק  יששכר  רמת  רבן; 
צבי גל; מערב השומרון, בראשות שמעון דר; 
בראשות  סיני,  צפון  גופנא;  רם  בראשות  לוד, 
אליעזר אורן; והרי יהודה, בראשות עמיחי מזר. 

של  בראשותם  נוספות  חוליות  צורפו  בהמשך 
יהודה  ועמקה;  נהריה  אזור   - פרנקל  רפאל 
נאמן - טול כרם; דוד אלון - להב; יהודה דגן - 
לכיש; גדעון הדס - עין גדי; ואיתן איילון - חוף 
כותביהם  השרון. ממצאי הסקרים שימשו את 
בספרים  פורסמו  והללו  מתקדמים,  למחקרים 

ובמאמרים. 
האגודה לסקר התרחבה בכוח אדם ובעריכת 
הראשונה,  הסקר  מפת  נוספות.  סקר  מפות 

"מפת עתלית", פורסמה בשנת 1978. 
בשנת 1975 הוחלף מזכיר האגודה דן אורמן 
בן־ ביהודית  הוחלף  והוא  שרגאי,  בשאול 

מיכאל )1978(, היום מנהלת תחום פרסומים 
גם  החל  השנה  באותה  העתיקות.  ברשות 
זרטל,  אדם  של  בראשותו  מנשה,  הר  סקר 
הסקר  חיפה.  באוניברסיטת  פרופ'  לימים 
מנשה  "הר  שכותרתה  מחקר  כעבודת  החל 
בתקופת המקרא", והוא נמשך ברציפות מאז 
ועד היום, במשך 36 שנים. זהו מפעל הסקר 

הנרחב ביותר שנערך בארץ עד היום.

סקר החירום בנגב
הצבא  והיערכות  מצרים,  עם  השלום  הסכמי 
בנגב )1978(, הולידו את אחד ממפעלי הסקר 
סקר   — בארץ  שנערכו  והחשובים  הגדולים 
זה עמד במרכז העשייה  בנגב. סקר  החירום 
של האגודה כעשור שנים. באותה עת נמשכה 
מאז  שנערכו  נרחבים,  סקרים  של  פעילותם 
תחילת שנות השמונים, בהר אפרים )ישראל 
פינקלשטיין(, במדבר יהודה )יזהר הירשפלד, 
יוסי פטריך, אורי דינור, א' עפר וחיים גולדפוס(, 
בירושלים )עמוס קלונר( ובגולן )1987-1983( 
)משה הרטל(. במערב הגליל התרחב הסקר 

בראשותו של רפאל פרנקל.
שצורפו  רבים  מתנדבים  העסיקה  האגודה 
שתים־ בפרט.  ובנגב  בכלל,  הסקר  לחוליות 

מרכזים  מארבעה  פעלו  סקר  חוליות  עשרה 
עיקריים: באר שבע, שדה בוקר, מצפה רמון 
והערבה. חוליה נוספת עסקה בסקר האתרים 

הפרהיסטוריים. 
הארכיאולוגי,  הסקר  של  הזהב  תור  זה  היה 
העליזים".  הסקר  "ימי  לכינוי  שזכה 
ובהם   — החוליות  ראשי  הארכיאולוגים, 
יעקב  אבני,  גדעון  לנדר,  שייקה  היימן,  מוטי 
איריס  ישראל,  יגאל  נחליאלי,  דב  באומגרטן, 
אלדר, סטיב רוזן ונייג'ל גורינג מוריס — סיימו 
את לימודיהם מעט קודם לכן או תוך כדי, והיו 
למובילי הסקר בניצוחו של רודולף כה ועוזרתו 
פנינה שור. הסוקרים צברו ניסיון רב בעריכת 
הנתונים  שני.  בית  להם  היה  והנגב  סקרים, 
נתונים  כבסיסי  חלקם  את  שימשו  שאספו 

למחקריהם המתקדמים. 
בנגב  החירום  לסקר   )1988( העשור  בשנת 
סיכם רודולף כהן את הישגיו כך: נסקר שטח 
של כ־4300 קמ"ר, ונתגלו בו כ־11,000 אתרים. 
הושלמה העבודה ב־28 מפות סקר, ונותרו 25 

מפות שטרם הושלמו. 
הארכי־ לסקר  האגודה  של  הפעילות  היקפי 
אולוגי, כולל סקר החירום בנגב, עלו על אלה 
מראשי  ורבים  אחר,  ארכיאולוגי  גוף  כל  של 
או אחרת  כך  הארכיאולוגיה בארץ השתתפו 
ממאה  יותר  מנתה  האגודה  זו.  בפעילות 
על  רמה  ביד  ונוהלה   ,1984 בתחילת  חברים 
ידי זאב ייבין, יו"ר, רודולף כהן, מנהל, ויהודית 
פעלו  סקר  חוליות  עשרים  מזכ"ל.  בן־מיכאל, 
 )1985( הארץ  חלקי  בכל  האגודה  בחסות 
בכ־60  לבוא.  איחרו  לא  המדעיות  והתוצאות 
המפות שכבר נסקרו נמצאו למעלה מ־20,000 
נוסף לעשייה הארכיאולוגית,  אתרים חדשים. 
הוקם ועד העובדים הראשון ב־1985, וב־1986 

נחתם הסכם העבודה ראשון. 
העתיקות.  רשות  הוקמה   1990 באפריל 
להתקיים,  חדלה  ארכיאולוגי  לסקר  האגודה 
ורבים מעובדי האגף והאגודה נקלטו לעבודה 
ברשות העתיקות. ענף סקרים הוקם בתחום 
והוא  חפירות סקר ומחקר ברשות העתיקות, 

מרכז את פעילות הסקרים )להלן(.

הסקר הארכיאולוגי ברשות 
העתיקות

לרשות  הורישה  ארכיאולוגי  לסקר  האגודה 
ונתונים.  תיקים  מרובה  ארכיון  העתיקות 
הסקר,  מפות  בפרסום  כאמור  היה  הקושי 
רבות  שנים  האגודה  ראשי  עמלו  שעליהן 

הסקר הארכאיאולוגי בנגב: ביקור רות עמירן 
בקדש ברנע

 סוקרי הסקר הארכיאולוגי בנגב: קדש ברנע
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קודם. סקר המפות, שדעך מאז נסתיים סקר 
החירום בנגב, המשיך לדעוך מטעמי תקציב. 
מאז הקמת הרשות )1990( נסקרו 13 מפות, 
כולן פורסמו באתר הסקר המקוון של רשות 

העתיקות, במת הפרסום מאז 2007. 
לפרסום  הובאו   8 רק  סקר,  מפות   71 מתוך 
אלון  הסקרים,  ענף  ראשי  האגודה.  בימי 
היימן מרדכי  ד"ר   ,)1995-1990( גרוט   דה 

יהודה דגן )2010-2002(,  וד"ר   )2002-1995(
קידמו את פרסומן של 25 מפות )ססקר, כולל 

הכרזה של כ־30,000 אתרים. כבר בימיו של 
 ,GISמוטי היימן הוכנס השימוש במערכת ה־
והוחל בעריכתם של סקרי פיתוח. כ־700 ימי 
ואלה  סקר בשנה מנוצרלים בסקרי הפיתוח, 
הפכו למשאב הסקר העיקרי כיום; תועדו בו 
יותר מ־50,000 שרידים ואתרים ארכיאולוגיים. 
ענף הסקרים, בראשותו של כותב שורות אלו 
הפרסום  פער  את  השלים  מ־2011(,  )החל 
שנוצר בימי האגודה )50 מפות סקר(, ושוקד 
על פרסום סקרי הפיתוח באתר הסקר המקוון 

)להלן(. 
ובהן:  כיום,  נסקרות  מעטות  סקר  מפות  רק 
השדה,  עבודת  נסתיימה  שבה  טוביה,  באר 
כפר אוריה וכפר נחום, מטעם רשות העתיקות; 

ומצדה,  אביב;  תל  אוניברסיטת  יבנה, מטעם 
מטעם האוניברסיטה העברית.

שני־שלישים משטחה של ארץ ישראל, ובהם 
שטחי יו"ש, נסקרו על ידי כ־70 ראשי חוליות, 
מדינת  בשטח  ומתנדבים.  סוקרים  מאות 
כ־50  של  חציין  סקר,  מפות  כ־340  ישראל 
מהמפות מחוץ לגבולות הארץ. בשטחי יהודה 

ושומרון כ־70 מפות, שנסקרו ברובן. 
הסקר בהר  הוא  ביותר  הגדול  מפעל הסקר 
זרטל.  אדם  פרופ'  של  בראשותו  מנשה, 

מחקר  פרי  שפורסמו,  הסקר  ספרי  בחמשת 
בן 36 שנים, נסקרו כ־3,000 קמ"ר, ובהם יותר 
מ־1300 מהם חדשים.  יותר  מ־1500 אתרים, 
ביותר  המפורט  לסקר  היה  מנשה  הר  סקר 

שנעשה בחבל גאוגרפי ארץ ישראלי. 
סקר רב־מפות נוסף הוא סקר הגולן. בדומה 
לסקר בהר מנשה, הוא נתון ביחידה גאוגרפית 
שלמה. את הסקר ערכו רבים, ובראשם יגאל 
בן אפרים, רן בר נור ומשה הרטל. הסקר אוגד 
ובו  ישראל,  סקר  במתכונת  פרסום  למפעל 
ולמסירותו של  כ־20 מפות. הודות לשקדנותו 
הממצאים,  אלפי  עשרות  גובשו  הרטל  משה 
של  המקוון  הסקר  באתר  לפרסום  והובאו 
רשות העתיקות. חשובים לא פחות המבואות 

אלה  הרטל;  שכתב  הגולן  של  הכלליים 
סיכום  ובהם  קצרין,  מפת  תחת  מתפרסמים 
שלל  על  הגולן  של  הגאוגרפיה־ההיסטורית 
ולוחות  האיורים  אלפי  המפות,  עושר  היבטיו. 
סקרים  לעריכת  ומופת  דוגמה  הם  החרסים 

ולפרסומם. 

הנגשת הנתונים
רשות העתיקות רואה בהנגשת נתוני הסקרים, 
כולל סקרי הפיתוח, מטרה ראשונה במעלה. 

"סקר  בסדרת  בדפוס  אור  ראו  הסקר  מפות 
ארכיאולוגי של ישראל" עד 2006, ומאז 2007 
שפותח  ייעודי  באתר  המפות  מתפרסמות 
http://www.antiquities. העתיקות:  ברשות 

 org.il/survey/newmap.asp
באתר הסקר הארכיאולוגי של ישראל פורסמו 
כ־100 מפות, מתוכן כ־50 מפות חדשות, שראו 
ו־50 מפות שפורסמו  רק באתר המקוון,  אור 
ובו  ונגיש,  נוח  האתר  לאתר.  והועלו  בדפוס 

יותר מ־15,000 אתרים. 
"סקר ערבה", מאת פרופ' בנו רותנברג, כולל 
כ־10 מפות סקר. הוא נמצא בשלבי העלאה 
הגולן  סקר  של  הצפוני  חלקו  גם  וכך  לאתר, 
)9 מפות סקר(. מפות שנשלמה בהן עבודת 
המפות  שמספר  כך  לפרסום,  יובאו  השדה 
באתר הסקר המקוון יעלה לכ־130. עד היום 
של  משטחה  כשני־שלישים  כאמור  נסקרו 
בעיקר  נמצא  החסר  השליש  ישראל;  מדינת 
במרחבי הנגב והערבה, והוא מחכה לסוקרים 

הבאים. 
אתרי  של  ביותר  הגדול  הנתונים  מאגר 
נמצא  ישראל  של  הארכיאולוגי  הסקר 
ובו  פנימי(,  עצמאי,  )מאגר  העתיקות  ברשות 
ואתרים  נתונים: הכרזות; שרידים  כ־100,000 
אתרים  ותיקי  מפות;  סקרי  פיתוח;  מסקרי 
שלא פורסמו. מאגר זה נמצא בשימוש סוקרי 
הרשות ומשמש חוקרים. חרסי הסקרים וכלי 

הצור מרוכזים אף הם בארכיון.
מאז קונדר וקיצ'נר, דרך הקמת האגודה, ועד 
בנגב,  החירום  בסקר  העליזים"  הסקר  "ימי 
אתרים  על  נתונים  מ־100,000  יותר  נאספו 
המידע  מאגרי  בארץ.  ארכיאולוגיים  ושרידים 
והם  העתיקות,  ברשות  מרוכזים  האין־סופיים 
השנים  הרחב.  ולקהל  לחוקרים  פתוחים 
של  הייחודי  המפעל  להמשך  יוקדשו  הבאות 

עריכת מפות הסקר הנותרות ולהנגשתן.

הסקר הארכיאולוגי בנגב: קדש ברנע,
 משלחת חמישית, 1979

הסקר הארכיאולוגי בנגב: דבלה בעין רחל, 
1982

מחנה משלחת מצודת נחל סרפד )"המצודה 
של מוטי"(

הסקר הארכיאולוגי בנגב שער רמון
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עד כיבוש הגולן בשנת 1967 היה הידע שלנו 
העיקרי  המידע  מקור  למדי.  דל  הגולן  על 
את  שסקר  שומכר,  גוטליב  של  ספרו  היה 
הכין  שומכר   .1885–1884 בשנים  הגולן 
את  ותיאר  הגולן,  של  הראשונה  המפה  את 
נערך  הסקר  שם.  והכפרים  העתיקות  אתרי 
בתקופה שבה הארכיאולוגיה של ארץ-ישראל 
בקרמיקה  והשימוש  בחיתוליה,  עדיין  הייתה 
משום  ידוע.  היה  לא  עדיין  אתרים  לתיארוך 

מוגבל  מהסקר  להפיק  שאפשר  המידע  כך, 
התיאור  בהיותו  הסקר  של  חשיבותו  למדי. 
ובעיקר של המצב  הראשון של אתרי הגולן, 
שבה  תקופה  הי"ט,  המאה  בשלהי  בגולן 
החלה התנחלות שבטי הבדווים. בד בבד עם 
אוליפנט  לורנס  גם  ערך  שומכר,  של  הסקר 
סקר בכמה אתרים בבקעת הבטיחה ובדרום 
הגולן. בין השאר, תיאר אוליפנט את ח'יספין 

בא־דיכה  אל־קנטיר,  באום  הכנסת  בתי  ואת 
ובאל־חסניה.

שתי  הגולן  את  סקרו   1969–1968 בשנים 
אפשטיין  קליר  של  בראשותם  חוליות 
בראשית  נערכו  אלו  סקרים  גוטמן.  ושמריה 
שכמה  בעת  הגולן,  עם  המחודשת  ההיכרות 
מהמאפיינים של תרבות האזור לא היו ידועים. 
הסקר התמקד בכפרים ובחורבות, ולא כיסה 
את כל השטח. בפרסומי הסקר אין התייחסות 

נסקרו   1970–1968 בשנים  הסביבה.  לתנאי 
בניהולו  בסקר,  הנטושים.  הסוריים  הכפרים 
של דן אורמן, נבדקו עשרות אתרים. בעריכת 
הסקר הושם דגש על ממצאים ארכיטקטוניים 
ועל איתור תבליטים וכתובות. קרמיקה כמעט 
כה.  עד  פורסם  לא  זה  סקר  נאספה.  שלא 
באותה עת ערך יצחקי גל סקר אתרים ונופים 
בשנים  רבים.  אתרים  תיאר  הוא  ובו  בגולן, 

1983–1987 ערך סקר מקיף בצפון הגולן. את 
אתרי החרמון סקר שמעון דר בשנים 1983–

.1989
סקרים,  כמה  בגולן  נערכו  השנים  במשך 
ונושאיים. קליר אפשטיין סקרה, ואף  חלקיים 
מהתקופה  ואתרים  דולמנים  שדות  חפרה, 
סקרו  בגולן  הכנסת  בתי  את  הכלקוליתית. 
את  סקר  דוד  בן  חיים  אילן.  וצבי  מעוז  צבי 
בתי הבד בגולן ואת היישובים היהודיים בגולן 

התחתון. את הכפרים שנמצאו בהם המבנים 
הביזנטיים השמורים ביותר סקרו קלודין דופין 
ושמעון גיבסון. סקרים חלקיים בגולן ערכו גם 
סקר  זינגבוים  אורן  וינצקי.  וליפז  גולני  אמיר 
ובמרכזו.  הגולן  בדרום  קדומים  קברות  בתי 
כמו כן, נערכו סקרי פיתוח במקומות אחדים 
יישוב  בגולן. שריה פרידמן ערך סקר באתרי 

בדרום הגולן. 

סקר הגולן
ד"ר משה הרטל

אלילי בית מהתוקפה הכלקוליתיתסורג כנסייה מח'יספין
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ב־1993 יזם מנהל רשות העתיקות דאז, אמיר 
ובדרומו  הגולן  במרכז  מקיף  סקר  דרורי, 
של  השיטתי  הסקר  את  להשלים  במטרה 
הגולן. את הסקר ניהל ארכיאולוג מחוז הגולן 
בראון,  אנו  עמדו  הסקר  חוליות  בראש  דאז; 
אפרים.  בן  ויגאל  גורן  דוד  קלמכטר,  ארז 
1998–1993 בשנים  נערך  השדה   סקר 

את  ריכז  אפרים  בן  יגאל  ב־2001.  והושלם 
לכלל  הגיע  לא  החומר  אך  הסקרים,  ממצאי 

פרסום. 
בשנת 2010 הוטל עליי להשלים את פרסום 
סקר הגולן. היות שעבר זמן רב מאז שהסתיים 
שלא  קודמים  סקרים  שנשארו  וכיוון  הסקר, 
פורסמו, החלטתי לפרסם את המידע שנאסף 
בגולן  שנסקרו  מהאתרים  אחד  כל  על 
לפרסום  כהכנה  האחרונות.  השנים  בעשרות 
תצלומים  אלף  מעשרים  למעלה  נסרקו 
הראשונים  הסקרים  למן  בסקרים,  שצולמו 
ימינו. אתרים אחדים  וגוטמן עד  של אפשטיין 
צולמו מחדש. עברתי מחדש על כל החרסים 
קרמיים  לוחות  והכנתי  בסקרים,  שנאספו 
לכל אתר שהממצא בו הצדיק זאת. הפרסום 
אפרים,  בן  יגאל  של  סיכומיו  על  מתבסס 
את  האחרים.  הסקרים  פי  על  שהושלמו 

האתרים הפרהיסטוריים תיאר עופר מרדר. 
אחדים,  חוקרים  ידי  על  נערך  שהסקר  היות 
אחידות  אין  שונות,  ובשיטות  שונים  בזמנים 
בקיצור  מתוארים  חלקם  האתרים.  בתיאור 
ידיעה,  מתוך  בפירוט.   — אחרים  ואילו  רב, 
החוקרים  לידי  יגיע  לא  יפורסם  שלא  מה  כי 
את  להציג  השתדלתי  המתעניינים,  וציבור 
הסקר  אתר.  כל  על  שנאסף  המידע  מרב 
הרשות של  המקוון  הסקר  באתר   מפורסם 

http://www.antiquities.org.il/survey/ )
למשל  יתרונות,  יש  ולכך   ,(newmap.asp
ובצבע.  רבים  תצלומים  לפרסם  באפשרות 
באתרים רבים בגולן נמצא שפע של פריטים 
להציג  השתדלתי  מעוטרים.  ארכיטקטוניים 

איורים של כל הממצאים החשובים. 
את  לתאר  היום  מאפשרים  הסקרים  ממצאי 
עד  הפרהיסטוריות  הגולן מהתקופות  תולדות 
פירוט.  ביתר  נחקרו  התקופות  מקצת  ימינו. 
הכלקוליתית  התרבות  את  לדוגמה  אזכיר 
לכן,  קודם  מוכרת  הייתה  שלא  הגולנית, 
הברונזה  בתקופת  הגולן  מתחמי  את  וכן 
ארץ  הדולמנים,  אל־הירי,  רוג'ם  הקדומה, 
תחום  יישובי  הכנסת,  בתי  גמלא,  גשור, 
הבנייה  החרמון,  יישובי  הייטורים,  סוסיתא, 
ובהן   — אחרות  תקופות  והע'סנים.  החורנית 
2, תקופת הברזל,  תקופת הברונזה התיכונה 
והתקופה הממלוכית —  התקופה האסלאמית 
עדיין מחכות לחוקרים שינצלו את חומר הגלם 
הראשונה  מהתקופות  המחקר;  את  ויקדמו 
והאחרונה נמצאו אתרים רבים, ואילו הממצא 

משתי התקופות האחרות דל.
מפת  לכל  בדומה  למפה,  מבוא  יש  בפרסום 
סקר, אך גם מבוא המסכם את הממצא ואת 
דיון  הגולן.  כל  של  ההיסטוריים  המקורות 
ההיסטוריה  את  לנתח  מאפשר  זה  מורחב 
אחר  לעקוב  נרחב;  באופן  בגולן  היישובית 
שינויים בתפרוסת היישובים ובאופיים; לראות 
את השוני בין החלקים השונים של הגולן בכל 
תקופה; וללמוד על הקשרים בין תושבי האזור 

לאזורים השכנים.
כבר  הגולן  של  הראשונות  הסקר  מפות 
המפות  המקוון;  הסקר  באתר  נמצאות 
האחרות יועלו בהמשך. עם השלמת הפרסום, 
בכוונתנו להוציא ספר, שייכתב על ידי מומחים 
בצורה  המידע  את  ויסכם  השונות  לתקופות 

רחבה ומעמיקה יותר.

קלייר אפשטיין באתר כלקוליתירוג'ם אל־הירי

שמריה גוטמן ואדם דרוקס עם משה 
דיין ברפיד

תבליט מנורה מאפיקסוקרי הגולן )מימין(: רן בר נור, יגאל בן אפריים ומשה הרטל
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אמרו לנו: "סקר הוא משעמם ומעייף. אתה כל 
הזמן מזיע בחום ולא יוצא כלום".

אמרו לנו: "לסקר הארכיאולוגי אין אמינות. מה 
שעל פני השטח לא מבטא את הבפנים."

ועוד אמרו: "רק החפירה חשובה. שם מתגלים 
כל הדברים האמתיים."

האמנם כך?
 .1967 בקיץ  התוודעתי  הארכיאולוגי  לסקר 
הימים  ששת  במלחמת  הגדול  הניצחון  אחרי 
פורת(  יוסף  ד"ר  )היום  פורת  ספי  אלי  צלצל 
שזה  לו  עניתי  למתנדבים.  שזקוקים  ואמר 
מושך, אבל אני לא יודע כלום בארכיאולוגיה. 
לא חשוב הידע, אמר, רק הרצון, ולהיות מוכן 
לנסוע המון בג'יפ וללכת הרבה ברגל. אז קמנו 

מוקדם בבוקר וספי ורם גופנא קלטו אותנו. 
הרושם היה כביר. נסענו בארץ התנ"ך, בנחלת 
מנשה. מסביב היו הרי שומרון המכוסים זיתים 
בגאיות,  מלבינים, מתחבאים  ערביים  וכפרים 
הג'יפ,  עצר  פעם  מדי  מסגדים.  מגדלי  ובהם 
ורצנו או הלכנו לאיזה תל או חורבה. הסתבר, 
שלמרבד החרסים על הקרקע סיפור היסטורי: 
תקופות, תרבויות, בני אדם. היה זה מין פלא: 
הצטלצלו  סיפור.  ובפיהם  אילמים  חרסים 
)תל  חפר  שומרון,  דותן,  תנ"כיים:  שמות  גם 
מוחפר בעמק דותן(, תרצה. לא פעם פתחנו 
רבות,  שנים  נעשה  שלא  דבר  התנ"ך,  את 
כאן  נשמעו  הנביאים  של  הנשגבות  והמילים 

אחרת לגמרי.
בסתיו נקראנו לג'וב חדש: סקר בחולות צפון 
אגיפטולוג  מרגובסקי,  יצחק  אותו  ניהל  סיני. 
עשינו  מהדרך  ניכר  חלק  למצרים(.  )מומחה 
על גמלים, והבדווים הובילו אותנו לחורבות עיר 
רומית ששקעה בחולות: קסרוויט. אפשר היה 
ואת הגמלונים המקושטים  לראות את הגגות 
בזול  מכרו  הבדווים  הצהוב.  מהחול  שבלטו 
כמו  הרגשנו  ואנו  גדולות,  נחושת  מטבעות 
החוקרים הבריטים שגילו את המזרח בתקופה 
המאה  של  השנייה  במחצית  הויקטוריאנית, 

הי"ט.
על  נפצעתי  כיפור,  יום  במלחמת  ב־1973, 
כך,  אחר  שנים  חמש  סואץ.  בתעלת  הגשר 

ללכת  כשיר  הייתי  ארוכה,  החלמה  בעקבות 
ברגל בעזרת קביים. חלום הסקר לא נמוג, וגם 
להרי  לחזור  רציתי  והניתוחים  הכאבים  בזמן 

שומרון.
שמנתה  קטנה  חוליה  התארגנה  ב־1978 
עם  לסקר  יצאתי  גם הפעם  קיבוצניקים.  שני 
ידידי מנוער, ניבי מרקם ז"ל, כדי לגלות עולם 
חדש ובלתי נודע. פתחנו בעמק דותן שבצפון 
אתרים  של  בלום  כאוצר  שהתגלה  השומרון, 
ורעיונות. בהקדמה לספר שייצא בקרוב לאור 
)"כפות רגלי האל" – איך התגלו כפות הרגליים 

בבקעת הירדן( כתבתי:
חיפוש  בעיניי:  הארכיאולוגיה  מהות  זו  "והרי 
קודם,  נודעה  נחקר. אמת שלא  אחר הבלתי 
ועשירים  מבריקים  חיים  של  מעפר,  עולה 
וקשים שהיו פעם. אנשים שהפכו מכבר לאבק 
אך חכמתם ומעשיהם וכתביהם נותרו לנצח."

כך נולד סקר הר מנשה.
מהארוכים  הוא  בו  מדברים  שאנו  הסקר 
על  משתרע  והוא  הארכיאולוגיה,  בתולדות 
שטחים גדולים במיוחד. הפרויקט נמשך ללא 
הפסקה זה 37 שנים. מטרת הפרויקט לסקור 
הרי  ומרכז  צפון  את  צפופה,  בסריקה  ברגל, 
שומרון ואת בקעת הירדן. אזור הסקר, נחלת 
מנשה במקרא )יהושע יז(, משתרע בין הירדן 
יזרעאל  עמק  ובין  במערב,  לשרון  במזרח 

ולנחל קנה  )בדרום־מזרח(  לים המלח  בצפון 
חמישה  הופיעו  עתה  עד  )בדרום־מערב(. 
ושניים,  בעברית,  הסקר  פרסום  של  כרכים 

ובקרוב השלישי, באנגלית. 
העשיר  הוא  ברורים:  האזור  של  יתרונותיו 
גם  ולכן  ובחקלאות,  מים  במקורות  ביותר 
כולו;  ושומרון(  )יהודה  המרכזי  בהר  ביישוב, 
מכאן  לבדקה,  שיש  מסורת  המקרא,  פי  על 
נכנסו לכנען שבטי ישראל, וכאן חצו את הירדן 
היו  כאן  ובהר;  בבקעה  בהתיישבות  והחלו 
 שלוש הבירות של ממלכת ישראל הצפונית –

שכם, תרצה ושומרון )וכן פנואל שבעבר הירדן 
המזרחי, גם היא בחצי המנשה(; כאן נערכה 
כז:  )דברים  עיבל  בהר  המזבח  ליד  האספה 
היה  "ישראל  שבה  ח:30–35(,  יהושע   ;10–1
לעם" )דברים כז:9(; וחשוב עוד יותר – השטח 
להוסיף,  צריך  קודם.  כמעט  נסקר  לא  הזה 
אחד  ביום  נולד  לא  עתה  שאכתוב  מה  שכל 
או בשנה אחת, אלא הוא פרי גיבוש אטי של 

נוהלי עבודה ורעיונות. 
באתי  אביב  תל  באוניברסיטת  כסטודנט 
זוהי  ה"מינימליסטים".  עם  במגע  לראשונה 
ובעולם,  בארץ  למדי,  גדולה  חוקרים  קבוצת 
המקרא  של  ההיסטורי  ערכו  על  החולקת 
כמקור לראשית ישראל. תחילת ה"מינימליזם" 
וולהאוזן הגרמני, מסוף  בתורת התעודות של 

מדַבר סקר לא תרחק
פרופ' אדם זרטל

המדידה היא חלק מרכזי בהבנת האתר. בצוות: גיל קופר, רפי קמחי ואדם זרטל, 1992 בערך
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קבעו  אחריו,  ורבים  זה,  חוקר  הי"ט.  המאה 
מאוחר  נכתב  ישראל  ראשית  על  שהסיפור 
וחובר ממקורות אחדים, חלקם מסוף ממלכת 
לפסה"נ(,   600 )שנת  יאשיהו  ימי  יהודה, 
היו  לא  תורת התעודות  בבל. מחברי  ומגלות 
מודעים לארכיאולוגיה, שהייתה אז בחיתוליה, 

ולא התחשבו הרבה בגאוגרפיה ובתנאי הטבע 
של הארץ. 

שבו  הארץ  בחבל  דווקא  החל  שלנו  הסקר 
ישראל.  מראשית  רבים  מאורעות  התרחשו 
עובדה זו משכה עוד יותר למחקר ארכיאולוגי: 
בעזרת  הדעות  חילוקי  על  לגשר  נוכל  האם 
פיתחנו  השנים  במרוצת  החדשות?  העובדות 
ואיתם  הקדום,  והיישוב  השטח  להבנת  כלים 
אותם  אמנה  להלן  השתנו.  שלא  עקרונות 

בקצרה:
ורישום  חללים,  בלי  מלא,  רגלי  סקר  א. 
אדם,  בידי  שנעשה  מה  כל  של  מפורט 

בכל התקופות;
המאפשרת  גדולים,  בשטחים  עבודה  ב. 

היסטוריים  תהליכים  אחר  מעקב 
גורמים  של  כניסה  נטישה,  )התנחלות, 

אתניים, וכדומה(; 
של  עיבוד  המאפשר  ממוחשב  רישום  ג. 
מידע  במערכת  בעיקר  התוצאות, 

;)GIS( גאוגרפית

כגון  ואקולוגיה,  טבע  בגורמי  התחשבות  ד. 
דרכים,  תצפית,  טופוגרפיה,  קרקע,  מים, 
מאוד  השפיעו  אלה  כל  וצומח.  מסלע 
והוכנסו  הקדום,  באתר  האנשים  חיי  על 

כפקטורים חשובים;
רישום נפרד לאתרים )מקומות שחיו בהם  ה. 
מים,  בורות  )למשל  ולתופעות  אדם(  בני 

מתקנים חקלאיים ודרכים(;
לאתר  הנוגעים  ומסורות  שמות  איסוף  ו. 

ולאזור מפי האוכלוסייה המקומית;
)כל  התוצאות  של  למדי  מהיר  פרסום  ז. 

ארבע־חמש שנים(.
מהשטח שהוגדר 'סקר מנשה' חקרנו בינתיים 
אתרי  כ־1500  נתגלו  שבהם  קמ"ר,  כ־2500 

מצביע  הדבר  חדשים.  מהם  כ־90%  יישוב, 
מצטיירת  וכך  מחקרית,  בתולה'  'קרקע  על 
מפה היסטורית־ארכיאולוגית חדשה של ההר 

המרכזי. 
לו  שאפשר  הסקר,  של  הסודי'  ה'נשק  מהו 
להימשך שנים כה רבות? בראש וראשונה – 
הצוות. החבורה מונה בין 12 ל־15 איש, מכל 
ואוהבי  מתנדבים  כולם  והמקצועות,  הגילים 
הסקר. כמו כן, לסקר הוגדרו מטרות ברורות: 
זהו סקר לשמו, שנועד לרישום הממצאים, אך 
המקרא  כחקר  היסטוריות  מטרות  גם  לו  יש 

וראשית ישראל.

מהן התוצאות העיקריות?
א. הוכחה אמינותו הגבוהה של סקר ארכיאולוגי 
טוב. בבדיקות שערכנו הסתבר מתאם של 
יותר מ־80% בין תוצאות הסקר לאלה של 
החפירות שנערכו באותם אתרים. עובדה 
אמצעי  בסקר  הרואה  לגישה  מנוגדת  זו 

'בלתי מדעי';
ב. נעשה אימות רב־ערך של חלק ניכר מסיפורי 
זה  בהקשר  ישראל.  ראשית  על  המקרא 
אציין רק את תגלית המזבח בהר עיבל ואת 
זו של מתחמי 'כפות הרגליים' בבקעת הירדן. 
בדברים  המסורת  את  מאמתת  הראשונה 
ואף  ובניית מזבח,  וביהושע על אספת עם 
לנו  ואילו השנייה פותחת  מתארכת אותה, 
 אשנב להיבט בלתי ידוע מתחילת ישראל –
ופתרון סביר  ודתי,  כף הרגל כסמל לאומי 

לזיהוי הִּגלָּגלים הקדומים;
התרבויות  רוב  על  ורענן  חדש  מבט  הושג  ג. 
באזור הסקר, מהתקופות הפרהיסטוריות 
העות'מאנית  התקופות  עד  והכלקולית 
מהתרבויות  ניכר  בחלק  והמודרנית. 
שונה  תמונה  היום  להציג  אפשר  הללו 
היישובים  פיזור  לדוגמה,  מהמקובלת. 
לפסה"נ   330–520( הפרסית  מהתקופה 
בקירוב( מלמד על התיישבות מסיבית ועל 
היישוב  ובם  ידועים,  לא  אתניים  ריכוזים 
הישראלי סביב עמק דותן, שקשרנו אותו 
ההיסטורי־היישובי  הרקע  יהודית'.  ל'ספר 
החיצוניים,  מהספרים  הזה,  החיבור  של 
את  שהצילה  יהודיה  אישה  שבמרכזו 
עלום  היה  הולופרנס,  מהגנרל  היהודים 

לגמרי קודם לכן.
לסיכום, דומה שהפרויקט של סקר הר מנשה 
הוסיף מידע לא מבוטל, הן על תולדות הארץ 

הן בשיטות העבודה בארכיאולוגיה.

רוב הצוות בתמונה קבוצתית ליד שפך הירדן לים המלח; ברקע - הים, הנקודה הדרומית של שטח 
סקר מנשה, 1998

קרן הסרטבה וסביבתה היו חלק חשוב מעבודת 
הצוות, ניבי מרקם ז"ל מחפש את שרידי המצור 

סביב המבצר, 1996

צוות הסקר על גשר עבדאללה ההרוס; 
העבודה על בקעת הירדן וסביבתה נמשכת 

עד היום, 2003
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הסקר הארכיאולוגי של ירושלים נערך בעיקרו 
העתיקות  רשות  מטעם   ,1984-1978 בשנים 
ובמימונה,  דאז(  והמוזיאונים  העתיקות  )אגף 
של  ארכיאולוגי  לסקר  האגודה  באמצעות 
יזמתו  פרי  היו  בירושלים  הסקרים  ישראל. 
של פרופ' עמוס קלונר, והם נערכו בהדרכתו 
ובפיקוחו. הסקר הקיף את כל תחומה העירוני 
ישראל  ממשלת  שקבעה  כפי  הבירה,  של 
את  וכן   ,)1967 )יוני  העיר  איחוד  לאחר 
השכונות שנוספו לתחום העירוני מצפון־מערב, 

מצפון, ממזרח, מדרום ומדרום־מערב.
ברציפות  משתרע  הנסקר  האזור  של  רובו 
גיליונות )מפות( בקנה־ בחלקים של ארבעה 

 ;101( כרם  עין  מפת  ובהם   ,1:20,000 מידה 
גיליון   ;102( ירושלים  מפת   ;)16-13 גיליון 
17-13(, מפת בית לחם )105; גיליון 16-12(; 
ומפת תלפיות )106; גיליון 17-12(. עוד נכללת 
התחום  של  בצפונו  רצועה  הנסקר  באזור 
העירוני בואכה רמאללה, המשתרעת בחלקים 
בתחומיהן  לזה  זה  סמוכים  גיליונות  שני  של 
של מפת רמאללה )83/1; גיליון 16-14( ומפת 

אל־בירה )83/2; גיליון 17-14(.
בעת הכנת הסקר לפרסום נאסף גם מידע על 
מאות אתרים שתועדו בעבר, בספרות המחקר 
או  ואילך  הי״ט  המאה  מאמצע  הארכיאולוגי 
בתיקי ארכיונים. רבים מן השרידים הקדומים 
כליל  נהרסו  אף  או  קשה  פגיעה  נפגעו  הללו 
האחרונים,  בעשורים  ופיתוח  בינוי  בפעולות 
לכן,  הכ׳.  למאה  ה־60  שנות  משלהי  ובעיקר 
או  מקורב  אלה  מאתרים  חלק  של  מיקומם 

משוער בלבד.
היה  ירושלים  של  העירוני  בתחומה  הסקר 

מבחינות אחדות סקר חירום של ממש. הקושי 
שרידים  ולתעד  לסקר  הצורך  היה  העיקרי 
העיר.  במערב  בנויים  באזורים  ארכיאולוגיים 
את המידע על אודות אתרים ושרידים קדומים 
קיים,  תיעוד  בעיקר  שמקורו  אלה,  באזורים 
ככל שהיה בהישג יד, ריכז פרופ' קלונר בשנים 
1979-1972, כשכיהן בתפקיד ארכיאולוג מחוז 
והמוזיאונים.  העתיקות  אגף  מטעם  ירושלים 
חובה  של  בתחושה  לווה  "הדבר  לדבריו: 
היסטורית, שאין לדחותה למועד מאוחר יותר". 
סקירת האזורים שיועדו לבניית שכונות חדשות 
ובראשיתם של  נעשתה בד בבד עם התכנון 
העירוני  התחום  של  בדרומו  והבינוי;  הפיתוח 
יצוינו בהקשר זה שכונת מנחת וסביבתה, אזור 
תלפיות  התעשייה  אזור  גילה,  רפאים,  עמק 
ומזרח תלפיות. הסקר באזורים אלה קדם רק 

במעט לפעולות הפיתוח, תהליך שהיה כרוך, 
קדומים  שרידים  של  בהרס  הדברים,  מטבע 

ובשינויים גדולים בנוף, בצורותיו ובתכסיתו.
ירושלים  של  והמערביים  הצפוניים  באזורים 
רמות,  השכונות  בתחומי  שיטתי  סקר  נערך 
אלה  שכונות   – זאב  ופסגת  שועפט  רכס 
בנייה  של  עירוני  ברצף  היום  מתאפיינות 

צפופה.
במהלך הסקר השתדלו הסוקרים לרשום את 
חורבות,  ולתעדם:  הקדומים  השרידים  מרב 
מחצבות  דרכים,  קברים,  התיישבות,  שרידי 
 - קדומה  חקלאות  של  ושרידיה  קדומות 
מדרגות עיבוד על המדרונות ובאפיקי הנחלים 
מעט  רק  חקלאית.  תוצרת  לעיבוד  ומתקנים 
ניצל  הקדומה  החקלאית  הפעילות  משרידי 
כל  ולאורך  מראשיתה,  הפיתוח.  מתנופת 

סקר ירושלים
מירב שי* 

פרופ' עמוס קלונר
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המאמר מבוסס על פרסומי סקר ירושלים מאת   *
פרופ' עמוס קלונר



תולדותיה, הייתה ירושלים יישוב עירוני מוקף 
באזורים חקלאיים. סימני עיבוד חקלאי כמעט 
מחומת  ירושלים,  סביבות  בכל  תועדו  רצוף 
של  החקלאי  אופיים  חוצה.  העתיקה  העיר 
העיר  לכלכלת  בסיס  שהיו  הללו,  האזורים 
הקדומות  התרבויות  כברוב  התקופות,  בכל 
ההיסטוריים.  בתהליכים  נפגע  ישראל,  בארץ 
למחזורים  נתונות  היו  וסביבתה  ירושלים 
ובכל  מחדש,  ובנייה  הרס  בנייה,  של  רצופים 
מחזור סולקו שרידים מן השלב שקדם לו, פונו 
ממקומם או כוסו, אם לבנייה ואם לצורך עיבוד 
חקלאי. בתקופות שונות נעשו חציבות בסלע, 
אלה  וגם  סיד,  לייצור  ואם  בנייה  לצורכי  אם 
גרמו פגיעה והרס בשרידים מתקופות קדומות 

יותר.
דומה שלא פחות מאלה תרמו להרס הנמשך 
ובסביבתה  בירושלים  קדומים  שרידים  של 
המאבקים שהתחוללו בה בתקופות שונות על 
שום חשיבותה הדתית והתרבותית לשליטים, 
והשלטון  הריבונות  ולכובשים.  לאוכלוסייה 

התחלפו  הראשון  הבית  בימי  הישראליים 
הריבונות  התחלפה  כך  ואחר  זר,  בשלטון 
רומי,  בשלטון  השני  הבית  ימי  של  היהודית 
 - ולימים  נוצרי־ביזנטי,  בשלטון   - ואחריו 
בשלטון מוסלמי. חילופי השלטון לוו בעימותים 
סהר,  בנושאי  נאבקו  צלב  נושאי  תכופים; 
נוצרי. חלק  ודחק שלטון  ושלטון מוסלמי שב 
בהזנחה,  התאפיין  הללו  השלטון  מתקופות 
שלוותה בהתדלדלות העיר, וכשחודש יישובה 

נגרמו שוב הרס וחורבן לשרידים הקדומים.
ההצלה  ומחפירות  הסקר  מן  העולה  המידע 
באתרים רבים מלמד, שסביבתה של ירושלים 
שימשה בנמרצות לאורך כמה תקופות ולמגוון 
חקלאי,  עיבוד  דרכים,  התיישבות,  תכליות: 
גדולה  אתרים  צפיפות  ועוד.  חציבה  קבורות, 
האזור  של  רבים  בחלקים  מסתמנת  מאוד 
הנסקר, אם בקרבתה של העיר העתיקה ואם 

בריחוק־מה ממנה. 
בשלושה  פורסמו  בירושלים  הסקר  תוצאות 
רשות  של  הסקר  מפות  בסדרת  כרכים 

מאות  ובהם   ,2003–2000 בשנים  העתיקות 
רבות של תצלומים וסרטוטים. בדוחות שולב 
חפירות,  בהם  שנערכו  אתרים  על  מידע 
בירושלים  הארכיאולוגי  המחקר  מראשית 
ובסביבתה במאה הי״ט ועד קרוב לסוף שנות 
רוב  פי  זה מובא על  ה־90 למאה הכ׳; מידע 
ביבליוגרפיות  בהפניות  מלווה  והוא  בתמצית, 

או בהפניות לדוחות השמורים בארכיונים.
אחדות,  חוליות  השתתפו  הסקר  בעבודת 
הנסקר.  האזור  של  שונות  בגזרות  שפעלו 
הסקר  לחוליות  הוגש  ערך  ורב  נרחב  סיוע 
ולרכז הסקר, פרופ' עמוס קלונר, מאת עובדי 
לסקר  והאגודה  והמוזיאונים  העתיקות  אגף 
גילו  מהם  רבים  ישראל.  של  ארכיאולוגי 
לתרום  ונכונות  בעבודתנו  מתמדת  מעורבות 

לקידומה.
ר'  ריכזו  את עבודת חוליות הסקר בירושלים 
ערב, ג' מזור, ע' אבישר, ג' אבני, ש' גבסון, ג' 
ידם  ועל  פרנקל,  ב'  הירשפלד,  י'  אדלשטיין, 

עזרו ארכיאולוגים ומתנדבים רבים. 

מפת אתרי סקר ירושלים, מתוך אתר הסקר המקוון
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המחקר  של  היסוד  מאבני  אחד  הוא  הסקר 
קדום הוא  והגאוגרפי־היסטורי   הארכיאולוגי 

החפירות  לתחילת  ויותר  שנה  במאה 
ישראל  בארץ  הממוסדות  הארכיאולוגיות 
מגמה  הייתה  הי"ט  במאה  שנערכו  לסקרים 
 מדעית, בשונה מתיאורי הצליינים הרבים שפקדו

את ארץ הקודש למן התקופה הביזנטית. אלה 
האחרונים הותירו לנו בכל זאת תיאורים שהיו 
לעתים מפורטים ובעלי חשיבות מדעית רבה.

כך כותב ויקטור גרן, שפקד את ארץ ישראל 
באמצע המאה הי"ט בהקדמה לספרו הראשון 

"ארץ יהודה": 
"לנוכח שפעת החיבורים על ארץ ישראל 
ידע  עוד  להוסיף  אפשר  שאי  לך  נדמה 
היום  מי שבא  וכי  זו,  מפורסמת  ארץ  על 
שעבר  מעשה  עושה  שוב  אותה  לחקור 
ההפך,  את  לומר  מעז  אני  ברם  זמנו. 
בארץ  שערכתי  החקר  סיורי  ובשלושת 
מזרחית זו המעניינת כל כך )בשנים 1852, 
1854, 1863( נוכחתי כי הצליינים והתיירים 
הכל  את  פנים  בשום  ראו  לא  לי  שקדמו 
הערים  משרידי  מאוד  רבים  גילו  וטרם 
העיירות והכפרים שהיו פזורים לפנים על 
בחורבות  כך  כל  העשירה  זו  אדמה  פני 
מתרברב  אני  אין  אף  העבר.  ובזכרי 
עד  יסודי  כה  היה  שלי  שהסקר  ואומר 
כי לא הותרתי מקום להתגדר בו לבאים 
אחרי, לא ולא: גם אם יקדיש איש את כל 
לא  ולתיאורה  ישראל  ארץ  לחקירת  חייו 
יוכל לומר את המלה האחרונה על פינת 
נכבד  כה  מקום  התופסת  זו  קטנה  חבל 

בהיסטוריה למרות קוטן מידותיה". 
והוא ממשיך:

"אכן בכל אשר תפנה מציג אתה את כף 
ההיסטוריה  וזכרי  ההיסטוריה  על  רגלך 
אלה שאתה דורך עליהם הלוך ודרוך. יש 
ההתרחשויות  את  בדמיונך  מחיים  שהם 
התרחשויות  מעולם,  ביותר  המופלאות 
שרישומן ניכר עד היום והן יוסיפו להדהד 

עד קץ הימים של האנושות".

נראה  גרן,  ויקטור  של  הנבואה  דברי  למרות 
שלמעלה  דעתו  על  העלה  לא  הוא  שגם  לי 
שלו  המפורטים  הסקרים  אחרי  שנה  מ־150 
עוד ימשיכו לסקור עוד ועוד את חבלי הארץ 
אגף  מנהל  בירן,  אברהם  כתב  כך  האלה. 
ביהודה  תשכ"ח  לסקר  בהקדמה  העתיקות, 
ושומרון, שנערך 100 שנה אחרי גרן: "בסכנת 
העפילו  מנשוא,  קשים  בתנאים  ממש  נפש 
הארץ  אבל  נודעת".  לא  לארץ  הסקר  אנשי 
הייתה  הימים  ששת  מלחמת  אחרי  שסקרו 
וחמישים שנה קודם  נודעת! מאה  גם  נודעת 
רבים,  חוקרים  בידי  נחפרה  ואף  נסקרה 
בסיפורי המקרא  מאירופה, שהתעניינו  רובם 
חייו של  זו, בסיפורי  ובזיהוי אתרים מתקופה 
בתקופה  ומנזריהם  הכנסייה  ובאבות  ישו 

הביזנטית. 
הסוקרים הראשונים סקרו ארץ נטושה ודלת 
אוכלוסין, ולכן הרס עתיקות לא עניין אותם וכל 
ולארכיאולוגיה  להיסטוריה  נתון  היה  מעיינם 
של ארץ ישראל. כאשר הוקמה האגודה לסקר 
בשנת 1964 היא ראתה לנגד עיניה את הרס 
האתרים שנגרם אז בעקבות הפיתוח המואץ. 
וכך כותב עוד אברהם בירן בפתח דבריו לדוח 
בשנת  ושומרון  ביהודה  הארכיאולוגי  הסקר 

תשכ"ח: 
"בעבודות הפיתוח הנעשות בארץ בשנים 
האחרונות באזורים ידועים ונידחים כאחד 
בניית  במהירות.  הארץ  פני  משתנים 
חדשות,  דרכים  סלילת  חדשים,  יישובים 
הכשרת קרקע לחקלאות, הקמת מתקני 
תעשייה, הנחת צינורות מים, חפירת תעלות 
ניקוז והשקיה – כל אלה מאיימים להעלים 
או להכחיד את השרידים הארכיאולוגיים. 
רישום  לערוך  דחוף  צורך  קיים  לפיכך, 
הארכיאולוגיים  השרידים  של  מדויק 
בארץ  ההתיישבות  ידיעת  ולפרסמם. 
לסייע  בה  יש  ומניעיה,  תולדותיה  בעבר, 
בימינו.  החדשה  ההתיישבות  לתכנון 
של  הכלכלי  לביסוסה  יסייע  אף  הסקר 
יסודי  סקר  אוכלוסייתה.  ולפיזור  המדינה 

למדעים  חשובה  תהיה  תרומתו  ומקיף 
אחרים, כגון הסוציולוגיה, האנתרופולוגיה, 

הדמוגרפיה, חקר האקלים וכדומה". 
גם אוזן שאינה רגישה קולטת מיד את ההבדל 
הי"ט  המאה  סוקרי  של  העולם  תפיסת  בין 
שהוקמה  לסקר  האגודה  של  מטרותיה  לבין 
בשנת 1964: האגודה כמעט שאינה מתייחסת 
לחשיבות הסקר למחקר המדעי הארכיאולוגי. 
סוגיות  לפתור  נועד  לא  המחודש  הסקר 
אינן  מטרותיו  וארכיאולוגיות;  היסטוריות 
מדעיות אלא תיעודיות. אולי תהיה לו תרומה 
סקר  הוא  הסקר  משנית.  היא  אבל  מדעית, 
הצלה, כמוהו כחפירת הצלה, ולא סקר מדעי 

יזום. 
תוצאות סקר שמטרתו מדעית טהורה עשויות 
להיות דומות ואף זהות לתוצאות סקר שנועד 
רק לתעד ולהציל מפני הכחדה. תרומתו למדע 
של סקר הצלה אינה נופלת לעתים מתרומתו 
של סקר מדעי מתוכנן. אלא שנקודת ההתחלה 
לסקר  האגודה  חילקה  כך  משום  זהה.  אינה 
 10X10 את הארץ בצורה טכנית למפות בגודל
להתחשב  מבלי   1:20,000 מידה  בקנה  ק"מ 
היסטוריים,  אקלימיים,  גאוגרפיים,  בהיבטים 
דתיים ודמוגרפיים. לעתים קרובות, שני אתרים 
זהים מתפרסמים במפות שונות בשל החלוקה 
השרירותית של הארץ, ולהיפך, אתרים שונים 
שמנינו  המידה  אמות  בכל  מזה  זה  בתכלית 

מתפרסמים במפה אחת. 
יזמנו  כאשר  אנו  השתמשנו  דומות  במילים 
את סקר ארץ בנימין שנערך בראשית שנות 

השמונים, וכך כתבנו: 
למחקר  כיעד  נבחר  בנימין  "אזור 
החשיבות  בשל  רק  לא  ארכיאולוגי 
בגלל  גם  אלא  לו  הנודעת  ההיסטורית 
פעולות הבנייה והפיתוח הנרחבות שהחלו 
בתחילת שנות השמונים הן במגזר היהודי 

הן במגזר הערבי".
שנות  בראשית  שנערך  בנימין  בסקר  רק 
השמונים נעשה ניסיון ראשון להשיג שני יעדים 
מצד  אחת:  לא  זה  את  זה  שסתרו  מרכזיים, 

סקרים ביהודה ובשומרון
ד"ר יצחק מגן
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במסגרת  הסקר  את  ולפרסם  לסקור  אחד, 
הנהוגה באגודה לסקר ארכיאולוגי של ישראל, 
ומצד שני, לסקור אזור גאוגרפי־היסטורי שלם 
יוכל לשמש בסיס למחקר מדעי מקיף  אשר 

על ארץ בנימין ודרום הר אפרים. 
ה־80  שנות  ובתחילת  ה־70  שנות  בשלהי 
ביהודה  בולמוס של סקרים  הכ' החל  למאה 
ובשומרון. ישראל פינקלשטיין החל את הסקר 
בפרסום  כונה  מה  שמשום  אפרים,  בהר 
הסופי: Highlands of many Cultures. סקר זה 
וחלק מגרסתו העברית  כרכים,  פורסם בשני 
את  ערך  זרטל  אדם  בנימין.  בסקר  פורסם 
כמו  זה,  סקר  גם  שמצפון.  מנשה  הר  סקר 
התייחס  לא  בנימין,  וסקר  אפרים  הר  סקר 
כלל למפות 1:20,000 אלא סקר לפי אזורים 
שהגדיר אותם בשמות שונים, כמו קער שכם. 
סקר זה כלל גם את ספר המדבר ונמשך עד 
נושאי של שמעון  עוד סקר  יש להזכיר  היום. 
דר שסקר במערב השומרון ופורסם בעבודת 

הדוקטור שלו.
הר  סקר  גם  נערך  הכ'  למאה  ה־80  בשנות 
בעבודת  ופורסם  עופר  אבי  בידי  יהודה 
דוקטור. בשנים אלה נערכו עוד כמה סקרים: 
סקר ירושלים שריכז עמוס קלונר, סקר מפת 
מפת  וסקר  הירשפלד,  יזהר  שערך  הרודיון 
הסקרים  שני  פטריך.  יוסף  שערך  סבא  מר 
האחרונים התפתחו לעבודות דוקטור, האחת 
על מנזרי מדבר יהודה והשנייה, על מנזר מר 
סבא. יש להזכיר גם את הסקר של עפר שיאון 

בספר המדבר, שפורסם אף הוא.
הקמ"ט  יחידת  החלה  אלה  לסקרים  נוסף 
בסקרים "מטר מטר" ביהודה, בבקעת הירדן 

מכל  ליריחו.  ירושלים  מזרח  שבין  ובאזור 
מקום, סקרים אלה דמו יותר לסקרים שבוצעו 
רישום  ולא  מדעי  היה  שעניינם  הי"ט,  במאה 
מלאי של השרידים הארכיאולוגיים המפוזרים 
בשטח. באחרונה פרסם יהודה דגן את "מפת 
סקר אמציה", שחלקה באיו"ש וחלקה מעבר 

לקו הירוק. 
ארכיאולוגי,  לסקר  האגודה  העתיקות,  אגף 
ארכיאולוגיה  מטה  קצין  העתיקות,  רשות 
רב  וכסף  זמן  הקדישו  אקדמיים  ומוסדות 
ועולות  שצצות  השאלות  אחת  לסקרים. 
תרומתו  שבין  ליחס  נוגעת  האחרונות  בשנים 
והגאוגרפי־ הארכיאולוגי  למידע  הסקר  של 
היסטורי לבין הזמן והכסף המושקע בו, בייחוד 
בפרסום. האם המשאבים העצומים שהושקעו 
ובפרסומם  בסקרים  האחרונות  השנים  ב־40 
מצדיקים את עצמם? האם יש ערך למפת סקר 
 ,1970-1968 בשנים  החלה  עליה  שהעבודה 
עודכנה בשנת 1996 והתפרסמה לבסוף בשנת 
2005? והרי אין אנו יודעים אם החומר המדעי 
 40 במשך  החוקרים  לרשות  עמד  הסקר  של 
השנים הללו, או שהיה גנוז במחסן של רשות 
ובכן, בשנים האחרונות החלו לקנן  העתיקות. 
של  המדעית  יעילותו  לגבי  קשים  ספקות  בי 

הסקר כפי שהתבצע עד היום.
שאנו  חדשה  עבודה  שיטת  פיתחנו  באיו"ש 
אתר  מתעד  הסוקר  אתרים.  תיעוד  מכנים 
כלשהו ומנפיק תיאור מלא, תצלומים, הרבה 
או  החרס  כלי  תיאור   – אפשר  ואם  תכניות, 
תיק  וזיהוים.  בו  האחרים שהתגלו  הממצאים 
או  העתיקות  רשות  בארכיון  נמצא  התיעוד 
יוכל לשמש  קמ"ט ארכיאולוגיה, ובעתיד הוא 

חוקרים וגם לשמר את זכר קיומן של עתיקות 
שאולי ייהרסו. תיעוד אתרים אינו חייב להיות 
סדור לפי מפות, הוא נעשה לפי הצורך. דוגמה 
העתיקות  אגף  ארכיון  היא  זו  לשיטה  טובה 
ולא  מידע,  של  בלום  אוצר  שהוא  המנדטורי 

בוצע לפי מפות סקר.
תורם  אינו  כה  עד  נהוג  שהיה  הרגיל  הסקר 
התקופתי,  או  האזורי  המדעי  למחקר  דבר 
ובוודאי אם הוא מתפרסם אחרי עשרות שנים 
בחומר  להשתמש  יכול  אינו  ארכיאולוג  ואף 
המדעי שבו. אם סוקר מדווח על תשעה בתי 
בד באתר כלשהו בשומרון מבלי שיתאר את 
סוג בית הבד, מבלי שיוכל לתארך אותם או 
שום  אין  הרי  שלהם,  תצלום  להציג  אפילו 
דוגמה  רק  זאת  בסקר.  המופיע  למידע  ערך 
הרגיל.  בסקר  לבעייתיות  רבות  מני  אחת 
גולמי,  תיק תיעוד מושלם, גם אם הוא חומר 
תרומתו רבה יותר. לעתים קרובות, גם ספירת 
לאחוזים,  וחלוקתם  מסוים  באתר  החרס  כלי 
וכנסיות  מנזרים  מעט  לא  היו  ערך.  חסרות 
דווקא  היו  בהם  שהתגלו  החרס  כלי  שרוב 
מהתקופה האסלאמית הקדומה. אתר מסוים 
לתקופות  תוארך  השומרון  בצפון  שנחפר 
בחפירה  אבל  והעות'מאנית,  הממלוכית 
אלה,  תקופות  משתי  לכלים  שנוסף  התברר 
בכלי חרס מתקופת הברונזה  האתר משופע 
הפרסית,  ומהתקופות  והתיכונה,  הקדומה 
הסקר  בשעת  והאומיית.  הביזנטית  הרומית, 
נלקטו כל כלי החרס מהתקופות המאוחרות, 
אבל הכלים מהתקופות הקדומות יותר נותרו 

משוקעים באדמת האתר. 
כל  לשימוש  שיעמוד  התיעוד  לתיק  נוסף 
ארכיאולוג העוסק במחקר או בתיעוד בעקבות 
מקווים  ואנו  התיקים  כל  את  סרקנו  פיתוח, 
שיעמדו  כדי  ממוחשבת  בצורה  אותם  לערוך 

לרשותם של כל המעוניינים בהם. 
לדעתי, יש צורך בסקרים נושאיים שמאחוריהם 
אזוריים  שיהיו  כלשהי,  מדעית  תזה  עומדת 
טעויות  למנוע  עשוי  הדבר  בחפירות;  וילוו 
רק  לבצע  אפשר  אמתי  מדעי  מחקר  רבות. 
המחשות  הכולל  מלא  תיעוד  תיק  סמך  על 
הסקרים  האתר.  על  מקצועיות  ומסקנות 
שמפרסמת  החוברות  בעיקר  הקיימים, 
האגודה לסקר ורשות העתיקות, אינם יכולים 
לתפרוסת  נאות  מדעי־מקצועי  בסיס  לשמש 
להסיק  אפשר  ואי  שונות,  מתקופות  אתרים 
על  והתיישבותיות  דמוגרפיות  מסקנות  מהם 

התקופות הקדומות.

ברקע: מפת "סקר ארץ ישראל", אזור נבלוס )שכם( בקנה מידה: 1:20,000, 1942מנזר מר סבא
באדיבות ארכיון יד יצחק בן־צבי, אוסף המפות
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 ,1978 בנגב החל בשלהי שנת  סקר החירום 
ערב חתימת חוזה השלום עם מצרים, במטרה 
לסקור את השטחים שבהם היה אמור צה"ל 
סיני.  של  הצפוי  הפינוי  בעקבות  להתפרס 
הסקר היה חלק מפעולות חירום ארכיאולוגיות 
רחבות היקף, ובהן גם חפירות הצלה בעשרות 
לבניית  שטחים  הכשרת  על  ופיקוח  אתרים 

מחנות צבא ולסלילת כבישים. 
את פעולות החירום יזם אגף העתיקות )רשות 
בתמיכת   ,)1989 משנת  החל  העתיקות, 
משרד  ובמימון  לארכיאולוגיה,  המועצה 
החינוך. פעולות החירום נערכו מטעם האגודה 
היו  שבה  ישראל,  של  ארכיאולוגי  לסקר 
בארץ.  הארכיאולוגיים  המוסדות  כל  שותפים 
דרום  מחוז  מנהל  כהן,  רודולף  בידי  נוהלו  הן 
שור,  פנינה  של  בסיועה  העתיקות,  אגף  של 
שנים.  כעשר  משתנים  בהיקפים  נמשכו  והן 
המפעל  את  אלה  בפעולות  לראות  אפשר 
בארץ  שנעשה  ביותר  הנרחב  הארכיאולוגי 

במתכונתו ובהיקפו. 
השטח  של  הקרקעי  הסקר  את  לבצע  כדי 
הופעלו בארבע השנים הראשונות 13 חוליות 
חוליות,  ארבע  מרכזים:  מארבעה  סקר 
בראשות איריס אלדר, יעקב באומגרטן, יהודה 
גוברין ודן גזית, פעלו מבאר שבע, והן סקרו את 
אזורי יתיר, בקעת באר שבע, צפון-מערב הנגב 
סטיב  בראשות  חוליות,  ארבע  הנגב;  ושפלת 
רוזן, ישעיהו לנדר, גדעון אבני ומוטי היימן פעלו 
והן סקרו את הר הנגב ומכתש  ממצפה רמון, 
רמון; שתי חוליות, בראשות דב נחליאלי ויגאל 
ישראל, פעלו ממרכז ספיר, והן סקרו את מרכז 
אבנר  עוזי  בראשות  חוליות,  ושתי  הערבה; 

ואורית קמינר, פעלו מאילת, והן סקרו את דרום 
פעלה  בבד  בד  עובדה.  בקעת  ואת  הערבה 
נייג'ל  של  בראשותם  פרהיסטורית,  חוליה  גם 
כלי  ואספה  שתיעדה  גופר,  ואבי  גורינג־מוריס 
בראשות   ,14 מס'  חוליה  אתרים.  ממאות  צור 
אוניברסיטת  מטעם  סקרה  בית־אריה,  יצחק 
תל אביב את מזרח בקעת באר שבע. במהלך 
לחמש,  החוליות  מספר  בהדרגה  ירד  השנים 
עד לסיום הסקר בשנת 1988. במהלך כעשר 
 54 במלואן  או  בחלקן  נסקרו  הסקר  שנות 
ליחידת  כינוי  היא  סקר"  )"מפת  סקר"  "מפות 
שטח סטנדרטית בת 100 קמ"ר לעריכת סקר 
ארכיאולוגי(, בסך הכול שטח בן 4300 קמ"ר, 
בהשוואה  זאת  אתרים,  כ־11,000  התגלו  שבו 
לכ־1000 אתרים שהיו ידועים בכל הנגב עד אז. 
בהיקף  חד  זינוק  משקף  בנגב  החירום  סקר 
של  ארכיאולוגי  לסקר  האגודה  של  הפעילות 
ישראל, שהפעילה מאז הקמתה בשנת 1964 
עד סקר החירום בנגב, שלוש עד חמש חוליות 
שסקרו כעשר מפות סקר בכל רחבי הארץ. 
בנגב,  להיסקר  היה  שאמור  העצום,  השטח 
עפר  דרכי  למעט  גישה,  דרכי  ברובו  נעדר 
גבול מצרים  סחופות. דרך הפטרולים לאורך 
תנועה  ציר  הנסיבות,  בתוקף  להיות,  הפך 
מרכזי עבור חלק מחוליות הסקר. הדרך, שלא 
הייתה בשימוש מאז מלחמת ששת הימים, לא 
הייתה אלא תוואי מטושטש של צמיגי רכבים 
שעברו במקום מעת לעת וניתן היה לנסוע בו, 

 .4X4 בקושי רב, רק ברכב
סקר החירום בנגב פעל על פי שיטת הסקר 
של  ארכיאולוגי  לסקר  באגודה  שפותחה 
כל  של  שיטתי  רישום  שעיקרה  ישראל, 

הרישום  מיוחד.  סקר  ביומן  בשטח  השרידים 
תצלומים  נוספו  שאליו  מילולי,  תיאור  כלל 

ותכניות, לצד איסוף חרסים וכלי צור.
כאמור לעיל, מרכז הסקר של הר הנגב היה 
במצפה רמון, והוא שירת ארבע חוליות שפעלו 
מגורים,  דירות  חמש  היו  במרכז  עת.  באותה 
אחת מהן שימשה משרד ומחסן ציוד והיה בה 
לתיאום הפעולות עם  גם מכשיר קשר צבאי 
ולשמירת הקשר עם החוליות בשטח.  הצבא 
כבישים  שנסללו  עד  הראשונות,  בשנתיים 
הסקר  חוליות  נמצאו  הנגב,  הר  במערב 
בשטח במשך כל השבוע. רק לאחר שנסללו 
רמון  למצפה  לחזור  היה  אפשר  הכבישים 
גם  נסיעה,  יום העבודה, במשך כשעה  בסוף 

ממקומות רחוקים.
הסקר נערך רגלית, לאחר הגעה בג'יפ לאזור 
הסקר  חוליית  יום.  באותו  להיסקר  המיועד 
שטח  יחידת  שסרקו  חברים,   3-2 מנתה 
מזה,  זה  מ'   250-50 של  במרווחים  נתונה 
בשריד  שנתקל  סוקר  לטופוגרפיה.  בהתאם 
האחרים  הסוקרים  את  הזעיק  כלשהו  קדום 
לכסות  היה  אפשר  זו  בדרך  האתר.  לתיעוד 
בממוצע כ־1 קמ"ר ליום, בהליכה כוללת של 
10-5 ק"מ. בממוצע נמצאו 5 אתרים לקמ"ר. 
ועוד  בשטח  שעות   10-8 נמשך  עבודה  יום 

כשעתיים נסיעה לשטח וחזרה.
בקנ"מ  מפה  כלל  החוליה  של  הסקר  ציוד 
לאריזת  יומן סקר, שקיות  1:50,000, מצלמה, 
ממצאים וציוד סרטוט. השהות בשטח דרשה 
גם נשיאת מזון וכ־3 ליטר מים לאדם. החרסים 
שנאספו באתר מוינו בשטח ונלקחו רק שברים 
צור  פריטי  באתר  נמצאו  אם  אינדיקטיביים. 

סקר החירום בנגב
ד"ר מוטי היימן

בדווים בחפירה בשלוחת קדש ברנע, חורף 1980חפירות במצודת הר גזרון, 1983
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בנו  פרופ'  של  בראשותו  הערבה"  "משלחת 
 ,1959 בשנת  עבודתה  את  החלה  רותנברג 
אולם הסקר בערבה החל קודם לכן, ב־1957. 
הנגב  בסקרי  גליק  נלסון  פרופ'  את  ליווה  בנו 
)1957-1953( ואת פרופ' יוחנן אהרוני  בסקרי 
המערות במדבר יהודה ובסיני )1957-1956(, 
סקר  בקריירת  והחל  דרומה  "נדד"  ומשם 
ערכה  המשלחת  הערבה.  סקר   - עצמאית 
בדגש  נלווים,  ומחקרים  חפירות  סקרים, 

ארכאומטלורגי, עד שנת 2003.
תעשיית הכרייה ומלאכת ההתכה בעיקר משכו 
את בנו לערבה, והובילו אותו להתעמק בנושא 
המחקר.  לחלוץ  היה  שבו  הארכאומטלורגי, 
 בנו הקים את המחלקה הראשונה בתחום זה

ותלמידיו,  בלונדון,   University Collegeב־
חלקם חברי משלחת הערבה, הקימו מחלקות 

דומות ברחבי העולם.

והעדר  המרוחקת  בערבה  הביטחון  תנאי 
יישובים לאורכה העמידו קשיי נגישות ותנועה. 
וחיי השדה,  כך,  הוצאות המשלחת רבו בשל 
יחידה  של  לאלה  דמו  הראשונות,  בשנים 

צבאית.
שיטת הסקר שוכללה והותאמה לערבה. היא 
ורגליים.  רכובים  סיורים  אוויר,  צילומי  כללה 
מקורות המים נבדקו תחילה, וכן שטחי קרקע 

ראויים לעיבוד ודרכים עתיקות.
רשות העתיקות רואה חשיבות רבה בפרסום 
לסקר  הנלווים  והמחקרים  האתרים  נתוני 
המשאבים  את  לכך  הקצתה  ולכן   הערבה, 
תוך  נעשה  ערבה  סקר  פרסום  הנדרשים. 
הסקר  מדעית.  בקרה  ללא  לנכתב,  היצמדות 
על פי תכנונו של בנו רותנברג יועד להתפרסם 
כספר. הטקסט שונה רק היכן שנתחייב הדבר. 
כפי  וההערות  האתרים  מספרי  נשמרו  כך 
האחדה  תמיד  אין  כך  ובשל  ידו,  על  שנכתבו 

בכתב היד.

סקר ערבה כולל 272 אתרים הפרוסים לאורך 
 ,430 רוחב  לקו  מדרום   194 מתוכם  הערבה, 
ואותם נציג במפות סקר ישראל. תוואי הגבולות 
למשולש  דומים  בערבה  ישראל  מדינת  של 
לרוחב  מוצג  הסקר  ולכן  באילת,  שקודקודו 
שלצדיה  קמ"ר(,   10X10( אחת  סקר  מפת 
שוליים צרים של חלקי מפות. שבעים ושמונה 
 430 הוחב  לקו  שמצפון  הערבה  סקר  אתרי 
מוצגים בסוף המבוא הכללי במפת צוקי תמנע, 

על פי שיוכם למפות הסקר מצפון לדרום. 

לפי רשת מטרית.  איסוף שיטתי  נערך  רבים, 
ופרטים  מבנים  כללי,  נוף  כללו  האתר  צילומי 
ההשתמרות  בשל  מיוחדים.  ארכיטקטונים 
מדידות  בוצעו  במדבר,  האתרים  של  הטובה 
הסקר  חוליית  בידי  חלקם  רבים,  באתרים 
שפעלה  מיוחדת  מודדים  חוליית  בידי  וחלקם 

לפי הזמנת חוליות הסקר. 
שבוע עבודה נמשך מיום ראשון עד יום חמישי. 
בשרות  שישי  בימי  עבדו  עוד  )אז  שישי  יום 
בממצאים  טיפול  להמשך  הוקדש  הציבורי( 
כגון  רמון,  שבמצפה  במשרד  הסקר  במרכז 
סימון האתרים שנסקרו באותו שבוע על מפה 
כללית של האזור, רחיצת החרסים וכלי הצור, 
ציון שנת הסקר ומספר האתר בדיו ואריזתם 
בקופסות קרטון. מעת לעת נדרשה גם עבודה 
הועברו  לשם  בירושלים,  הסקר  במרכז 
קופסות הממצא. כלי חרס ופריטי צור נבחרים 
נמסרו לציור. לכל אתר נפתח בארכיון הסקר 
הסדר  לפי  שמוספר  סקר  תיק  בירושלים 
המספרי שניתן בשטח. התיק כלל העתק של 
חרסים  לוחות  העתקי  תצלומים,  הסקר,  יומן 

וכלי צור ותכניות. 
נדרש  הסקר  מפת  בשטח  הסקר  סיום  עם 
לפרסום,  הממצאים  את  להכין  הסוקר 
במתכונת מפות סקר ישראל; עד היום פורסמו 
עשרות מפות של סקר החירום בנגב במסגרת 

המקוון  האתר  ובמסגרת  ישראל  סקר  מפות 
של הסקר הארכיאולוגי של רשות העתיקות. 

פעולות החירום הנוספות שנערכו בנגב כללו 
בשנת  מטרד  ברמת  מרוכזות  חפירות  גם 
ובהן   ,1980 בשנת  עובדה  ובבקעת   1979
מכן  שלאחר  בשנים  אתרים.  כ־40  נחפרו 
נערכו חפירות הצלה בעשרות אתרים נוספים 

בהתאם לצורך.
עומס  הטיל  השטח  בפעילות  החד  הזינוק 
של  המנהלתית  המערכת  על  גם  כבד 
יהודית  בראשות  ארכיאולוגי,  לסקר  האגודה 
להלן  אתאר  זאת,  להמחיש  כדי  בן־מיכאל. 
שעבדו  בדווים  ל־16  משכורות  שילמנו  כיצד 
עם כותב שורות אלה בחפירות בהר חורשה 
במאהלים  הבדווים, שהתגוררו   .1980 בשנת 
על  לחפירה  הגיעו  המרחב,  בכל  הפזורים 
סמך שמועות שעברו מפה לאוזן, והעסקתם 
בתום  בסיני.  הצבאי  הממשל  בעידוד  הייתה 
החפירה הועבר טופס פרטי העובדים לחשב 
ממשרדי  לאחד  שהעבירם  לסקר,  האגודה 
הממשל הצבאי בירושלים. לאחר כמה ימים 
התקבלה מעטפה ובה תלושי משכורת וצ'קים 
להסביר  ידע  לא  אחד  אף  הבדווים.  עבור 
היה  לא  לבדווים.  הצ'קים  בין  מחברים  איך 
הפזורה  בשטח  מקדים  סיור  מלערוך  מנוס 
ולבקשם  של השבט, לחפש כמה מהבדווים 

בהר  שבוע,  בעוד  מפגש  על  מידע  להפיץ 
חריף, במקום שבו נמצא קצה של דרך העפר 
שהובילה ממצפה רמון, ונפרצה רק לאחרונה 
לקראת סלילת הכביש המיועד במקום. כיוון 
כשעה  ארכה  והנסיעה  אחד  ג'יפ  רק  שהיה 
בדווים,  ל־16  לשלם  היה  וצריך  כיוון,  לכל 
כדי  בוקר  לפנות  ל־03:00  פגישה  נקבעה 
הבנק  לסניף  "נגלות"  בשלוש  להקפיצם 
במצפה רמון. כאשר הגיע תורם של הבדווים 
כסף,  מספיק  אין  הבנק  שבסניף  התברר 
בתקווה  הצהריים,  אחרי  לחזור  והתבקשנו 
שהבקשה הדחופה למשלוח מזומנים מהבנק 
שקיבלו  לאחר  תיענה.  אכן  בדימונה  הראשי 
במצרכים  והצטיידו  המשכורות  כספי  את 
בשעות  הבדווים  הוחזרו  המקומי,  במרכול 
הערב להר חריף ב"נגלה" אחת הודות לסיוע 

של רשות שמורות הטבע.
עצום,  נתונים  מאגר  יצר  בנגב  החירום  סקר 
שהניב עד כה, מלבד עשרות מפות סקר, גם 
הזה  הנתונים  ודומה שמאגר  מאות מחקרים, 
פעולות  תרמו  כן,  כמו  ממיצוי.  רחוק  עדיין 
הסקר הנרחבות ליצירת סטנדרטים מוקפדים 
של התייחסות לכל שריד קדום, ללא הבחנה. 
הקפדה זו היא היום דבר מובן מאליו בעבודה 

השוטפת של רשות העתיקות.

סקר הערבה | ד"ר עפר שיאון*

מתוך הקדמת העורך לסקר הערבה, כפי   *
שפורסם באתר הסקר של רשות העתיקות
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מחקר  כלי  הוא  הארכיאולוגי  הסקר  ככלל, 
שרידי  מיפוי  באמצעות  העבר  להבנת  יעיל 
יישוב ופריטים אחרים. זהו למעשה כלי ראשון 
לפיתוח.  המיועדים  באזורים  עתיקות  לאיתור 
הסקר הארכיאולוגי מתמקד לעתים גם בנושא 
סקרי  ובארות,  מים  בורות  סקרי  כגון  מסוים, 
עדויות  המתעדים  סקרים  חקלאיים  מתקנים 
היה  אפשר  וכדומה.  היסטוריים  למאורעות 
להניח כי הסקר הפרהיסטורי הוא סקר נושאי 
סקרים  אמנם  הוא.  כך  לא  אך  דבר,  לכל 
השרידים  בתיעוד  מתמקדים  פרהיסטוריים 
הקדמון  האדם  שהותיר  הארכיאולוגיים 
אליה  אך  הפרהיסטוריות,  התקופות  במהלך 
וקוץ בה, פרק הזמן הנחקר ארוך מאוד, והוא 

נמשך למעלה ממיליון שנה.
השתנה  זה  אדיר  זמן  פרק  שבמהלך  כיוון 
היישוב,  דגמי  גם  מכך השתנו  וכנגזרת  הנוף, 
מגוון התופעות הארכיאולוגיות שנחפש בסקר 
פרהיסטורי רחב מאוד. כל אחת מהתרבויות 
מתאפיינת  הפרהיסטוריות  התקופות  ברצף 
גם  הושפע  אשר  ייחודי,  התיישבות  בדגם 
גורמים  גם  התקיימו.  שבו  הגאוגרפי  מהאזור 
סביבתיים השפיעו על אורח החיים בימי קדם 
ועל תהליכים בתר־הרבדתיים, שיצרו לעתים 
ייחודי לכל אתר. מפאת קדמוניותן של  מופע 
שכוסו  רבים  אתרים  יש  הנדונות,  התקופות 
שאתרים  בעוד  משקעים,  של  רבה  בכמות 
רבה  ולשחיקה  לסחיפה  נתונים  היו  אחרים 
של ריכוזי הממצא. לכן, חשוב כבר בתחילת 
פתוח",  "ראש  עם  למרחב  לצאת  הסקר 
ולהצטייד בידע רלוונטי מתחומים נלווים, כגון 

גאומורפולוגיה.
אלו  מקרב  רבים  פרהיסטוריים  אתרים 
בסקרים  בעבר  התגלו  כיום  לנו  הידועים 
במטרה  מומחים  פרהיסטוריונים  שערכו 
תולדות האנושות בתקופות הללו,  על  ללמוד 

בנגב   )Buzy( בוזי  האב  של  בסקריו  למשל 
בסקר  הכ';  למאה  ה־30  בשנות  ובסיני 
הפרהיסטורי הנרחב שערך י' עולמי בכרמל; 
הר  בדרום  גלעד  וי'  וואלה  פ'  של  בסקרים 
חברון; וכן, בעבודתם של א' מרקס וצוותו ושל 
נ' גורינג־מוריס בנגב. יוצא דופן הוא גילויו של 
האתר הכלקוליתי תולילאת ע'סול, שנמצא על 
ידי כמרים ישועים מהמכון הפונטיפיקלי שעה 

שחיפשו אחר סדום ועמורה המקראיות. 
בסקרים,  פרהיסטוריים  אתרים  לזהות  קשה 
לסקרים  ייחודיות  שיטות  בעבר  הוצעו  ולכן 
ארוך־ סקר  עריכת  ובהן  הפרהיסטוריים, 

במרווחים  וסיור  גדולות  סקר  בחוליות  טווח 
לדעתי,  אחרים.  לסקרים  ביחס  מצומצמים 
ברמה  השטח  להכרת  רבה  חשיבות  קיימת 
או  )פרהיסטוריון  הסוקר  ידי  על  "אינטימית" 
כמה  בסקר  שישתתפו  שעדיף  ומובן  לא(, 
גדול  יתרון  יש  כן,  כמו  עיניים.  זוגות  שיותר 
כיווני הליכה,  לחזרה לאותו תא שטח מכמה 
היום  של  שונות  בשעות  גם  אפשר,  ואם 
)משחקי אור וצל היו פילטר חשוב עבורי בזיהוי 
אתרים שבסיור קודם לא הבחנתי בהם(. כיום, 
הנערכים  הרבים  הפיתוח  בסקרי  משתתפים 
חוקרים שהתמחותם  מטעם רשות העתיקות 
בתקופות הפרהיסטוריות כדי לתת גיבוי נוסף 
לסקר ולזהות פריטים שאולי חמקו מסוקרים 
אחרים. חשוב לציין כי זיהוי פריטי הצור בפני 
באתר  מקורם  כי  בהכרח  מנבא  אינו  השטח 
הנקודה.  באותה  השטח  פני  תחת  המצוי 
התחתונה  הפליאוליתית  מהתקופה  אתרים 
אחדים  מטרים  לעתים  קבורים  והתיכונה 
שעל  הצור  פריטי  ולכן  השטח,  לפני  מתחת 
פני השטח הם לא יותר מרמז דל לנוכחותם. 
מצריכה  כאלו  במקרים  התמונה  השלמת 

בדיקות נוספות, כגון חתכי בדיקה.
לפי  היתר  בין  מזוהים  פרהיסטוריים  אתרים 

בתא  החומרי  הממצא  של  ההופעה  תדירות 
הפרהיסטוריים,  האתרים  מרבית  נתון.  שטח 
עד שלהי תקופת האבן, הם אתרים קטורים, 
כזה  אתר  לגלות  כדי  ארכיטקטורה.  ללא 
בשטח יש צורך בראייה מיוחדת ובמידה רבה 
אתר  למציאת  הברור  הסימן  סבלנות.  של 
פרהיסטורי הוא ריכוז בעל צפיפות גבוהה של 
לעתים,  השטח.  פני  על  מצור  וכלים  פריטים 
מתגלים לצד כלי הצור )חומר הגלם העיקרי 
ששימש ליצירת כלים באזורנו( גם כלים מסוגי 
סלע אחרים, ובהם כלי שחיקה וכתישה. שטח 
רבועים  מטרים  על  להתפרס  יכול  האתר 
אחדים אך גם לאורך מאות מטרים. לפעמים 
שנוצרו  ידיים",  "רחבי  אתרים  מזהים  אנו 

הסקר הפרהיסטורי
ד"ר יעקב ורדי
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מחזרות מספר לאותו אתר ומתהליכים בתר־ 
מאוחרות  פרהיסטוריות  בתקופות  אתריים. 
תיתכן גם הופעת פריטים ארכיטקטוניים, ועל 
כן זיהויים של אתרים מתקופות אלה קל יותר, 

בדומה לזיהוי חורבות שאינן פרהיסטוריות.

הסקר הפרהיסטורי כיום
תעשיית  למשל,  קרמיים  כלים  לייצור  בניגוד 
סיתות  פריטי  הרבה  אחריה  מותירה  הצור 

הסתת  נזקק  לא  שלהם 
"פסולת  בטעות  )המוגדרים 
אתר  גם  כך,  צור"(.  תעשיית 
עשוי  ממדים  קטן  פרהיסטורי 
להכיל מאות ואף אלפי פריטים, 
מגושי חומר גלם שהובאו לאתר 
רבים  מותזים  פריטים  ועד 
שהוסרו מגושי האבן אך לא יצרו 
ולעתים  מהם כלים. פריטים אלו, 
רוב  פי  על  כלי הצור, הושלכו  גם 

בסביבתו המיידית של האתר, קרי 
באזור המגורים. לפיכך, הסימן הברור ביותר 
לקיומו של אתר מן התקופות הפרהיסטוריות 
לאיתור  וכלים.  צור  פריטי  של  ריכוז  הוא 

חומר  לכריית  מקור  ששימשו  צור  מחשופי 
בסקרים  רב  משקל  יש  כלים  לסיתות  גלם 
הנערכים כיום. זאת משום שבקרבתם התגלו 
בעבר אתרים שבהם עסקו הקדמונים בכרייה 
ובסיתות ראשוני )הפחתת המסה של החומר 
שנכרה אפשרה שינוע קל(. לאורך התקופות 
חוזרות  בחירות  התקיימו  הפרהיסטוריות 
כי  סביר  ולכן  הגלם,  חומרי  באותם  ונשנות 
אתרים  בקרבתם  ייחשפו  מסוימים  במקרים 
הקרבה  לגבי  גם  כמובן  כך  פרהיסטוריים. 

למקורות מים זמינים. 
בעריכת הסקר הפרהיסטורי אפשר להסתייע 

במחקרים פליאו־סביבתיים, המתמקדים 
בניתוח הנוף הקדום. אחד המחקרים 
אגמים  בניתוח  עוסק  למשל  הללו 
עונתיים, קדומים, בחוליות )דיונות( 
עונתי  אגם  של  שרידיו  בנגב. 
סכר  נחל  לאתר  סמוך  זוהו  גדול 
קיומם  ברזילי.  עמרי  שחפר   6
למשל  נזכר  עונתיים  אגמים  של 
גורינג־מוריס  נייג'ל  של  בעבודתו 
האחרונים,  בחודשים  בנגב. 
בחפירה שערכתי באתר היישוב 
המאוחר  השלב  מן  אשלים, 
הנטופית,  התרבות  של 
ראסקין  יואל  זיהה 
עמית  )גאומורפולוג, 
חיפה(  אוניברסיטת 
אגם  של  שוליו  את 

לאחר  קדום.  עונתי 
האגם  שרידי  זיהוי 

כמה  עוד  לחופיו  איתרתי 
אתר  ובהם  פרהיסטוריים,  אתרים 
מהתרבות  אתר  וכן  קדום,  נטופי 
מהתקופה  לאתר  סמוך  החריפאית. 
ריכוז  נמצא  המאוחרת  הנטופית 
ברור  לא  יען;  ביצי  קליפות  של  גדול 
אם הביצים נאספו בידי אדם או שהם 
טובה  דוגמה  זוהי  קינון.  על  מלמדים 
תחומי  מכמה  מידע  שבשילוב  ליתרונות 

מחקר.
האחרונות  בשנים  שנערכו  רבים  בסקרים 
הסקרים  פרהיסטוריים.  אתרים  נמצאו 
שנערכו בפרויקט "שעון חול", בראשותם של 
אריקסון־גיני  ט'  לנדר,  ש'  חיימי,  י'  מרדר,  ע' 
רבות,  לחפירות  הובילו  אטרש,  וו'  אלג'ם  א' 

שבמהלכן נמצאו אתרים רבים למן התקופה 
הברונזה  תקופת  ועד  התיכונה  הפליאוליתית 
הקדומה. בסקר אחר, שערכנו א' שמואלי, י' 
חיימי ואנוכי בתוואי הרכבת המתוכנן לאילת, 
מטווח  רבים  פרהיסטוריים  אתרים  נמצאו 
אתר  התגלה  ערוער  בגבעות  רחב.  תקופות 
אחד  החריפאית.  לתרבות  המתוארך  אחד 
האתרים התגלה סמוך למכלול בנוי מתקופת 
הברונזה  ומתקופת  הקדומה  הברונזה 
של  זעומה  כמות  נמצאה  במקום  הביניימית. 
חרסים, לצד מכלול מרשים של כלי צור, ובהם 
גם כלים אינדיקטיביים כגון גרזנים מלוטשים 
על  המלמדים  רוחביים,  חץ  וראשי 
התקופה  משלהי  אתר  שזהו  כך 
ימין  מישור  בחוליות  הנאוליתית. 
חנייה  אתר  לראשונה  תועד 
ובו  ולקטים,  ציידים  של  עונתי 
ביצי  וקליפות  רבים  צור  כלי 
יען. סמוך לו זוהו שרידי בקתה 
אתרים  הנאוליתית.  מהתקופה 
נתגלו  נוספים  פרהיסטוריים 
של  המזרחי  בחלקו  זה  בסקר 
הר הנגב, באזורים שנחשבו עד 
כה לנעדרי שרידי התיישבות מן 
בכמה  הפרהיסטוריות.  התקופות 
גדותיו של  סיורים שנערכו לאורך 
נחל סיף הובחנה סדרה של אתרים 
חלקם  קטורים,  פרהיסטוריים 
יותר,  מאוחרים  וחלקם  פליאוליתיים 
שבהם ייצרו כלי צור גסים, כגון גרזנים 
וכילפות. אתרים דומים נמצאו בפתחת נחל 

חצבה וכן לאורך הגבול המשותף עם ירדן.
אריקסון־גיני  ט'  שערכנו  אחר,  פיתוח  בסקר 
ואנוכי באזור שממערב לניצנה, ובשני סקרים 
נוספים שערכו ע' מרדר ומאו ד'ייגורוב מצפון 
לקדש ברנע, נמצא מספר עצום של אתרים 
וחציבה,  כרייה  אתרי  ובהם  פרהיסטוריים, 
ציידים  ששימשו  ארעיים  מגורים  אתרי  וכן 
ולקטים וכפי הנראה גם אתרי רועים משלהי 
הפרהיסטוריה. חלק מן האתרים שנמצאו כוסו 
נודדים.  בחולות  במלואם  כמעט  או  בחלקם 
הסקר בניצנית הראה כי אתרים פרהיסטוריים 
מהתקופה  חקלאיות  חוות  בין  נמצאו  רבים 
הביזנטית, ובתוכן; חלקם תועדו, חלקם נחפר 

וחלקם נהרסו או הוזזו ממקומום.

כלי צור מהסקר לאורך תוואי הרכבת לאילת
צילומים | ד"ר יעקב ורדי

אתר חנייה ובו אזור סיתות לכלי צור

גרזנים מלוטשים
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שנים רבות סבל הסקר מהערכת חסר: סקרי 
וחשוב,  גדול  לאומי  כפרויקט  שהחלו  המפה 
מדינת  שטחי  כל  ייסקרו  ובו  לחזון  ששאף 
תקציב  חוסר  מפאת  ודעך  הלך  ישראל, 
לציבור";  עניין  מ"חוסר  כביכול  אף  ואולי 
אגודת הסקר התפרקה ונטמעה בתוך רשות 

העתיקות שהוקמה בתחילת שנות ה־90.
ההכרה בחשיבות השלמת המשימה של מיפוי 
נמוגה.  ישראל לא  כל מדינת  ארכיאולוגי של 
הולכת  דרישה  בעקבות  האחרונות,  בשנים 
פעלתניים  ענף סקרים  ובזכות ראשי  וגוברת, 
על  העבודה  התגברה  חרוצים,  ומתנדבים 
אור,  ראו  אחדים  סקרים  כך  המפה;  סקרי 
וגידים. עדיין לא  וסקרים אחרים קורמים עור 

הושלמה המשימה.
התגברות  עם  החלו  ברישיון  הפיתוח  סקרי 
עם  תוקף  משנה  קיבלו  ולמעשה  הפיתוח, 
הקמתה של רשות העתיקות. ייחודם של סקרי 
הפיתוח בהגדרת תא שטח קטן למדי וביכולת 
לאתר  בהתייחסות  גבוהה,  ברזולוציה  לסקור 
פעל  הוא  שבו  הסביבתי  בהקשר  שנסקר 
נוסף לסקרי  ייחוד   .)landscape archeology(
הפיתוח הוא, שלרוב הם מסתיימים בחפירה 
הפיתוח  סקרי  של  חשיבותם  ארכיאולוגית. 
הארץ,  צפונות  חקר  של  התצרף  בהשלמת 
בהעדרם של סקרים נרחבים, ובהצלת המידע 
שהיה יורד לטמיון בעטיין של בעבודות פיתוח. 
סקרי הפיתוח סובלים מכמה מגבלות, כגון: זמן 
קצוב, עונה לא מתאימה )החודשים המועדפים 
אוקטובר־דצמבר(,  הם:  הסקר  לביצוע 

ולפעמים אף חוסר בסוקרים מיומנים.
ברמה  השטח  את  להכיר  נדרש  הסוקר 
גופני  כושר  ניווט,  יכולות  ניצול  תוך  אינטימית, 

ליצור  חשוב  המרחבית,  ברמה  וסקרנות. 
בשילוב  ומנוסים  מיומנים  סוקרים  של  צוותים 
עם סוקרים מתלמדים שילמדו את רזי הסקר. 
אתרים  של  בזיהויים  יתנסו  הסוקרים  צוותי 
מפה  קריאת  של  בלימוד  ארכיאולוגיים, 
.G.P.Sטופוגרפית וניווט, ובתפעולו של מכשיר ה־
נדרש  פיתוח  סקר  רישיון  המקבל  הסוקר 

לכמה הכנות טרם יציאתו לשטח: 
סקרים  לבחון  מאוד  חשוב   - מקדים  מחקר 
קודמים שנערכו באזור, כגון: סקרי מפה וסקרי 
שערכו  המערבית  ישראל  ארץ  לחקר  הקרן 
חשוב   .1880-1870 בשנים  וקיצ'נר  קונדר 

לבחון אם נערכה חפירה ארכיאולוגית בסביבה 
ואם פורסם מאמר הדן בהקשר האזורי. חשוב 
כל  את  המתעד  הממא"ג  לאתר  להיכנס 
היסטוריית הפעילות באזור, ולמעשה מרכז את 
הנתונים המדעיים שנאספו עם השנים על אתר 
בהחלט  בארכיון  קצר  ביקור  כן,  כמו  מסוים. 
יכול להועיל. מעבר לפעולות אלה, נדרש עיון 
שכן  האזור,  של  ובגאולוגיה  בגאוגרפיה  קצר 
לאופי הגאוגרפי־הגאולוגי של השטח חשיבות 

מכרעת בניתוח הממצא ובהבנתו.
היציאה לשטח - על חוליית הסקר להצטייד 
מפות  טופוגרפיות,  מפות  מתאים:  בציוד 

סקרי הפיתוח בראי 50 שנה לאגודת הסקר

סוקר בתצפית | צילומים ישראל קורנפלד

ישראל קורנפלד
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מכשיר  יש(,  )אם  מפה  סקר  עדכניות,  תצ"א 
סקר,  יומן  בנמצא(,  תמיד  )שלא   G.P.S
ותרסיס  סימון  סרט  קנ"מ,  מקל  מצלמה, 
השעות  הן  המוקדמות  הבוקר  שעות  צבע. 
לביצוע הסקר עקב החום שמגיע  המועדפות 

לשיאו בחצות היום. 
על־ידי  רגלית  נערך  הסקר   - הסקר  ביצוע 
חוליית סקר בת 3-2 אנשים. החוליה סורקת 
המוגדר  השטח  את  ובשיטתיות  ביסודיות 
שטחים  עבותה,  צמחייה  השטח:  )במגבלות 
וממערב  לדרום  מצפון  וכדומה(,  מכוסים 
בסרט  מסומנים  שנסקרים  האתרים  למזרח. 

צבע,  בתרסיס  ממוספרים  כתום,  סימון 
 .G.P.S במכשיר  ונמדדים  דיגיטלית  מצולמים 
חרס  כלי  שברי  נלקטים  מרכזיים  באתרים 
הצורך  )במידת  צור  כלי  ונתזי  אינדיקטיביים 
נעזרים בחוות דעתו של פרהיסטוריון(. לעתים, 
המוגדר  מהתחום  והחרגה  הרחבה  תערך 
ההקשר  ואת  המכלול  את  לקטוע  שלא  כדי 
השטח  אם  שנסקר.  האתר  של  הארכיאולוגי 
לאזורי־ לחלקו  רצוי  בהיקפו,  רחב  הנסקר 

בעת  פרטנית  התייחסות  שיאפשרו  משנה 
עריכת המפה.

ליזם  רשמי  כמסמך  מוגשות  הסקר  תוצאות 

נתונים  בסיס  הוא  שנאסף  המידע  המממן. 
אשר  החפירה  אמדן  נקבע  פיו  שעל  ראשוני 
על בסיסו ניגש החופר לביצוע חפירת ההצלה.

דוגמות לסקרי פיתוח
של  מרכז  במרחב  נערכו  האחרונות  בשנים 
רשות העתיקות כמה סקרים רחבי־היקף שהיו 
בסיס לתחילתו של מחקר אזורי מעמיק. חלק 
מהסקרים נגעו באזורים שטרם נחקרו לעומק, 
שנחקרו  באזורים  משנה  כאזורי   - וחלקם 
רחב  בהקשר  וסקירתם  בדיקתם  אך  בעבר, 

מאפשרת התייחסות מחקרית אזורית.

דוגמה לסקרים כאלה הם: סקרי הפיתוח של 
ראש העין שנערכו בין השנים 2013-2010.

של  הפיתוח  סקר  תוצאות  סיכום 
ראש העין

ב־233  רוכזו  אשר  פריטים  כ־300  נסקרו 
כולו  שהשטח  על־כך  מעיד  הממצא  אתרים. 
היחידים  האזורים  קדומות.  בתקופות  יושב 
מקומות  הם  כלל,  אתרים  נסקרו  לא  שבהם 
מחנה  כעדות  מאוחרות,  בתקופות  שהופרעו 
ייתכן שמתחת  צבאי נטוש וסוללות מטווחים. 
להם יימצאו שרידים עתיקים שלא צוינו בסקר.

לממצא ברובו אופי חקלאי־תעשייתי: מדרגות 
בודדות,  ספלולים,  גתות,  סיד,  כבשני  עיבוד, 
חציבות, שומרות,  סיקול,  ערמות  מים,  בורות 
אגנים, מערות ומבנים. בוואדיות רחבים נתגלו 
מערכות חקלאיות שלמות של מדרגות עיבוד, 
וסביבתן נסקרו שרידי דרכים. מערכות אלה, 
ברדה,  ול'  היימן  מ'  ידי  על  בעבר  שנסקרו 

חורגות בחלקן מגבולות הסקר המדווח.
זיהו כאתרים הראויים  יש אזורים שהסוקרים 
)גם  זוהו  אלה,  לאזורים  פרט  כולל.  למבט 
חשיבות  בעלי  אתרים  הקודמים(  בסקרים 

יתרה.

הממצא מהאזורים המזרחיים של השטח, חריג 
באופיו. זוהו ארבעה משטחי ספלולים סגלגלים 
בצפיפותם  בצורתם,  המזכירים  )אגנים(, 
ובגודלם את הספלולים שנחפרו באתר "בוכמן 
דרום" בעיר מודיעין, שם הם תוארכו לתקופה 
הכלקוליתית. ברם, בהעדר ממצא מתארך אי 
אפשר לקבוע את תקופת השימוש בספלולים.

זימנו  צור.  ריכוזי  כמה  נחשפו  הסקר  במהלך 
יש  כי  קבע  אשר  מומחה,  ארכיאולוג  לאתר 
אתרים  של  לקיומם  חומריות  עדויות  במקום 
אפי־פלאוליתיים. עם זאת, יש לבצע עוד סקר 
פחות  תהיה  הצמחייה  שבה  בעונה  מקיף, 

חוליית סקר באתנחתא קומיתסקר ראש העין: מגדל צדק, מבט למערב
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גבב אבנים הטומן בחובו מבנה פרסי כפי שנצפה בעת הסקר

 skyview | המבנה הפרסי לאחר חפירה צילום
המבנה הפרסי וסביבתו, מראה מן האוויר, שנות ה־70 למאה הכ'

באדיבות המרכז למיפוי ישראל
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בעשורים האחרונים, בעקבות הגידול הדמוגרפי 
והפיתוח המואץ של הארץ, התפתחה מתודה 
בשטחים  העוסקת  ארכיאולוגי  מחקר  של 
נרחבים: סקרי פיתוח וחפירות בדיקה/הצלה. 
אלה בוחנים תאי שטח גדולים, על כל גוניהם, 
הנוף  בהיבט  הן  הנופי־הגאוגרפי  בהיבט  הן 
 .)Landscape Archaeology( הארכיאולוגי 
אף  )ולעתים  יישוב  בוחנת  זו  מחקר  גישת 
כמה יישובים( על כל מרכיביו הארכיאולוגיים 
והסביבתיים: מבני ציבור, מבני מגורים, מתקני 

מלאכה, דרכים וכדומה. 
עוד לפני שהסוקרים יוצאים לשטח יש לקיים 
כמה הליכים סטטוטוריים. לאחר שהיזם )בדרך 
תכנית  את  מגיש  הממשלה(  משרדי  כלל, 
הארכיאולוג  על  העתיקות,  לרשות  הפיתוח 
)ארכיאולוג המחוז, בדרך כלל( לגבש תכנית 
עתיקות.  באתר  בנייה  היתר  מתן  למתן/אי 
לפני  היערכות  שלבים:  כמה  כוללת  התכנית 
ליזם  אומדן  המצאת  הפיתוח;  לסקר  יציאה 
)פירוט עלויות הסקר ומספר הימים לביצועו(; 

והיערכות לחפירות הצלה )אם נדרש(. 

היערכות לפני יציאה לסקר הפיתוח: 
)מנהל  הארכיאולוג  על  לסקר,  היציאה  לפני 
בגורמים  להתחשב  האומדן(  ובונה  הפרויקט 

אחדים:
רבים  פיתוח  באזורי   - מרכזיים  אתרים 
שלהם  מרכזיים  עתיקות  אתרי  נמצאים 
פריפריה התיישבותית נרחבת. על הארכיאולוג 
להיות מודע לקיומם של אתרים אלו ולהיערך 
בהתאם. אם לאתרים בשטח המיועד לפיתוח 
על  לתיירות,  או  לשימור  פוטנציאל  יש 
הארכיאולוג לעדכן את היזם שלא תתאפשר 

בנייה במקום. במקרים רבים, מתגלים אתרים 
הפיתוח.  בעת  או  הפיתוח  סקר  במהלך  רק 
בשלב זה יש להצטייד בתצלומי אוויר )תצ"א( 
של האזור משנים עברו, עוד לפני שחדרו אליו 

גורמים בני זמננו. 
התנאים הסביבתיים - לכל תא שטח בעיות 
ומגבלות האופייניות לו, הן מן ההיבט הגאוגרפי 
הן מן ההיבט המנהלי. לכן, יש ללמוד תחילה 
להתבצע.  הסקר  עתיד  שבו  המרחב  את 
כאשר השטח טרשי, בעיקר באזורים הרריים, 
יש להתמקד בסקירה רגלית של השטח, שכן 
באזורים אלו יעילותם של כלים מכניים נמוכה. 
היערכות  נדרשת  שם  הסחף,  באזורי  כן  לא 
מעט שונה. בעמקים, בשפלת החוף ובאזורים 
אחרים המתאפיינים באדמת סחף, יעילותו של 
מוגבלת. מטבע הדברים,  הרגלי מעט  הסקר 
השרידים העתיקים באזורים אלו אינם נראים 
בכלים  להסתייע  כדאי  ולפיכך  שטח,  פני  על 

מכניים. 
סקר סיכונים - לקראת הכניסה לשטח חדש, 
שלו  המודרנית  להיסטוריה  גם  להתייחס  יש 
אם  למשל  לברר  יש  המנהלית.  ולשייכותו 
הוא נמצא בתחום שמורת טבע או גן לאומי, 
הגורמים  מול  אליו  הכניסה  את  ולהסדיר 
לבנייה  שהופשרו  רבים  שטחים  הרלוונטיים. 
)למשל  צה"ל  של  אש  שטחי  בעבר  שימשו 
לפני  ולכן  העין(,  ראש  ואזור  מודיעין  אזור 
הכניסה אליהם יש לוודא שהם "נוקו" על ידי 
הצבא והמשטרה. לא אחת נתקלים הסוקרים 
שהושארו  ובמוקשים  בפצצות  והחופרים 
בשטח. בתוך כך יש לעדכן את גורמי הביטחון 

וההצלה על מועד תחילת הסקר ועל משכו. 
כרוך  הסקר  ביצוע   - הסוקרים  בחירת 

לזמן  )לרוב(  פתוחים  בשטחים  בהליכה 
יכולת  הסוקר  מן  נדרשת  כך,  לשם  ממושך. 
על  כן,  כמו  סבירים.  הליכה  וכושר  פיסית 
הסוקר לדעת "לקרוא" את השטח שאותו הוא 
כוללת  בראייה  הן  מפה  באמצעות  הן  בוחן, 
של השטח. את הסקר ינהל תמיד ארכיאולוג 
וסקרים.  חפירות  מספר  בעברו  אשר  מנוסה 
במקרים מסוימים, לפי אופי השטח והאתרים 
הסוקרים  לצוות  להוסיף  יש  שבו,  המרכזיים 

פרהיסטוריון. 

יצירת האומדן לסקר
ארכיאולוג  על  הסקר  לפני  ההיערכות  בתום 
זה  באומדן  ליזם.  אומדן  להמציא  המחוז 
העבודה  ימי  מספר  הסוקרים;  מספר  יפורטו 
משך  הצורך(;  )במידת  מכני  כלי  באמצעות 
מפורט(;  דוח  לכתיבת  זמן  )כולל  הסקר  זמן 
לסוקרים  לסייע  העשויים  נלווים  מחקרים 

במתן מידע מהימן על השטח; ועלויות. 

כתיבת הדוח
עם סיום עבודת השדה, על הסוקרים לכתוב 
דוח מפורט, ובו פרטי הנקודות הארכיאולוגיות 
דוח  כי  לדעת,  חשוב  הסקר.  במהלך  שעלו 
העוסקים  כל  את  והלאה  מעתה  ישמש  זה 
המכין  המחוז  ארכיאולוג  את  הן  במלאכה, 
את האומדן לחפירות ההצלה,  הן את חופר 

האתר/האתרים. 

היערכות לקראת חפירות ההצלה
בעקבות דוח הסקר, ייתכן שארכיאולוג המחוז 

ימליץ על חפירות הצלה במקום.

סקר ארכיאולוגי ככלי פיתוח | עמית שדמן

שברי  נלקטו  הסקר  במהלך  וסבוכה.  צפופה 
חרסים אינדיקטיביים המתוארכים למן תקופת 
זו  עובדה  ההלניסטית.  התקופה  עד  הברזל 
פינקלשטיין  ישראל  פרופ'  טענות  את  מחזקת 
בדבר נוכחותן של חוות ומצודות מתקופות אלו.
בשטח נלקטו גם חרסים מתקופות מאוחרות 
מאוחר  ואף  הביזנטית,  התקופה  כגון  יותר, 

יותר.
קרוב  ונסרקו  סקרים,  עוד  נערכו  זה  באזור 

למדי.  נרחב  שטח  בתא  סקר  אתרי  ל־1000 
הסקרים הללו הם מסד נתונים לביצוע חפירה 
בראשותו  שייערך  אזורי  ולמחקר  ארכיאולוגית 

של עמית שדמן ממרחב מרכז.
לבסוף, עבודת הסקר חייבת להסתיים בהגשת 
ובו  ליזם',  'דוח  ובו:  תיק סקר מסודר לארכיון 
בתוואי  מוכרזים  אתרים  מפת  כגון  מבואות, 
תולדות  וסקירת  היסטוריות  מפות  הסקר, 
בכרונולוגיה  הסקר  אתרי  רשימת  האתר; 

וברורה  מפורטת  מפה  מוסכמת;  ובמתכונת 
בליווי  האתר  נתוני  ובהם  אתר,  כרטיסי  של 
נספחים:  בשטח(;  הזיהוי  )לנוחיות  תמונה 
הפניות;  רלוונטים;  ומאמרים  מומחים  דוחות 

דוח לאתר המקוון של הסקר. 
הסקרים האזוריים הרחבים הם בהחלט בסיס 
ומהימן שאין לו כל משמעות אם  נתונים טוב 
על  מקיף  ליצירת מחקר  מנוצל בהמשך  אינו 

האזור בכללותו.
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חוגגת  ארכיאולוגי  לסקר  שהאגודה  בזמן 
התת-ימי  הארכיאולוגי  הסקר  חוגג  שנה,   50
 40 לסקר  והאגודה  העתיקות  אגף  בחסות 
ישראל  של  ארכיאולוגי  לסקר  האגודה  שנה. 
הוקמה בשנת 1964, ושמה לה למטרה לבצע 
ישראל  מדינת  של  מקיף  ארכיאולוגי  סקר 
את  ולמפות  להקדים  בניסיון  המתפתחת, 
עתיקותיה של הארץ בטרם ייהרסו בפעולות 
הפיתוח. אולם, לא היה ברור ומובן שיש לבצע 
הטריטוריאליים־ במים  גם  דומים  סקרים 

לבצע  יש  כי  ההבנה  ישראל.  של  הריבוניים 
ומצאה  קצר,  זמן  לאחר  באה  בים  סקרים 
את ביטויה בהחלטת הנהלת האגודה לשתף 
בסקרים את "האגודה למחקר ארכיאולוגי תת־

האגודה  נעזרה  כעשור  במשך  בישראל".  ימי 
בישראל  תת־ימי  למחקר  באגודה  לסקר 
מימנה  ואף  בים,  הסקרים  לביצוע  כשלוחה 
ניכר מפעילות האגודה למחקר תת־ימי  חלק 
זה את שכר מזכיר האגודה  ובכלל  בישראל, 
שנערכו  המפה  לסקרי  מיוחדים.  ומבצעים 
את  שערכו  צוללים,  חוליות  הצטרפו  בחופים 
המפה  חלקי  את  והשלימו  התת־ימי  הסקר 
)מפה  עתלית  סקר  במפת  למשל  כך  בים. 
הים הרדודה  נסקרה קרקעית  1(, שבה  מס' 
נווה־ים לחיפה, והממצאים מהים פורסמו  בין 
באותו כרך, לצד ממצאי הסקר ביבשה. בסקר 
זה נמצאו חלקי גוף העץ של ספינה מהתקופה 
הפרסית סמוך לתל חרייז, שרידים של יישוב 
ממגוון  עוגנים  הים,  ידי  על  שכוסה  נאוליתי 
טיפוסים ועוד ממצאים ואתרים רבים. כמו כן, 
העתיקים;  ובמעגנים  בנמלים  סקרים  נערכו 

בסקרים בסיני למשל נסקרו גם אי האלמוגים 
ומפרץ אילת. 

הראשונים  היסודות  הונחו   1976 בשנת 
חוליית  בראש  הימית".  "המחלקה  להקמת 
למפקח  שהיה  וקסמן,  שלי  עמד  הפיקוח 
התת־ימי הראשון בארץ, ולצדו קורט רווה, סגן 
מפקח תת־ימי. משרדי היחידה נקבעו במוזיאון 
המזגגה בקיבוץ נחשולים. בשנים אלה נערכו 
התיכון,  הים  חופי  לאורך  תת־ימיים  סקרים 
בחופי הכנרת וכן בים סוף, בסיועו של אבנר 
גם  החלו  אז  בסיני.  ארכיאולוגיה  קמ"ט  גורן, 
נכסי  על  והשמירה  הפיקוח  יסודות  להתגבש 
נלמדו  כן  הסקר.  ושיטות  הימיים  התרבות 
שוד  בנושא  חשובות  סוגיות  למעשה  הלכה 
עתיקות מהים וזיופם, שהסתבר כנפוץ בקרב 
וצוללים. בשנים  דייגים, מצילים בחופי רחצה 
אלו רווחו סיפורים על אירועים רבים הקשורים 
שלי  אלו.  בעתיקות  והטיפול  העתיקות  בשוד 

וקסמן מתאר במסמך מאותם ימים:
"בביקור של דייג צולל במשרדי המחלקה 
עוגן  של  עופרת  ניצב  ראה  בנחשולים... 
עץ רומי. הדייג סיפר כי מצא ניצב עופרת 
כזה בים. כשנשאל מה עלה בגורלו, השיב 
עופרת  משקולות  ויצר  אותו  התיך  שהוא 

לחגורת צלילה". 
מטען  גילוי  על  שלי  מספר  אחר  במקרה 
ונמכר  בים  שנמצא  נדירים,  בדיל  מטילי  של 
לסוחר גרוטאות מתכת; לאחר התכה, שימש 
המטען לתיקון רדיאטורים למכוניות. סיפורים 
אלו ועוד רבים אחרים הבהירו למפקחים, כי 
גם  והפיקוח  הסקר  פעולות  את  להרחיב  יש 

מה  הצוללים  לידיעת  ולהביא  החינוכי,  לצד 
עליהם לעשות במקרה של גילוי עתיקה ולמי 
לדווח. פעילות מעין זו התקיימה תחת הגג של 
במועדוני  לצלילה",  הישראלית  "ההתאחדות 
הצלילה בים התיכון ובאילת. בתקופה זו החלו 
הרדודים,  במים  רבים  ממצאים  להתגלות 
שאלות  עם  להתמודד  החלה  והמחלקה 
תמורה  לתת  אפשר  האם  כגון:  הרות־גורל, 
כמו  מסירתה?  עבור  עתיקה  למוצא  כלשהי 
תופעת  עם  להתמודד  ניסתה  המחלקה  כן, 
למוזיאונים  למכרן  והניסיון  העתיקות  זיוף 
וקסמן  שלי  שכתב  בתזכיר  העתיקות.  ולאגף 
האגף,  מנהל  איתן,  לאברהם  ב־1.12.1983 
אבנים  שתי  שמצא  דייג  על  מספר  הוא 
והרוגליפים. הדייג היה  ועליהן ציורים מצריים 
העתיקות  לאגף  האבנים  את  למכור  מעוניין 
מנהל  צלילה.  שעון  או  צלילה  מכל  תמורת 
אולם  למוצא,  פרס  מתן  בחיוב  ראה  האגף 
הממצא.  של  האותנטיות  בדיקת  לאחר  רק 
אמינות  נשללה  ברנדל  ברוך  בבדיקה שערך 
הציורים, והוחלט כי האבנים מזויפות. תופעה 
זו הלכה והתרחבה, וממצאים עתיקים רבים, 
למוזיאונים  נמכרו  או  נמסרו  מזויפים,  חלקם 
ולאספנים. בשנת 1978 נחקק חוק העתיקות, 
וזה שינה את התפיסה החוקית בנוגע לאתרי 
העתיקות ולבעלות על העתיקות, ובכלל זה על 
העתיקות בים. הפיקוח על הסקרים שביצעה 
"האגודה למחקר תת־ימי בישראל", שחלקם 
נערכו כאמור תחת כנפיה של האגודה לסקר 
של ישראל ובסיועה הכספי, היה מוגבל, ויצר 
התת־ימי,  הסקר  בענייני  רבים  עניינים  ניגודי 

 האגודה לסקר ארכיאולוגי של ישראל
והסקר הארכיאולוגי התת־ימי

יעקב שרביט
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ה־80  שנות  בתחילת  וכדומה.  הדיווח  נוהלי 
את  מחדש  להחיות  ניסיון  נעשה  הכ'  למאה 
האגודה  העתיקות,  אגף  בשיתוף  האגודה 
והמוזיאון  חיפה  אוניברסיטת  ישראל,  לסקר 
הימי חיפה. בשנים 1982–1983 הצטרף אהוד 

גלילי ליחידה לפיקוח ימי. 
התת־ימי  הארכיאולוגי  הסקר  פעילות 
ואגף  ישראל  לסקר  האגודה  תחת  נמשכה 
שלי  המפקחים  של  לפרישתם  עד  העתיקות 
כמה  נמצאו  אלו  בשנים  רווה.  וקורט  וקסמן 
מטמונים  שני  ובהם  החשובים,  מהממצאים 
גדולים ומרשימים של חפצי מתכת, אחד מהם 
הד'–הב'  )המאות  הלניסטית  בספינה  נמצא 
לפסה"נ(, והאחר — בספינה ממלוכית )המאה 
באותו  נטרפו  הספינות  שתי  לסה"נ(.  הט"ו 
מקום בחוף מגדים; המטמונים הוצגו בתערוכה 
סירת  ישראל.  במוזיאון  ים"  ממצולות  "אשיב 
לספנות  דוגמה  היא  בכנרת  שנמצאה  הדיג 
ימיה של  הרומית, בראשית  בכנרת בתקופה 

הנצרות. 
עם הקמת רשות העתיקות סופחה המחלקה 
אהוד  עתיקות.  שוד  למניעת  ליחידה  הימית 
המחלקה  ומשרד  ים,  למפקח  התמנה  גלילי 
הועתק לקיבוץ נווה־ים. מאוחר יותר, התמנה 
ים. הסקרים הארכיאולוגים  גלילי לראש ענף 
נערכו מעתה מטעם רשות העתיקות והאגודה 
לסקר, בניהולם של אהוד גלילי וכותב שורות 
בשטח  הסקר  על  הושם  רב  דגש  אלה. 
רב  ומאמץ  נווה־ים,  לקיבוץ  חיפה  שבין  הימי 
היישובים  את  ולתעד  לאתר  בניסיון  הושקע 
הקדם־ הנאוליתית  מהתקופות  הטבועים 

והכלקוליתית.  הקרמית  הנאוליתית  קרמית, 
ספינות  של  רבים  שרידים  נתגלו  כן,  כמו 
שתי  של  מטענים  ובהם:  ומטענים,  טרופות 
ספינות רומיות בחוף הכרמל, מטען של ספינה 
הלניסטית, ובו מטמון גדול במיוחד של מטבעות 
כסף, טטרדרכמות, מטען מטילי בדיל בצורת 
כיכר ומטיל נחושת בצורת "עור פר" מתקופת 
תכניות  התרחבות  עם  המאוחרת.  הברונזה 
והתרחבו  הלכו  בחופים,  והפיתוח  התשתית 
גם הסקרים הארכיאולוגיים התת־ימיים, והוחל 
הימיות.  הסקר  מפות  בתחומי  פיתוח  בסקרי 
החול  של  רבה  תנודתיות  חלה  אלו  בשנים 
בחופים, קו החוף זז, ונחשפו ממצאים עתיקים 
הופרד  ה־90  שנות  באמצע  הרדודים.  במים 
שונה  ושמו  שוד,  למניעת  מהיחידה  ים  ענף 
ל'יחידה לארכיאולוגיה ימית'. היחידה המשיכה 

בפעילות נמרצת של סקרי הצלה תת־ימיים.

היחידה  של  מקומה  הועתק   2005 בשנת 
והוחל  קיסריה,  הלאומי  לגן  נווה־ים  מקיבוץ 
בחיבור היחידה הימית לכלל יחידות הרשות. 
פעלה  פיהן  שעל  היבשתי,  הסקר  שיטות 
ביחידה  אומצו  ישראל,  לסקר  האגודה 
והותאמו לפעילות הימית. שנים אלו התאפיינו 
המים  בתחומי  תשתיות  של  נרחב  בפיתוח 
ישראל,  של  והכלכליים  הטריטוריאליים 
החיפושים  והרחבת  הגז  שדות  גילוי  ובהן: 
לנפט וגז. בפעולות אלו הונחו תשתיות רבות 
התפלה  מתקני  הוקמו  לחופים,  הים  מעומק 
פעילות  ונערכה  בים,  תשתיות  שהצריכו 
ייבוש  תוך  הורחבו  שאף  בנמלים  מוגברת 
ים. במהלך פעילות נרחבת  נרחב של שטחי 
הסקר  של  והטכנולוגיות  השיטות  הותאמו  זו 
לעבודה מול המתכננים והמבצעים. עם זאת, 
של  הארכיאולוגי  הסקר  עקרונות  נשמרו 
ארכיאולוגי.  לסקר  והאגודה  העתיקות  רשות 
ואמצעים  שיטות  בגיבוש  הוחל  לראשונה 
רמות  ונקבעו  והעמוק,  הרדוד  בים  לסקרים 
רבה  במידה  תרמו  לזאת  הנדרשות.  הדיוק 
טכנולוגיות מתקדמות ומדויקות שהיו מוכרות 
הימית  ההנדסה  האוקיינוגרפיה,  מתחום 
GIS ותכנות גאוגרפיות, כגון ,DGPS ,ומיפוי ימי 

הסקר  של  המוקדמות  בשנים   .SURFERו־
חיתוכי  על  המיפוי  התבסס  התת-ימי 

ביחס  הממצא  את  שהציגו  חוף, 
אולם  החוף,  בקו  ולמתקנים  למבנים 
עצים,  )למשל  מרבית המתקנים 
עמודי חשמל וסוכות מציל( נעלמו עם 

המיקום  על  המידע  ועימם  השנים 
הגאוגרפי של הממצאים. היום, אנו 
מתקדמות,  בטכנולוגיות  נעזרים 
לבצע  לראשונה  לנו  המאפשרות 
לסקר  בדומה  התת־ימי  הסקר  את 
היבשתי ולנתח את פיזור הממצאים 

על פי מיקומם הגאוגרפי היחסי.
היחידה  קידמה  האחרונות  בשנים 

לארכיאולוגיה ימית שיתופי פעולה עם 
מאיטליה  מקרואטיה,  אוניברסיטאות 

בפיתוח  העוסקות  הברית,  ומארצות 
במים  עתיקות  לתיעוד  אמצעים 
עכו,  האתרים  ועמוקים.  רדודים 

ניסויים,  שדות  למעין  הפכו  וקיסריה  עתלית 
שבהם נבדקו טכנולוגיות לקידום איסוף המידע 
במהלך  התת־ימיים.  הסקרים  ממצאי  ולזיהוי 
יבשתיים  ארכיאולוגיים  סקרים  של  שנה   50
של  ארכיאולוגי  לסקר  באגודה  ותת־ימיים, 
העתיקות,  וברשות  העתיקות  באגף  ישראל, 
מהירים  אמצעים  בפיתוח  המחקר  התמקד 
לתיעוד ברזולוציה גבוהה של אתרים רדודים. 
הסקרים נתנו מענה לתהליכים המהירים של 
מאידך  בחול,  והתכסות  גיסא,  מחד  חשיפה, 
ארכיאולוגיים  וממצאים  אתרים  של  גיסא, 

בתחום ההשפעה של הגלים והזרמים. 
במהלך כתיבת סקירה זו דפדפתי רבות בדפי 
האגודה  של  והדהויים  המצהיבים  הארכיון 
לסקר ארכיאולוגי ישראל ושל היחידה לפיקוח 
ים משנותיה הראשונות. לרגע קט, נראה היה 
ובין  האגודות  בין  האנשים,  בין  היחסים  כי 
עם  מסתובב.  גלגל  כמו  הם  השונים  הגופים 
זאת, נראה כי חל שינוי מהותי בתחום: נערכו 
מחקרים רב־גוניים בנושאים ימיים, המבוססים 
גם  ולעתים  התת־ימיים,  הסקרים  ממצאי  על 
על  אור  ששפכו  ארכיאולוגיות  חפירות  על 
אילת  מפרץ  התיכון,  הים  חופי  של  עברם 
החל  התת־ימי  הארכיאולוגי  הסקר  והכנרת. 
כרעיון וכמטרה בפני עצמה, ועם השנים הפך 
בקבלת  למנהל  המסייע  חשוב,  ניהול  לכלי 
החלטות בתכניות העוסקות בפיתוח באתרים 
ארכיאולוגיים בים. כמו כן, מסייע הסקר התת־
התרבות  נכסי  על  לשמירה  ימי 

הימיים.
הלכה  האחרונות  בשנים 
של  העולמית  ההכרה  והתבססה 
והיום  בישראל,  הימית  הארכיאולוגיה 
היא מוקד מבוקש לשיתופי פעולה ומחקר. 
הימית  הארכיאולוגיה  של  חשיבותה 
ממצאים  בעקבות  התחדדה  בישראל 
עתיקים שנתגלו בים, אחדים מהם נדירים, 
יחידניים ומרשימים. לצד השמחה על 50 
ובהן  לסקר,  האגודה  של  קיומה  שנות 
תת־ ארכיאולוגי  סקר  של  רבות  שנים 
ימי, יש לתת את הדעת על כך, שעד 
ולו מפת סקר  היום לא פורסמה 
מורכבות  בשל  אולי  אחת,  ים 
עד  כי  תקווה  אני  בים.  התיעוד 
סוף שנת ה־50 לאגודה תפרסם 
את  ימית  לארכיאולוגיה  היחידה 
סקר־ים  "מפת  הראשונה:  הים  סקר  מפת 

מכמורת",

צלמית ברונזה של האל סראפיס מחוף הכרמל, 
התקופה הרומית | צילום צילה שגיב

 גוף של ספינה מהמאה הי"ח עכו
צילום יעקב שרביט
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האגודה לסקר ארכיאולוגי של ישראל נוסדה 
בשנת 1964 בעקבות החלטתה של המועצה 
מיפוי  שיערוך  ארגון  להקים  הארכיאולוגית 
לתקופותיה.  ישראל  של  כללי  ארכיאולוגי 
שתי חוליות קבועות, האחת בצפון, בראשות 
בדרום,  והשנייה  עולמי,  ויעקב  רונן  אברהם 
בראשותו של רודולף כהן, החלו בסקר שיטתי 
 100(  1:20,000 של  מידה  בקנה  מפות  של 
קמ"ר כל אחת( שבמהלכו מדדו, צילמו, אספו 
ממצאים ותיעדו את השרידים בשטח. לימים 
עמד בראש החוליה הצפונית צבי גל, ובראש 
לרשותם  נחליאלי.  דב   — הדרומית  החוליה 
עמדו שני ג'יפים 'מקרטעים' בצבע כתום וירוק. 
של  חוליות  ישראל  בסקר  השתתפו  לצדם 
בראש  הארץ.  ברחבי  מקיבוצים  מתנדבים 
חוליות אלה עמדו רפי פרנקל, אבנר רבן, 
מעת  דגן.  ויהודה  גזית  דן  נאמן,  יהודה 
לעת ולפי הצורך, נערכו במסגרת האגודה 
הראשון,  במבצע  חירום.  מבצעי  גם  לסקר 
שנערך מיד לאחר מלחמת ששת הימים, 
כדי  חוליות שדה  האגודה שבע  הפעילה 
וגולן.  שומרון  יהודה,  אזור  את  לסקור 
'יהודה שומרון  תוצאות הסקר פורסמו בספר 
וגולן: סקר ארכיאולוגי בשנת תשכ"ח'. מבצע 
נערך  בנגב',  החירום  'סקר   — השני  החירום 
לאחר  מיד  החל  והוא   ,1988–1978 בשנים 
מצרים  עם  השלום  הסכם  חתימת 
חצי  את  לפנות  עמדו  שבעקבותיו 
אזרחיים,  יישובים  ולהעביר  סיני  האי 
ושדות  צבא  מחנות  ביטחוניים,  מתקנים 
המואץ  הפיתוח  בעקבות  הנגב.  אל  תעופה 
הצפוי נוצר צורך דחוף בסקר ארכיאולוגי 
מידע  לאסוף  כדי  הנגב  של  מקיף 

ארכיאולוגי בטרם יאבד.
סקר החירום פעל בשלושה תחומים 
שיטתי  ארכיאולוגי  סקר  )א(  עיקריים: 
לא  אתרים  איתור  לשם  הנגב  של  ומקיף 
מתמיד  פיקוח  )ב(  ותיעודם;  מיפוים  ידועים, 
בשטח למניעת פגיעה באתרים במהלך 

עבודות הפיתוח; )ג( חפירות הצלה באתרים 
מרב  את  לאסוף  כדי  הריסה  בסכנת  שהיו 

המידע ולהצילו.
לסקר  האגודה  של  ה'פריחה'  תקופת 
ספק  ללא  הייתה  ישראל  של  ארכיאולוגי 
בימי 'סקר החירום בנגב'. לצד שתי החוליות 
לצורך  הוקמו  והדרומית,  הצפונית  הקבועות, 
שדה  חוליות   15 בנגב  החירום  סקר  ביצוע 
וחוליות שערכו  מודדים  חוליית  ובהן  קבועות, 

סקר פרהיסטורי. 
או  ארכיאולוג  עמדו  חוליה  כל  בראש 
שזה  וצעירות  צעירים  ולצדם  ארכיאולוגית, 
על  ושמחו  הצבאי  שרותם  את  סיימו  עתה 
ההזדמנות ל'חרוש' את הנגב לאורכו ולרוחבו 

ולהשתלב בעבודה מאתגרת ורבת עניין.
הסקר היה אבן שואבת גם לארכיאולוגים עולים 
חדשים, שנזדמן להם להיקלט מיד עם בואם 
בג'יפ  צוידה  חוליה  כל  שטח.  בעבודת  לארץ 
צהוב חדש ומכשיר קשר צה"לי, והוקצתה לה 
ורבים  רבה,  הייתה  ההתלהבות  סקר.  מפת 
בעבודה  חלק  נוטלים  שהם  חשו  מהעובדים 
 — המרכזי  המטה  במינה.  וייחודית  חלוצית 
בניצוחם של רודולף כהן, יו"ר האגודה, יהודית 
בן־מיכאל, מזכ"ל האגודה, ופנינה שור, הרכזת 
הפעילות  ריכוז  על  מופקד  היה   — המדעית 
בשטח, על תיעוד הנתונים והמידע שהצטבר, 
העבודה  ותיאום  הארגוני  בצד  הטיפול  ועל 
הצלחת  אחרים.  וגורמים  צה"ל  עם  בשטח 

כל  בין  ומהיר  מלא  תיאום  חייבה  הסקר 
בעריכת  דייקנות  במבצע,  הקשורים  הגורמים 
המידע  של  מהירה  והעברה  והתיעוד,  הסקר 

והממצא שנאסף למנהלה בירושלים.
אכסניה  שימש  שבע  באר  בעיר  יציב"  "בית 
רמון  במצפה  שנשכרו  ודירות  למפקדה, 
ומרכזים  החוליות  של  ללינה  שימשו  ובאילת 
לוגיסטיים. לעת ערב, לאחר יום עמוס ומייגע, 
שבו הסוקרים לדירות, בישלו ואכלו יחדיו. כך 
נוצר ההווי שלימים זיכה תקופה זו בכינוי 'ימי 

הסקר העליזים'. 
עקלקלות,  בדרכים  הנגב,  ברחבי  הנהיגה 
כאשר  מהצפוי,  מוקדם  לעתים  הסתיימה 
לא  למזלנו,  גגו.  על  או  צדו  על  'נמרח'  הג'יפ 
שעינו לרעיון "הגאוני" של קיבוע פח דלק על 
הגיעו  הנסיעות  רוב  כן,  פי  על  אף  הג'יפ.  גג 
ומפות  בשקדנות,  סקרו  הסוקרים  ליעדן... 
הסקר החלו להתמלא במאות אתרים שמהם 

נחפרו עשרות רבות.
הם  הארכיאולוגית  העשייה  ששיא  ספק  אין 
החירום,  סקר  של  הגדולים  החפירות  מבצעי 
עובדה  ובבקעת  הנגב  בהר  מטרד  ברמת 
עשרות  גם  גויסו  אלה  למבצעים  בערבה. 
וממכונים  העתיקות  מאגף  ארכיאולוגים 
ארכיאולוגים. בראש המבצע של רמת מטרד 
עמד רודולף כהן, 'מלך הנגב', ובראש המבצע 
בבקעת עובדה עמד אבי איתן, אז מנהל אגף 

העתיקות והמוזיאונים. 

"ימי הסקר העליזים":
רשמים ונוסטלגיה מסקר החירום בנגב

ד"ר יהודית בן־מיכאל ופנינה שור

מצודת נחל יתיר, אוקטובר 1978  באר רסיסים | צילומים נחשון סנה
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במתכונת  חפירה  מחנות  הוקמו  במקום 
מתנדבים,  מאות  בהם  והשתתפו  צבאית, 

שחפרו עשרות אתרים.
הנגב  הר  במצודות  החפירות  היה  נוסף  שיא 
ובקדש ברנע, שנערכו, לפחות חלקית, בחסות 
שבהן  רסיסים  בבאר  החפירות  וכן  הסקר, 
בראשותו  אמריקנית  משלחת  גם  השתתפה 

של ג"ו דיוור מאוניברסיטת אריזונה.

מורכבת  לוגיסטיקה  נדרשה  לא  ההם  בימים 
לביצוע חפירה. היינו קמים בבוקר, מעמיסים 
שמחים  ויוצאים  הנוער  במיטב  הג'יפים  את 
ועליזים לחפירות. ההצטיידות הייתה תוך כדי 
יריחו,  במצפה  ישראל  יגאל  אצל  אם  תנועה, 
לא  הציוד  גת.  בקיבוץ  סנה  נחשון  אצל  ואם 

ניידים. מים  כלל כמובן רשתות צל ושירותים 
הוחלפו  שלפעמים  בג'ריקנים,  אוחסנו  ודלק 
אך  דלק,  שתינו  לא  אנחנו  אמנם,  ביניהם. 

הג'יפים נאלצו לפעמים לשתות מים!
לעתים לנו גם במדרשת שדה בוקר, אך ברוב 
הפעמים לנו בשטח באוהלים למרגלות האתר. 
חלוצית,  אווירה  יצרו  באוהלים  המגורים 
ארץ  שירי  שרנו  המדורה,  סביב  ובערבים, 

ישראל, דבר שנשמע היום אולי מעט נוסטלגי.
זמן  כל השמחה, עבדנו קשה. בפרק  למרות 
אותם  ותיעדנו  אתרים,  אלפי  סקרנו  מוגבל 
בתכניות  ושחורים',  אדומים  ב'ספרים  במלל 
כולם   — ממצאים  אלפי  אספנו  ובתצלומים. 
הובאו למטה המרכזי של האגודה בירושלים, 

לפי  וצולמו  צוירו  קוטלגו,  נקלטנו,  הם  ושם 
מפות.

ראשי  על  הוטל  הממצאים  עיבוד  בתום 
החוליות לפרסם את המפות שסקרו. במהלך 
סקר החירום בנגב נסקרו 4300 קמ"ר בקירוב, 
בתחומן של 53 מפות, 28 מהן נסקרו בשלמותן. 
ובהם עשרות  נערכו חפירות במאות אתרים, 
מצודות בנגב, אתרים לאורך 'דרך הבשמים', 

תל  באזור  מטרד,  ברמת  אתרים  עשרות  וכן 
מלחתה ובאזור בקעת עובדה.

חשובה  תרומה  הרים  בנגב  החירום  סקר 
הארכיאולוגי,  המידע  מאגרי  להעשרת 
 11,000 הנגב.  על  והתרבותי  ההיסטורי 
האתרים שנסקרו ונחפרו במהלך הסקר שינו 
לחלוטין את התמונה היישובית שהייתה ידועה 
עד  הפרהיסטוריות  התקופות  למן  האזור  על 
המחקר  המאוחרות.  ההיסטוריות  התקופות 
הארכיאולוגי זכה אז לתנופה גדולה, הנמשכת 
פרסומים  של  מרשים  יבול  והניב  היום,  אף 
בסדרת  ספרים  ארבעה  ובהם  מדעיים, 
המונוגרפיות של רשות העתיקות — שניים על 
על  ושניים  הנגב  בהר  הקדומה  ההתיישבות 
מפות  שתיים־עשרה  ברנע,  בקדש  החפירות 
אקדמיות  מחקר  ועבודות  מאמרים  מאות  וכן 

רבות.

הג'יפ הכתום בשלג בירושלים, 1980

איור של זאב ייבין מתוך ספרון הסקר 

מצודת נחל יתיר, רודולף כהן ופנינה שור 

קדש ברנע, חנוכה וחג המולד 

איור של זאב ייבין מתוך ספרון הסקר 

המחנה בבקעת עובדה שבערבה, 1981

המשלחת של באר רסיסים בסיור בתמנע, 1978

קדש ברנע, רודולף כהן ודב נחליאלי )דבלה(, 1978 
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חלקי  יתר  אחרי  מפגר  הגליל  אזור  ככלל, 
יש  במלואו.  שנסקר  השטח  בכיסוי  הארץ 
לשטחים  הנהירה  היסטוריות:  סיבות  לכך 
שנכבשו בעקבות מלחמת ששת הימים וסקרי 
החירום שנדרשו באזורי הדרום, לצד הפיתוח 
ההשקעה  את  ניתבו  בגליל,  הפחות־מואץ 
אמנם,  לגליל.  מחוץ  אל  הארכיאולוגי  בסקר 
על  המערבי  בגליל  כוסו  אחדות  סקר  מפות 
ידי הסוקרים הוותיקים ר' פרנקל, נ' גיצוב ומ' 
כותב  )בהשתתפות  ערכו  גם  אשר  אביעם, 
ברחבי  אינטנסיבי  אלה( סקר אתרים  שורות 
הגליל ההררי בשנות ה־80 למאה הכ'. אולם, 
רק בשנות ה־90 למאה הכ', עם הקמת רשות 
העתיקות, נערכו גם בגליל המזרחי סקרים של 

כיסוי שטח מלא )'מפות סקר'(. 
עבודתנו  את  מלווה  הסקר  מלאכת 
לבדוק  מחובתנו  כחלק  תמיד,  הארכיאולוגית 
פיתוח. או  שינוי  לעבור  המתוכנן  שטח  כל 

הרבים  העתיקות  אתרי  הכרזת  פרויקט  גם 
תוצאות  על  כולו  מבוסס  היום(  עד  )הנמשך 
סקרי העבר הרחוק והקרוב. לעתים, נערכים 
תקופתיים,  או  נושאיים  אקדמיים,  סקרים  גם 
ומשמשים  ומרענן,  חדש  מידע  המספקים 
בסיס למחקרים בעתיד )למשל סקר האתרים 
שביצע ע' ליבנר בגליל התחתון המזרחי(. כל 
אלה תורמים מידע רב למאגר העצום הנקרא 
רחוקה  עדיין  המלאכה  אך  ארצנו',  'עתיקות 
במעט  אתאר  שלהלן  בשורות  הסיום.  מקו 
את חלקנו הצנוע במפעל הגדול הנקרא 'סקר 

ישראל'. 
של  בעידודו  יזמתי,  ה־90  שנות  בראשית 
גל  צ'  העתיקות,  ברשות  הצפון  מרחב  מנהל 
מלא  סקר־מפות  עצמו(,  בזכות  ותיק  )סוקר 
באזור עמק החולה )שאותו המשיך אחר כך 
פרויקט  וטבריה.  כוזרים  רמת  שקד(,  עידן 
אחדים  חירום  סקרי  עם  בבד  בד  נעשה  זה 

הכנרת  חופי  סקר  דוגמת  לבצע,  שנדרשנו 
לאחור,  במבט   .1991 של  השפל  בעקבות 
)ולא  זה  באזור  להתחיל  שההחלטה  נראה 
נבעה  הררי(  העליון  הגליל  באזור  למשל 
מוכן  זמין שהיה  צוות  היה  כאן  שדווקא  מכך 
להירתם למשימה )לרוב בהתנדבות!(, וכרגיל, 
קיבוצניקים  אלה  היו  תקופה,  באותה  לפחות 
משוגעים לדבר. במקרה שלנו – חברי קיבוץ 
כפר הנשיא, ט' עמית, ג' סינה ז"ל, ז' ניצן ול' 
מרקיסון, וחבר גדות, י' ארבל. לעתים הצטרפו 
גם אחרים מיישובי הסביבה, כמו ד' רוטשילד 

מצפת.
מפת  המזרחי,  בגליל  הראשונה  הסקר  מפת 
פרסומה  )ומאז  רב  ידע  הוסיפה  פינה,  ראש 
ארכיאולוגי  סקר  כבכל  חדש,  מידע  נוסף 
לעובדי  היום  עד  המסייע  הקטנה(,  בארצנו 
על  השמירה   – העיקרית  במשימתם  הרשות 

עתיקות ארצנו. 
מכמה  אתרים  מאות  נתגלו  הסקר  במהלך 
מהתקופות  )לרוב  יישוב  אתרי  ובהם:  סוגים, 
)כמו  קברות  בתי  הטרום־רומית(,  הקדומות, 
מעל  חצור(,  תל  של  'האבוד'  הקברות  בית 

עשרות  דולמנים,   600
מתקנים, דרכים עתיקות, 
העירונית  המים  אמת 
במזרח  ביותר  הקדומה 
חצור(,  )לתל  התיכון 
שונים  ואתרים  מעגנים 
הכנרת.  בחופי  ומשונים 
מן  אתרים  גם  תיעדנו 
)למרות  הי"ט  המאה 
 1700 שנת  קביעת 
וניסינו  העתיקות(,  בחוק 
את  להבין  יכולתנו  ככל 
גאוגרפית־ כיחידה  האזור 

)ברוח  אחידה  היסטורית 

זרטל(.  וא'  פרנקל  ר'  הסקר,  למלאכת  מוריי 
כיסוי השטח המלא הביא אותנו גם ל'מציאות' 
שרידי  איתרנו  עתיקות:  דווקא  לאו  מיוחדות, 
ישראלי שהופל במלחמת ששת־ מטוס קרב 
בפעם  באתר  ביקר  ששרד  )הטייס  הימים 
הראשונה מאז...(, ופעם אחרת מצאנו שרידי 
עצמות אדם שנרצח, אשר הוטמנו )כנראה על 

ידי הרוצח( ב...דולמן. 
הסקר נמשך למעשה עד היום באזור שמצפון 
לכנרת, אם כי בקצב אטי יותר. מלבד הסקר 
השיטתי, שבו מכוסה השטח כולו )רוב הגליל 
או  ניהלתי  כזה!(,  סקר  לביצוע  מחכה  עדיין 
שנדרשו  רבים,  פיתוח  בסקרי  השתתפתי 
בגליל  גם  שהחל  המואץ  הפיתוח  בעקבות 
שכונות  פיתוח  כבישים,  )הרחבת  המזרחי 
פיתוח  והיישובים,  הערים  בשולי  חדשות 
מתחמים כמו קבר רשב"י וכדומה(. אם פעם 
הרי  למדי,  פשוטים  באמצעים  ומדדנו  ניווטנו 
השתכללו,  והמדידה  הניווט  מכשירי  שהיום 
והגענו למצב שסוקר אחד יכול לשאת את כל 
באזור  מלא  סקר  לבצע  הדרושים  האמצעים 
בכתב־ לרוב  המתפרסמים  הסקרים,  מסוים. 

מיומנו של סוקר בגליל המזרחי
יוסי סטפנסקי 
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העת חדשות ארכיאולוגיות )וכמובן גם מפות 
הסקר עצמן(, מעידים על הרצינות שבה מדינת 
עתיק  אתר/ממצא  לכל  מתייחסת  ישראל 
הנראה מעל פני השטח והמתגלה, ב'תחילתו 
של דבר', בסקר. אישית, אני מופתע כל פעם 
מחדש כשאני יוצא לסקר באזור שכביכול 'אני 
בגבעות  אפילו  קודמות',  מהסתובבויות  מכיר 
חדשים  אתרים  לגלות  עירי,  לצפת  שמסביב 
שמדינת  אתרים  )כלומר,  קודם  הכרנו  שלא 
ישראל עוד לא ידעה עליהם!(. כשיצאנו לסקור 
את האזור המיועד להקמת הפקולטה לרפואה 
החדשה באזור צפת למשל, גילינו אתר יישוב 
מתקופת הברונזה התיכונה )שנחפר על ידי ק' 
ומבנים  גיר  דולמנים מאבן  ועוד  קובלו־פארן( 
מגליתיים קדומים. חשבתי שאת אזור ביתי אני 
כך שהפיתוח  על  יש להצר  זאת,  מכיר... עם 
בעבר, כמו בתקופת ראשית הקמת המדינה, 

נעשה ללא שקדם לו סקר מלא. 
השוהים  סקר,  צוותי  עוברים  רבות  חוויות 
הגילוי  חדוות  לצד  רבות.  שעות  יחד  בשטח 
של אתרים חדשים, ולעתים מפתיעים, נוצרים 
לפעמים מצבים לא פשוטים: ג'יפ תקוע בבוץ 
העמוק שלחופי הכנרת; עבודת סקר בשטחים 
תמיד  לא  היישוב  שראשי  ביישובים  בנויים 
ששים ללמוד על כך שיישובם 'רווי בעתיקות' 
)למשל בראש פינה(; חוסר בתקציב או גרירת 
פרסומו  או  סקר  משימת  להשלמת  רגליים 
הראוי. לפני הקמת יחידת שוד העתיקות, ראינו 

– העתיקות  ומפקחי  הסוקרים   – עצמנו   את 
ש'נלקחו  העתיקות  לרישום  גם  אחראים 
שעות  והרבה  הבתים,  בחצרות  למשמרת' 
'בעלי'  עם  משא־ומתן  על  בוזבזו  עבודה 
היה  זה  גם   – הגיעו  מנין  להבין  כדי  החפצים 
חלק ממלאכת הסקר. זכורני, שלאחר גילוי בית 
הכנסת העתיק במרות, עם הסוקר הדגול צ' 
אילן ז"ל, נשדדה אבן דלת מעוטרת של מערת 
— הכנסת  מבית  רחוק  לא  שתיעדנו   קבורה 

בית  אתר  למציאת  למעשה  שהביא  ממצא 
ביישובי  אותה  חיפשתי  רבות  שעות  הכנסת. 
הסביבה, עד שראיתי אותה 'נחה' בדשא של 
ייתכן שאם  חצר בית במושב שדה אליעזר... 
והיינו  יוצאים לסקר מוקדם במרות,  היינו  לא 
סוקרים את האתר רק לאחר שהדלת נשדדה, 

לא היינו מגלים כלל את בית הכנסת... 
מיוחד  סקר  לפרויקט  בדוגמה  לסיים  אבקש 
לבית  התייחסנו  לא  לאחרונה  עד  ומפתיע. 
הקברות בצפת כ'אתר עתיקות' שיש לסקור 
אותו ככל אתר ארכיאולוגי. הסיבות לכך היו 
מגוונות – הרגישות המובנת, והתחושה שנותרו 
לפחות  או  עתיקות,  לא  מצבות  'רק'  באתר 
לסה"נ...   1700 לשנת  קודמות  שלא  כאלה 
הרשות  פרויקט  בעקבות  מעט  לא  הנה,  אך 
העתיקה  צפת  שימור  את  לקדם  שמטרתו 
 ,)17–14 עמ'   ,18 עבר'  ב'דבר  כך  על  )ראו 
כמה  חפירה!(  )ללא  בסקר  לגלות  הצלחנו 
עשרות)!( מצבות ועליהן כתובות בעברית מן 

המאות הט"ז–הי"ז. זהו סוג של סקר לכל דבר, 
המצליח להניב מידע רב מממצא הקיים עדיין 
מעל פני השטח )כהגדרת המושג סקר(. וכאן 
אחת  של  ראשוני  פרסום  קטן,  'סקופ'  נביא 
מהכתובות שנתגלתה ממש לאחרונה, שגרמה 
לי קורת־רוח מיוחדת: לא רחוק מקברי אבותיי 
)מצד אמי, שמשפחתה בצפת זה 200 שנה(, 
הט"ז  המאה  כנראה  שזמנה  מצבה  מונחת 
ועליה הכתובת: "'יעלת חן שולטנה בת החכם 
כ'ר' שמואל פיג'ו ז'צ'ל'". אמנם, איני נמנה עם 
בתי  אך  באיטליה,  שמוצאה  פיג'ו  משפחת 
בת  השנה  ילדה  בצפת,  שנולדה  הגדולה, 
ראשונה אחרי ארבעה בנים )ובשבילי – נכדה 
אשתי,  עם  או  אתי  להתייעץ  ובלי  ראשונה(, 
לבתם  לקרוא  המאושרים  ההורים  החליטו 
'יעלת־חן'... צירוף מקרים? השם יעלת־חן היה 

נדיר אז וגם היום, לא? 
משנות  העולות  החשובות  המסקנות  אחת 
סקר רבות היא: גם אם חשבת שאתה מכיר 
אם  אפילו   – נאות  גילוי   – וכן  השטח,  את 
לצפות  יש   — מלא  שטח  בכיסוי  סקרת  כבר 
שלא  נוספים  ממצאים  יתגלו  חוזר  שבסקר 
אני  קורה.  תמיד  זה  קודם.  אליהם  שמו־לב 
וסטודנטים  ארכיאולוגים  לצעירים,  קורא 
שקורה  במה  יותר  להתעניין  לארכיאולוגיה, 
בשדה הסקר, ולהירתם לכך בעתיד. העבודה 

עוד רבה ויש עוד הרבה לגלות...

ג'ו סינה ליד דולמן דוד רוטשילד זאבי ניצן

יוסקה ארבל

טומי עמית

יוסי סטפנסקי
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לחרמון,  כנרת  בין  קסום  ארץ  חבל   — הגולן 
עד  על שפת הכנרת   -200 מגובה  המשתרע 
גובה 2000 מטר במעלות החרמון והר סנאים. 
זהו חבל ארץ קטן, אך מגוון, המורכב מסלעי 
בדרום,  והירמוך  בצפון  החרמון  של  הגיר 
הוותיקות  הבזלות  על  בזלת.  סלעי  וביניהם 
הטרשיות  הבזלות  ועל  קבע,  יישובי  הוקמו 
לבנייה  אבן שואבת  והן  נוודים,  יישובי  הוקמו 

המגליתית. 
איך מכילים תא שטח כל כך מגוון בסקר?

משה  מוריי,  של  במאמריהם  שצוין  כפי 
הצעירים  אנו  באים  סטפנסקי,  ויוסי  הרטל 
הגולן  סוקרי  של  רשמיהם  פורייה.  לקרקע 
בעברית,  כבר  בידינו  מצויים  הי"ט  המאה  מן 
ובעיקר  ומראי מקום,  ובהם מפות מתורגמות 
סוקרי  כל  לצורכינו  וקשובים  לצדנו  מצויים 
חיים,  משה,  ובהם   - לתקופותיהם  הגולן 
כל   - שמעון  סמיו  רני,  יגאל,  אהרון,  צביקה, 
לו, בתקופות  אחד באזורי המשנה המיוחדים 
הוא  שבהם  ובנושאים  אותו  המעסיקות 
מאורגן  חומר  בהעברת  העוזרים  יש  מומחה. 

צילומי  בזיכרון  יש  וכתוב, 
בהיכרותם  ויש  דופן,  יוצא 
המחקר  תחומי  עם  הרבה 
השונים. עם כל הידע הזה, 
שהרבה ממנו הועלה בעת 
האחרונה לאתר המקוון של 
הסקר, אנו יוצאים לשטח. 

הדיגיטליים  האמצעים  עם  יוצאים  אנו 
החדשים: GPS, מצלמה, תכנות מיקום ומפות 
וטיסות  טובה  ברזולוציה  אוויר  תצלומי  רקע, 
נפעמים  אנו  האלה  העזרים  כל  עם  פיקוח. 
כל פעם לקרוא את הטקסט הפשוט והבהיר 
והמתאר בצורה  מהכרטיס, הכתוב בכתב־יד 
אף  כלל  ובדרך  בשטח,  המצוי  את  מדויקת 
גם  יתרונו של הטקסט  את המיקום המדויק. 
במידע האובייקטיבי, ללא פרשנות, המציג את 

מה שראו "אז" ולא רואים היום.
על  כך:  אולי  משימתנו  את  להגדיר  אפשר 
היום,  בידינו  המצוי  ובעזרת  הקיים,  בסיס 
בדיוק  בניתוח,  בפירוט,  קומה  לעלות  עלינו 
השונות  למשמעויות  המידע  בתכלול  ואף 

העולות ממנו. עלינו 
לחוקרים,  לסייע  גם 
וממוסדות  מהרשות 
באיסוף  אחרים,  מחקר 
לתחומי  בהפניה  המידע, 
מחקרים  ובבניית  עניין 
המידע  היקף  יותר.  שלמים 
שנצבר, ארגונו ונגישותו, מאפשרים לנו לבצע 

משימה זו. 
ביצוע משימה זו בצורה טובה ופתוחה, ושיתוף 
—אזרחיים  באזור  הפועלים  גורמים  עם  הידע 
אף   — מקומיים  ומוסדות  רשויות  וביטחוניים, 
פיתוח   - הרשות  ביעדי  לעמוד  בידינו  יסייע 
הארץ תוך שמירה על עתיקותיה. בדרך זו 
נוכל "לנצל" את העתיקות ואת המידע לטובת 
פיתוח נכון יותר ומתחשב יותר, ולטובת לימוד 

הארץ, על העושר התרבותי הגלום בה. 
יש לנו מה לחדש? האם יש ממצא או  האם 
אתר שלא נתגלו או שלא תועדו? ובכן, כן, מדי 
עוד  הגילוי  וחדוות  חדש,  אתר  מתגלה  פעם 

פועמת בנו!

הגולן: מיומנו של סוקר צעיר
אורן זינגבוים

מעגן קדום לחוף הכנרת במהלך סקר 
סובב כנרת | צילום: יוסי סטפנסקי

מזרעת כנף: שבר כתובת מבית הכנסת העתיק | צילום: אורן זינגבוים
חורבת דליה: משקוף ועליו תבליט שרידי גפן | צילום: אורן זינגבוים
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סליחה שאני שוב גורר אתכם לחולות חלוצה, 
את  רק  רואים  כשמתאהבים:  זה  ככה  אבל 
המעלות... בעבר הצגתי בפניכם את המבנה 
מקבילים  )רכסי־חֹוליֹות  השטח  של  הפיסי 
והפעם  ֵליס(,  ִּתיַתם  ֶשַּתְשׁ שקעים  וביניהם 

נעסוק בחולות חלוצה כהביטט.
כמות המשקעים השנתית הממוצעת בחולות 

חלוצה פחותה מ־150 מ"מ: חלק מהגשם נספג 
בחול, הלחות נותרת בו זמינה לצומח ולחי עד 
קרקעית  על  מצטברת  והיתרה  הקיץ,  שלהי 
השקעים כשלוליות השורדות ימים אחדים. כך 
חברת־ ובה  אקולוגית  )נישה(  גומחה  נוצרת 

יפרוק,  נואית,  מלען,  )לענה,  אופיינית  צומח 
מאד  טעים  שחלקּה  ודומיהם(  דוחן  קזוח, 
לנטרפים למיניהם )נברנים, ארנבות, דורבנים 
וצבאים(; לכן שימשו החולות תמיד ָכרי־מרעה 

כיום קיימים הסדרים  מבוקשים למגדלי צאן. 
לשטחי  ובחגים  בסופי־שבוע  עדרים  לכניסת 

האימונים של צה"ל באזור.
מנקודת מבטם של הטורפים )כוחים, נחשים, 
זאבים,  שועלים,  תנים,  ולילה,  דורסי־יום 
הציידים  של  גם  וכמובן  וקרקלים(,  צבועים 
)שלא בוחלים אפילו בעופות, כגון רצי־קרקע 

ראשית  עד  בחולות  שחיו  ויענים  למיניהם 
חופשי  חלבון  הרבה   – העשרים(  המאה 
צייד  זירת  היה  האזור  ולכן  בשטח  מתרוצץ 

מועדפת.
ציידים,  )רועים,  האורחים  נהגו  בשנות־ברכה 
נוודים(  וסתם   - פקעות  ושאר  כמהין  ַלָּקֵטי 
לזרוע שעורה בשקעים שבין החולות ולהמשיך 
כל  ַהָּתִליש.  לעת  לחזור  כדי  בעיסוקיהם 
להתיישבות־ מעולם  עלו  לא  הללו  האורחים 

מקורות־מים  של  מוחלט  ֶהֱעדר  בגלל  קבע 
בִפָּטִסים  הובילו  הם  מים  בחולות:  קבועים 
כחצי  מהלך   – בשור  נחל  מנביעות  ובנאדות 
– או, החל מהתקופה הביזנטית, מבורות  יום 
המים שבהר קרן; גם לבעיָרם הם גררו מים 
המיימּה  אותו  העיזו  לחילופין  או  ממרחקים 

פעם ביומיים.

בסקר שערכתי בחולות חלוצה בדקתי קרוב 
בהם  )שנותרו  ברי־זיהוי  אתרי־חנייה  ל־400 
אורחים,  של  אדם(  בידי  עשויים  ממצאים 
יחידת־שטח  על  ימינו,  עד  האבן  מתקופת 
רבועים.  קילומטרים  כ־70  שגודלה  מדגמית 
שטחו הממוצע של אתר־חנייה כזה הוא כ־20 
מוקד,  סביב  מתרכז  והוא  רבועים  מטרים 
שנותר ממנו מקבץ של רסיסי־אבן מושחרים 
שלוש  של  שרידיהן   – האש  מחום  ומנופצים 

ְימות החול

דן גזית 

 חולות חלוצה כַהִּביַטט )תחום־מחייה( משגשג על־אף תדמיתם -
בעקבות סקר מפת צאלים

סקר בחולות חלוצה
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אין  )בחולות  ממרחקים  שטולטלו  האבנים 
שלוש  לצד  הבישול.  כלי  לתמיכת  אבנים!( 
האבנים היקרות האלה, נמצאו בחלק מאתרי 
מאוד  שהקלו  נוספות  אבנים  ארבע  החנייה 
סביב  שהתנהל  ה"צופי"  החיים  אורח  על 
המדורה: צמד אבני שחיקה לעיבוד מזון, אבן־

ובולבוס־צור ששימש  שטוחה  )ַטּבּוֶנה(  אפיה 
כמקבת.

קבוצות נוודים שנהגו לחזור מידי שנה לאותו 
חניון, לעתים נטעו בו עצי־פרי עמידים )תמרים, 
ושיטות(  )אשלים  מטילי־צל  עצים  שיזפים(, 
אטדים(,  )רתמים,  שונים  לשימושים  ושיחים 
המעניקים - יחד עם שרידי שדרות "משברי־

רוח" שִנטעו בשנות ה־40 וה־50 – גיוון מיוחד 
לנוף החולי.*

הממצאים מאתרי החנייה מחד גיסא ומיישובי 
הקבע הסמוכים מצפון וממזרח מאידך גיסא, 
חלוצה  בחולות  הנוודים  לקבוצות  כי  רומזים 
)ואולי  כלכליים  קשרים  התקופות,  ברוב  היו, 
גם חברתיים( עם אוכלוסיה זאת. למשל, כלי 
של  וכלי־בישול(  כלי־קיבול  )בעיקר  החרס 
חליפין תמורת  )בסחר  נרכשו  החולות  אורחי 
חבל  שבלב  הייצור  במרכזי  מוצרי־עדר?( 
שנת  )סביב  הכלקוליתית  בתקופה  הבשור; 
4000 לפסה"נ( פשטו בחולות "צוותי־משימה" 
של  קליפות  לאיסוף  בשטח(  כמובן,  )שחנו, 
לחרוזים  המלאכה  בתי  בשביל  יענה  ביצי 

שבאתרים בני התקופה על גדת נחל בשור. 
להקת  חלוצה  בחולות  נחתה   1960 בחורף 
ארבה והטילה בחולות הלחים. תוך זמן קצר 
החלה מתקפה קרקעית של ארבה מחסל־כול 
על גידולי השדה והמטעים של צאלים וגבולות. 
כולל  למיניהם,  ארבה  אוכלי  היו  שחגג  מי 
לשער  יש  לנו,  שיש  המידע  לאור  בני־אדם. 
תופעה  היתה  לא  זאת  היסטורית  שמבחינה 

יחידה בחולות אלה.
ועל העדפות אורחי החולות בבחירת חניונים 
 – בסקר  ונמצאו  בחול  שאבדו  אוצרות  ועל 

בפעם אחרת.

עצירת־ שנות  סדרת  החלה   2004 החל משנת   *
חורף  עד  ומורדות,  בעליות  שנמשכה,  גשמים 
2014 וכתוצאה מכך רוב העצים בחולות קמלו 

למוות. 
בשנת 2012 התפרסמה סדרת מחקרים של ד"ר   
יואל רסקין מהמחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטת 
הנגב;  הנודדים שבמערב  החולות  על  גוריון  בן 
המחקרים זורים אור חדש על התהליכים הגאו־

היסטוריים בהרבדת החול שבאזורנו.

חוצה  כביש  בתוואי  הארכיאולוגי  המחקר 
נערכו  ובמהלכו   1993 בשנת  החל  ישראל 
סקרי שטח מפורטים, מטעם רשות העתיקות, 
שתיעדו במדויק את השרידים שנראו על פני 
השטח. באותו זמן ערכה חוליה של חוקרים 
העתיקות,  ברשות  הפרהיסטוריה  מענף 
חמודי  ד"ר  מרדר,  עפר  ד"ר  של  בראשותם 
ותיעוד  סקר  מילבסקי,  יניר  וד"ר  חלאילה 
או  צור  פריטי  בהן  שנמצאו  הנקודות  של 
הפרהיסטוריות.  בתקופות  לנוכחות  עדויות 
של  המרכזי  התוואי  חולק  אורכו,  בשל 
סקרה  הצפוני  החלק  את  לשניים:  הכביש 
החלק  ואת  דגן,  יהודה  של  בראשותו  חוליה 
מרדכי  של  בראשותו  חוליה  סקרה  הדרומי 
הכביש  תכנון  עבודות  התקדמות  עם  היימן. 
בשנת  סקרים:  עוד  נערכו  ודרומה  צפונה 
1994 סקרה חוליית סוקרים, בראשותם של 
מרדכי היימן והרלי שטרק, את התוואי שבין 
 1996 בשנת  תות;  עין  למחלף  עירון  מחלף 
סקר אלון שביט את התוואי שמדרום למחלף 
סקר   2004 ובשנת  מאחז;  מחלף  עד  שורק 
צפונה,  התוואי  של  המשכו  את  ינאי  אלי 
את  המשיך  לרר  יואב  העמקים;  צומת  עד 

עד  ובהמשך  סומך,  צומת  עד  צפונה  הסקר 
במפות  שסומנו  הנקודות  בכל  יסיף.  צומת 
הסקר נערכו חפירות ארכיאולוגיות, ובמהלכן 
העתיקה.  בעת  היישובית  הפעילות  נחשפה 
מלמד  בחפירות  שנחשפו  הממצאים  עושר 
בארץ  החומרית  התרבות  אודות  על  רבות 
לתקופותיה, למשל: צלמית אישה מהתקופה 
הקברות  בית  שרידי  מקולה,  הכלקוליתית 
הקדומה  הברונזה  מתקופת  אסור  תל  של 
טביעות  שעליהם  הברזל  מתקופת  וקנקנים 
עברי  בכתב  מנהלתיים  וחותמות  "למלך" 
קדום ממחלף עין תות. כל אלו מגדילים את 
מידע  ותורמים  הייחודיים  הממצאים  מגוון 

חיוני למחקר הארכיאולוגי.
שנחשפו  הארכיאולוגיות  התקופות  טווח 
במהלך החפירות בתוואי כביש חוצה ישראל 
בנוגע  חשובות  מסקנות  כמה  על  מצביע 
לפריסת היישובים בהתאמה לתנאי הסביבה 
המסקנות  שילוב  והפיסיים.  הגאוגרפיים 
נערכו  שאלו  אף  ומהחפירות,  מהסקרים 
המדעי  הבסיס  את  מחזק  צרה,  ברצועה 
הארץ  בחבלי  היישובים  תפרוסת  לשחזור 

השונים.

מפעל הסקרים והחפירות הארכיאולוגיות 
בתוואי כביש חוצה ישראל

ד"ר יהודה דגן
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הנגב הדרומי הוא מדבר קיצוני, ובו טמפרטורות 
קיץ של 400 ויותר, כמות משקעים נמוכה מאוד 
)20 מ“מ בממוצע שנתי(, מקורות מים מעטים 
מאוד וצומח המרוכז בערוצים בלבד. בתנאים 
אלה אין לצפות לשרידים ארכיאולוגיים רבים, 
אנושיות  חברות  של  נוכחותן  על  המעידים 
בעבר ועל פעילותן. למרות זאת, נמצאו באזור 

אתרים ארכיאולוגיים רבים.
פורסמו  באזור  עתיקים  אתרים  על  ידיעות 
ובמחצית  הי"ט  המאה  במהלך  לראשונה 

הראשונה של המאה הכ'. את הסקר המקיף 
ערך  אילת  ובהרי  הדרומית  בערבה  הראשון 
הוא  הכ'.  למאה  ה־60  בשנות  רותנברג  בנו 
קטורה  מצומת  קדומים  אתרים   194 מנה 
קודמיו.  שגילו  אתרים  גם  ובכללם  ודרומה, 
מאז 1977 ניהלתי באזור כמה סקרים, חלקם 
חלקם  צה"ל,  ופעילות  פיתוח  תכניות  בשל 
תוצאותיהם  את  כאן  אתאר  נושאיים.  סקרים 

של שלושה מהסקרים.

סקר בקעת עובדה
הסקר בבקעת עובדה התנהל בשני מחזורים. 

המחזור הראשון התקיים בשנים 1982–1987 
כחלק מסקר החירום בנגב, שנערך בעקבות 
ולקראת  למצרים  ישראל  בין  השלום  הסכם 
העברתו של צה"ל מסיני לנגב. בקעת עובדה 
האוויר,  חיל  בסיס  של  למיקומו  אז  נבחרה 
אתרים  ממאה  למעלה  למחוק  עמד  ופיתוחו 
ממושכים,  דיונים  לאחר  לשמחתנו,  עתיקים. 
האתרים  כל  וכמעט  הבסיס,  שטח  צומצם 
תועדו  הסקר  במהלך  לתחומו.  מחוץ  נותרו 
כ־400 אתרים עתיקים, רובם המכריע במזרח 
בלבד.  קמ״ר  כ־40  של  בשטח  הבקעה, 
המחזור השני התקיים משנת 2009 עד 2011; 

סקר ארכיאולוגי באזור אילת
ד"ר עוזי אבנר*

* מרכז מדע ים המלח והערבה ומכון הערבה

בקעת עובדה: אתר פולחן מן האלף הד' לפסה"נ, ובו שבע מצבות, המייצגות שבעיית אלים.
המצבות אינן מעובדות מתוך עיקרון, והן משקפות תפיסה מופשטת של אלים, ללא דמות
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קמ״ר  ב־20  לו  שקדם  הסקר  את  הרחיב 
עם  אתרים.   356 והוסיף  הבקעה,  במזרח 
לא  עדיין  הבקעה  במזרח  נרחב  שטח  זאת, 
מפתיעה  זה  באזור  האתרים  צפיפות  נסקר. 
מאוד, פי עשרה בקירוב מזו שהתגלתה בהר 
הנגב, וזאת למרות עדיפותו האקלימית. נוסף 
על  המחקרים  מלמדים  הנגב  בהר  אם  לכך, 
יישובי,  תקופות התיישבות ותקופות של פער 
הרי שבבקעת עובדה נמצא רצף יישובי מלא 
למן התקופה הנאוליתית הקדומה )האלף הח' 

לפסה"נ( עד העת החדשה.
אחת ההפתעות שעלו בסקר ובחפירות קשורה 
המדברית,  בסביבה  התושבים.  לכלכלת 
הקיום האנושי נשען בעיקר על מרעה, אולם 
הכלכלה  ענף  כי  התברר,  עובדה  בבקעת 
החקלאות,  דווקא  היה  בחשיבותו  הראשון 

ואילו המרעה היה רק במקום השני. החקלאות 
הופיעה כאן סביב 6000 לפסה"נ )כאלף שנה 
והתפתחה  הנושבת(  בארץ  הופעתה  לאחר 
מאוד. עדויות לחקלאות נמצאו בשפע של כלי 
צור חקלאיים )כגון כילפות ולהבי מגל(, מאות 
אבני שחיקה לטחינת גרעינים וממגורות נאות. 
ביותר  הקדומות  גרנות,  עשרות  גם  התגלו 
העדויות  גם  ובהן  בעולם,  עתה  עד  שתוארכו 
הקדומות ביותר בעולם להופעת המורג ככלי 
דיש משוכלל, סביב 4000 לפסה"נ. לתקופה זו 
מתוארכים גם שני חודים מאבן של מחרשות, 
גם הם הקדומים בעולם. בסקרים תועד שטח 
מעובד נרחב, שגודלו כ־12,000 דונמים, שהיה 
)"לימנים"(  מקבילים  הצפה  בשטחי  מאורגן 
שניצלו היטב את מי השיטפונות, בעיקר לגידול 
לשיא  הגיע  הקדום  היישוב  ושעורה.  חיטה 

נחל עמרם: מכרה נחושת מהתקופות הנבטית והאסלאמית הקדומה, 
מחילות כרייה בשלושה מפלסים מתפצלות מתוך אולם

פרטי אבן אופיניים מאתרי פולחן נאוליתיים. משמאל לימין: מצבות 
מנוקבות, צלם דמוי אדם, אבן מחורצת המסמלת פריון נשי, בית זעיר

הברונזה  )תקופת  לפסה"נ  הג'  באלף  גודלו 
הקדומה(, אז מנתה האוכלוסייה כ־3000 נפש. 
החקלאיים  והמתקנים  המגורים  אתרי  מלבד 
התגלו גם 212 אתרי פולחן מן האלפים הז'-
הג' לפסה"נ. מרביתם אתרי מצבות, ומקצתם 
אחרים.  פולחן  ומתקני  פתוחים  מקדשים 
חקירתם של אתרים אלה מלמדת כי תושבי 
בתחום  ויצירתיים  מאוד  פעילים  היו  המדבר 
דתות  על  השפיעו  ואף  הרוחנית,  התרבות 

הארץ הנושבת. 

נחל עמרם
לאילת, מצטיין  כ־10 ק"מ מצפון  נחל עמרם, 
ורבים  וצבעים,  סלעים  נופים,  של  רב  במגוון 
בנות  חול  אבני  חשופות  במקום  בו.  מטיילים 
כ־150 מיליון שנה, ובהן מינרלים של נחושת; 

בתקופות  נחושת  מכרות  התפתחו  במקום 
חיילי  גילו  הראשונים  המכרות  את  שונות. 
 ,)1949( השחרור  מלחמת  לאחר  מיד  צה"ל 
נלסון  של  בראשותם  נסקרו  הן  מכן  ולאחר 
גליק ובנו רותנברג. בשנת 2011 חודש הסקר 
הארכיאולוגי באזור, והוחל במחקר רב־תחומי. 
גדול של מכרות  נחשף מספר  בסקר החדש 
הוכפל  ומספרן  בהן,  הקשורים  אתרים  ושל 
תיאור  להלן  לכן.  קודם  שהיה  למידע  ביחס 
תמציתי של הממצאים מהתקופות העיקריות 

שבהן פעלו המכרות: 
הה'-הד'  )האלפים  הכלקוליתית  התקופה 
נחושת,  לכריית  רמזים  רק  נמצאו  לפסה"נ(: 
הכלקוליתית  מהתקופה  מכרות  כי  וייתכן 
טושטשו בתקופות המאוחרות. תעשיית נחושת 
כלקוליתיים  כפרים  בשני  התקיימה  ענפה 
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גדולים, שנחפרו בעשורים האחרונים בתחומה 
הנחושת  שמקור  נראה  עקבה;  העיר  של 
זו היה נחל עמרם, מרחק של חצי  לתעשייה 

יום הליכה.
תקופת המקרא )המאות הי"ג–הט' לפסה"נ(: 
 88 תועדו  אמיר  הר  של  המצוקים  במורדות 
צרים  פירים  ו־62  כרייה  מחילות  של  פתחים 
באזמל.  חצובים  כולם  למחילות,  הקשורים 
גדול,  כורים  מחנה  נחשף  אמיר  הר  לרגלי 
מחפורות   324 וסביבו  כורים,  כ־800  שאכלס 
זו  בתקופה  הסחף.  במדרגות  נחושת  לכריית 
מכרות  אולם  שלמה,  המלך  ימי  גם  נכללים 

אלה הופעלו ונוהלו על ידי שבטי המדבר. 
)המאות  המאוחרת  הנבטית  התקופה 
האסלאמית  והתקופה  לסה"נ(  הב'-הד' 
לפרק  לסה"נ(:  הז'-הי"א  )המאות  הקדומה 
זמן זה שויכו 41 מחילות כרייה רחבות ועשרה 
המכרות  במכושים.  שנחצבו  רחבים  פירים 
הורחבו מאוד בתקופה האסלאמית  הנבטיים 
המחילות  בין  להפריד  קשה  וכיום  הקדומה, 
והאולמות שנחצבו בשתי התקופות. ממצאים 
מהמכרות.  בכמה  נמצאו  התקופות  משתי 
המכרה הגדול מתקופות אלו נחצב בשלושה 
מפלסים, ואורכו הכולל 1100 מ'. זהו המכרה 
מכרות  בערבה.  שהתגלה  ביותר  הגדול 
חול  שפכי  של  גדולות  ערמות  הותירו  אלה 
ייחודית  תופעה  טון(,  מ־40,000  )למעלה 
במכרות הנחושת בערבה. בתקופה הראשונה 
הופעלו המכרות על ידי הנבטים, לאחר ביטול 
הייתה  ממלכה  ללא  שגם  ומכאן  ממלכתם, 

טכנולוגי  וידע  גבוהה  ארגונית  יכולת  להם 
נרחב. בתקופה האסלאמית הקדומה הופעלו 
ידי שלטון מרכזי ששלט באילה  המכרות על 

)אילת העתיקה, כיום בתחומי עקבה(. 
בחפירות  לווה  בערבה  הארכיאולוגי  הסקר 
גאולוגיה,  הטבע:  מדעי  מתחומי  ובמחקרים 
גאומורפולוגיה בדיקות באמצעות מכ"ם חודר 
כימיות  בדיקות  תלת־ממדית,  הדמיה  קרקע. 
אלה  כל  וכדומה.  וסיגים,  נחושת  תרכיזי  של 
מספקים תמונה היסטורית וטכנולוגית עשירה 
ומורכבת של כריית הנחושת והפקתה בעבר.

אתרי פולחן נאוליתיים
 2004 בשנת  אילת  בהרי  שהחל  הסקר 
פולחן מהתקופה  353 אתרי  היום  עד  העלה 
סמוך  או  ההרים  על  הבנויים  הנאוליתית, 
לשפות מצוקים. באתרים מתקני אבן נמוכים, 
עגולים או סגלגלים, וכן זוגות מתקנים, ובהם 
תא צר שאורכו כ־4 מ', הפונה למעגל שקוטרו 
מסוג  האתרים  של  המכריע  רובם  מ'.  כ־2 
כ־30  אולם  אילת,  בהרי  עתה  עד  תועד  זה 
ובדרום  פארן  נחל  באזור  גם  התגלו  אתרים 
הר הנגב. כלי הצור שהתגלו באתרים מעידים 
לפסה"נ  הז'-הו'  באלפים  בהם  השימוש  על 
והמאוחרת(.  הקדומה  הנאוליתית  )התקופה 
יוצאי  אבן  פריטי  מאות  גם  התגלו  מלבדם, 
דמויי  צלמים  מחוררות,  מצבות  ובהם:  דופן, 
נשי,  פריון  המסמלות  מחורצות  אבנים  אדם, 
עציץ  דמויי  קטנים  מתקנים  אבן,  קערות 
ומהצלמים  מהמצבות  כמה  זעירים.  ובתים 

כשראשם  חלקם  בקרקע,  קבורים  נמצאו 
של  מהותם  על  מלמדים  האבן  פריטי  מטה. 
האתרים: שילוב של סמלי פריון ומוות אופייני 
בחברות  שרווח  הקדמונים,  האבות  לפולחן 
מתקיים  ועדיין  העולם  ברחבי  מסורתיות 
משפחות  כי  לשער  אפשר  רבים.  במקומות 
מורחבות הן שבנו את אתרי הפולחן, לשם הן 
רוחות אבותיהם.  לקיים טקסים עם  כדי  עלו 
בניגוד  עומד  אלה  אתרים  של  הרב  מספרם 
בנגב  גמור למספר אתרי המגורים המוכרים 

כולו, כ־20 בלבד.
הסקרים הארכיאלוגיים הנבחרים באזור אילת, 
שנערכו  סקרים  וכן  בקצרה,  כאן  שתוארו 
באזורים מדבריים אחרים, מלמדים כי המדבר 
עשיר למדי בשרידי תרבות אנושית. מתברר, 
תורת  פיתחו  לדורותיהם  המדבר  שתושבי 
על  להתגבר  להם  שאפשרה  ייחודית,  קיום 
מגבלות הסביבה המדברית ואף לייצר בה את 
מזונם. עד לאחרונה, שימר המדבר היטב את 
שרידי העבר, אך כיום, תכניות פיתוח ופעילות 
צה"ל מאיימים על השתמרותם לעתיד. אין כל 
ולביקור  למחקר  יישארו  מהם  כמה  ביטחון 

בדורות הבאים.

הביטחון  משרד  ידי  על  מומן  עובדה  בקעת  סקר 
משרד  במימון  עמרם,  נחל  מחקר  המדע;  ומשרד 
אתרי  סקר  למדעים;  הישראלית  והקרן  המדע 
חברים  לוי.  סלה  ע"ש   CARE בקרן  נתמך  הפולחן 
רבים השתתפו בכל הסקרים, קשה למנות כאן את 

כולם.

בקעת עובדה: אתר מגורים של משפחה חקלאית מורחבת, מן האלפים הו'-הג' לפסה"נ. החדרים 
הרבועים הם עדות אחת מני רבות להיותו יישוב קבע

הר אסא, הרי אילת: אתר פולחן נאוליתי, ובו 
תא מוארך הפונה למעגל
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ואנחנו,  היום חוגגים 50 שנה לאגודת הסקר, 
רפי ונמרוד, כבר כמעט 40 שנה עוסקים יחד 
בסקר הגליל המערבי. שנים אלה אינן מקיפות 
את תולדות הסקר מראשיתו, ובוודאי שלא את 
הסקרים שנערכו בארץ במהלך המאה הי"ט.

בגליל  הציונית  ההתיישבות  מראשית  כבר 
המערבי נטה לבם של המתיישבים החדשים 
אחר עברו של האזור, וכך כתב צבי גצוב: "עוד 
מימים ראשונים הבחנו בשרידי העבר. קודם 
קווי  הנוף.  העז  רישומו  את  עלינו  הטביע  כל 
שפעת  הקשוחים,  הסלעים  הנמרצים,  ההר 
הגונים, עושרו של היער הטבעי והשמות – הנה 
לציין  יש  הסקר  ראשית  את  שנותק."  הקשר 
בחודש אוגוסט 1954, אז יזם יוחנן אהרוני כנס 
באורנים, שבו ישבו כ־50 חברים מההתיישבות 
ודנו  מהאקדמיה,  מלומדים  לצד  העובדת, 
בחשיבות הסקר הארכיאולוגי של צפון הארץ. 

דבר הכנס פורסם בחוברת ה'-ו' של עלון אגף 
רשות  )לימים  ישראל  מדינת  של  העתיקות 
העתיקות(. בכנס הודגש שסוקרי המאה הי"ט 
אספו מידע רב על האתרים ועל שמותיהם, אך 
נאמר גם שהסוקרים דאז עדיין לא הבינו את 
חשיבות כלי החרס וכי זו משימתנו העיקרית 
היום. רפי השתתף בכנס זה, ואילו נמרוד עדיין 

ישב על הסיר... 
סך הכול מונו 44 סוקרים לאזור הקרוב לתחום 
האתרים,  את  לתאר  נתבקשו  הם  מגוריהם. 
נועד  החומר  חרסים.  ולאסוף  לסרטט  לצלם, 
להישלח למחלקת העתיקות )לאחר מכן, אגף 
ולמיון. הסוקרים נתבקשו  העתיקות( לרישום 
לאסוף גם כפלים )דופליקאטים(, אשר הובטח 
לתקופותיהם.  שימוינו  לאחר  להם  יוחזרו  כי 

הסוקרים התחייבו "לא לבצע שום חפירה".
יפורסמו  הסקר  בסיום  ההצהרה,  פי  על 
יצוין  פרק  ובכל  בספר,  תוצאותיו 
לא  התכנית  אולם  הסוקר;  שם 
נכתב.  לא  עוד  והספר  התממשה, 
חרסים  מצויים  הקיבוצים  באוספי 
התכנית,  לפי  לסוקרים  שהוחזרו 
ועליהם כתובים האות צ לציון צפון, 
שתיים או שלוש אותיות משם האתר 
ומספר סודר של החרס. קיימת גם 
התכתבות, שהיום משעשעת למדי, 
על הקשיים בגיוס התקציב לבולים 
החרסים  חבילות  על  שיודבקו 
והנה  ממנה.  ובחזרה  לירושלים 
האם  היום:  הסקר  למובילי  שאלה 
תוכלו לאתר את החרסים שנשלחו 
את  לאתר  תוכלו  האם  לירושלים? 

הרישומים?
החוג האזורי לידיעת הארץ במועצות 
סולם צור וגעתון קיבל על עצמו עבודה 

את  רחב.  אחריות  לתחום  וזכה  משותפת, 
ודוד  ידעיה  משה  ימים  לאורך  הובילו  החוג 
בראון, והפעילות הארכיאולוגית זכתה לתיאור 
בקובץ המאמרים "מערבו של הגליל" שראה 
אור בשנת 1961, ובו דיווחים של סוקרים על 

הממצאים סביב יישוביהם.
באזור  הסקר  על  אחראי  להיות  מונה  רפי 
מפת  של  תחומה  את  כללי  באופן  התואם 
מדרום  רפי  גילה  הסקר  במהלך  עמקה. 
חרסים  של  שפע  ובו  ידוע  לא  אתר  לעמקה 
ואהרוני  עמירן  האדום.  הצבע  בהם  ששלט 
התרגשו מהממצא, שלימד על קיומו של יישוב 
גדול מתקופת הברונזה הקדומה. הם הדביקו 
זה  ברגע  ולדבריו,  רפי,  את  בהתלהבותם 

החליט שהוא יהיה ארכיאולוג. 
אליאס שופאני היה סוקר יוצא דופן ממעיליא. 
הוא רכש את חיבתו לארכיאולוגיה משמואל 
מאמרים.  כמה  לכתוב  הספיק  וגם  אביצור, 
לדאבוננו, הוא עזב את האזור והצטרף לתנועת 
הפתח בלבנון. מאז קמו במעיליא ארכיאולוגים 

אחרים העובדים אתנו היום.
באוניברסיטת  ארכיאולוגיה  ללימודי  יצא  רפי 
המודרני.  לסקר  התוודע  הוא  שם  אביב,  תל 

הסקר הארכיאולוגי בגליל המערבי

מכתב הזמנה לסקר על ידי אהרוני

ד"ר רפי פרנקל ונמרוד גצוב

הגי'פ הצהוב ולידו: רפי דני ושלומה
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במהלך לימודיו אצל משה כוכבי הוא יצא, עם 
תלמידים אחרים, לסקור את מפת ראש העין. 
לאחר שהוקמה האגודה לסקר ישראל, ואחרי 
הלימודים,  של  הראשון  השלב  את  שסיים 
של  שיטתי  בסקר   1974 בשנת  רפי  החל 
מבן  באר  שמואל  חברו  לרפי  עמקה.  מפת 
עמי, שלומה גרוטקרק מרגבה, יוסף אברבוך 
מנהריה, לצד חיזוק חשוב של יגאל טפר ויובל 

שחר מיגור. כעבור שנה הצטרף גם נמרוד. 

האזוריות  המועצות  בתמיכת  נערך  הסקר 
סולם צור וגעתון )לימים מטה אשר( והמדור 
הקיבוצית  התנועה  של  הארץ  לידיעת 
לסקר  האגודה  העבודה.  ימי  את  שמימנה 
הצהוב  הג'יפ  היה  בראשית  לג'יפ.  דאגה 
התחתון,  הגליל  סקר  ולחוליית  לנו  משותף 
שאותה ניהל צביקה גל. שני ראשי החוליות 
השקיעו מאמץ רב בתאום העברתו של הג'יפ 
רוב  פי  על  בשבוע.  פעם  לחוליה  מחוליה 
שלמדו  סטודנטים  ידי  על  ההעברה  נעשתה 

זה  שבמקום  לדעת  מבלי  אורנים,  בסמינר 
גם  הג'יפ  שימש  יותר  מאוחר  הסקר.  נוסד 
את חוליית הגליל המזרחי, בניהולו של מוטי 
לרשות  הפך  העתיקות  אגף  כאשר  אביעם. 
העתיקות ובוטלה האגודה לסקר, לא הייתה 
עבודת  גוועה  וכך  ג'יפ  לקבל  אפשרות  עוד 

השדה של סקר הגליל המערבי.
במהלך הסקר הושמו שני דגשים מרכזיים: 1( 
לימוד יסודי ושיטתי של המקורות ההיסטוריים 

ושל הידע הארכיאולוגי שהצטבר עד לאותה 
עת, זאת לצד תיעוד דקדקני של כל המתקנים 
של  מרחבי  ניתוח   )2 בתכניות;  והשרידים 
מגוון ההיבטים של התרבות החומרית שזוהו 
אזורי  של  מיקרו  בחינת  לאפשר  במטרה 

התפוצה לסוגיהם.
היא  הנידון  הסקר  לתחום  ייחודית  תופעה 
ההשתמרות יוצאת הדופן של שרידי יישובים 
לערי  בדומה  והביזנטית.  הרומית  מהתקופות 
הקומות  קרסו  לעתים  תקופה,  מאותה  הנגב 
העליונות ורק הקומה התחתונה נותרה שלמה, 

אולם כאן כוסו החורבות ביער אלונים סבוך.
היסודית  שהעבודה  התברר,  השנים  עם 
בשטח לא אפשרה מבט מקיף דיו על תולדות 
ההתיישבות בגליל, ולכן במשך שנים אחדות 
כלי  סקר  לטובת  השיטתי  הסקר  את  עזבנו 
העליון.  הגליל  ברחבי  ידועים  מאתרים  חרס 
אביעם,  מוטי  של  בראשותו  לצוות  חברנו 
מכ־400  חרסים  אספנו  רבים  שותפים  ולצד 
 14 בכרך  פורסמו  זה  סקר  תוצאות  אתרים. 
העתיקות  רשות  של  המונוגרפיות  בסדרת 
את  לסקור  שסיימנו  לאחר   .)IAA Reports(
האתרים חזרנו לסקר המפורט, ואת תוצאותיו 

פרסמנו בסדרת דוחות הסקר, במפות אכזיב 
)1( וחניתה )2(, נהריה )4( ועמקה )5(.

שנאסף  החרסים  ממצא  את  לסכם  בבואנו 
של  במחסום  נתקלנו  הגליל  סקר  במהלך 
של  לעזרתו  קראנו  מחשוב.  ומשאבי  מתודה 
אבי דגני, מרצה בחוג לגאוגרפיה באוניברסיטת 
תל אביב ומייסד מכון גאוקרטוגרפיה. לא היה 
אותו  תפס  רפי  אבל  אבי,  את  לגייס  פשוט 
בקשתנו.  את  בפניו  ושטח  משיעור  בצאתו 

מיוחד  לניתוח  זכינו  למשימה  נרתם  משאבי 
של  ה"אנליזה  בגישת  הממצא,  של  במינו 
להסביר  המקום  כאן  לא  החופשי".  המרחב 
את הגישה, אך המפות הצבעוניות אפשרו לנו 
מכך,  ויתרה  היישוב,  בדגמי  שינויים  להראות 
בו־זמניים  מרחביים  הבדלים  במדויק  לזהות 

של התרבות החומרית. 
למחקרו  מוצא  נקודת  שימשו  הסקר  ממצאי 
של רפי על אודות השמן והיין בעת העתיקה, 
הופסקה  השדה  עבודת  כאשר  היום,  וגם 
והפרסומים ראו אור, עדיין ממשיך הסקר להניב 
הרשות,  מפקחי  את  משמשת  התיקייה  פרי. 
ואוסף החרסים משמש בסיס מידע חשוב וכר 
פורה למחקרים רבים, ובהם עבודת הדוקטור 
של דוד אילן על ראשית תקופת הברזל בגליל, 
על  אבשלום־גורני  דינה  של  המוסמך  עבודת 
המערבי,  בגליל  הקלסיות  התקופות  קנקני 
יישובי  על  ברבה  חיים  של  הדוקטור  עבודת 
הגליל העליון בתקופות הצלבנית והממלוכית 
על התקופה  לרר  יואב  ועבודת המוסמך של 
הסקר  ממצאי  המערבי.  בגליל  הפרסית 
שאת  היום,  במחקרים  גם  אותנו  משמשים 

חלקם אנחנו עדיין מבצעים יחד.

יובל שחר מודד מאגר מים תת קרקעי

מפת תפוצת פיטסים פיניקיים באתרי ראשית 
תקופת הברזל בגליל העליון

תוכנית של ח' כרכרהדני ונמרוד מודדים את חורבת רמח  
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סקר רמת בית שמש: שלב ראשון
שפלת  סקר  מפעל  החל   1977 בשנת 
השרידים  מגוון  את  לתעד  במטרה  יהודה, 
מוגדר  גאוגרפי  בתחום  הארכיאולוגיים 
בידי  נוהל  הסקר  קמ"ר.   770 של  בשטח 
כותב רשימה זו ושותפים רבים נטלו בו חלק. 
חידוש  עם  עלתה  הסקר  את  לערוך  היזמה 
בשנת  לכיש  בתל  הארכיאולוגיות  החפירות 
תל  מרחב  סקר  לאחר   ,1989 בשנת   .1973
צפון  את  לתעד  עברנו  אמציה,  ואזור  לכיש 
השפלה )אזור העיר בית שמש(. בשנים אלו 
פיתוח  תכנית  להכין  השיכון  במשרד  החלו 
גדולה למוקד עירוני חדש שיוקם מדרום לעיר 
עתידות  הללו  הפיתוח  תכניות  שמש.  בית 
צפון  של  הפסטורלית  התמונה  את  לשנות 
השפלה ולהפכה ליחידה אורבנית, מודרנית, 
על כל המשתמע מכך. על פי התכנית, העיר 
של  שטח  פני  על  תתפרס  שמש  בית  רמת 
כ־60,000  ייבנו  ובתחומה  דונם,  כ־23,000 

יחידות דיור. 
עם קבלת התכנית הראשונית, נערכה רשות 
העתיקות לסקר ארכיאולוגי אינטנסיבי, שנועד 
למפות את השרידים הארכיאולוגיים ולתעדם 
כדי לספק למתכנני העיר תמונה ארכיאולוגית 
המלצות  לצד  לסוגיהם,  השרידים  היקף  של 
הפיתוח־ מתכניות  להוציא  יש  אתרים  אילו 

הבינוי, ואילו כדאי לשלב בגנים ארכיאולוגיים 
נערך   1991–1989 בשנים  החדשה.  בעיר 
סקר ראשוני, ובו סומנו על מפה 218 נקודות 

שהוגדרו 'אתרים ארכיאולוגיים'.
הסקר הארכיאולוגי חשף בפנינו את צפיפותה 
השפלה,  בצפון  הקדומה  ההתיישבות  של 
הז'–הו'  )האלפים  הפרהיסטוריות  מהתקופות 

לפסה"נ( עד קום המדינה )1948(.

סקר רמת בית שמש: שלב שני
הצפוני־ בחלקה  נמצאת  שמש  בית  רמת 

מיחידות  אחת  והיא  השפלה,  של  המזרחי 

המשנה הגאוגרפיות של שפלת יהודה, "יחידת 
על  מתפרסת  העיר  ירמות".  שורק–נחל  נחל 
שבתחומן  השפלה,  של  המזרחיות  הגבעות 
כמה תלים גדולים, ובהם תל בית שמש, תל 
כמה  וכן  אל־עליה,  וח'ירבת  זנוח  תל  ירמות, 
ח'  נטיף,  בית  כגון  גדולים,  קדומים,  יישובים 
כיפה, וח' נבי־בולוס. הסקר הארכיאולוגי נערך 
)מספר  הרים  נס  מפת  של  המערבי  בחלק 
109( ובחלק ממפת בית שמש )מספר 103(. 
חפירות  במפעל  הוחל  הסקר  עם  בבד  בד 

ארכיאולוגיות באזור )למן שנת 1994(.*
מטרות  הצבנו  בשטח  עבודתנו  בראשית 
אחדות, העיקרית שבהן הייתה לנסות ולתעד 
פני השטח  בכל דרך את מרב השרידים על 
וצבע,  שחור־לבן  תצלומי  חרסים,  )איסוף 
תצלומי אוויר, איסוף אדמה ממדרגות העיבוד, 
השטח,  פני  על  הגדלים  העצים  מיני  רישום 
שרידים  אותם  של  ותכניות  מדידות  עריכת 
הנראים על פני השטח ואשר אמורים להישמר 
הארכיאולוגיים  הסקרים  במהלך  בעתיד(. 
נרשמו 547 אתרי סקר, שהוגדרו על פי מפתח 
חקלאיים,  מתקנים  יישוב,  אתרי  מפורט: 
פעילות  קבורה,  אתרי  דרכים,  מים,  מקורות 
שימשה  הסקר  אתרי  מפת  ועוד.  חקלאית 
ייערכו  שטחים  באילו  לקבוע  בבואנו  אותנו 

חפירות הצלה. 
השילוב בין סקר ארכיאולוגי אינטנסיבי ביחידת 
שטח גדולה לבין חפירות ארכיאולוגיות, אפשר 
המדעי  הידע  מול  הסקר  ממצאי  את  לבחון 
הארכיאולוגיות,  החפירות  במהלך  שהתקבל 
וכך אפשר היה "לאמת" חלק מההנחות שעלו 

במהלך עבודת השטח.

הפרויקט נערך מטעם רשות העתיקות ובמימון   *
הרצוף  העבודות  מהלך  והבינוי.  השיכון  משרד 
התאפשר הודות למחוז ירושלים במשרד השיכון 

והבינוי, ובראשם גב' רינה זמיר.

הפעילות הארכיאולוגית ברמת 
בית שמש 

בחודש אוקטובר 1994 החל מפעל החפירות 
הארכיאולוגיות ברמת בית שמש. באותה עת 
הייתה  שמטרתה  סקר,  חוליית  עוד  הופעלה 
פני  על  הממצאים  מרב  את  שנית  לתעד 
להבטיח  נועדה  זו  עבודה  ב'(.  )סקר  השטח 
כיסוי מקיף של כלל השטח, ומתן תשומת לב 
לפרטים על פני השטח, כגון מחצבות, מדרגות 
וערמות  קירות  קטעי  מערות,  פתחי  עיבוד, 

סיקול. 
ברמת בית שמש פעלו גם חוליות שהתמקדו 
אתרים  סקר  כמו  מקצועיים,  בדגשים 
וע'  המאירי  י'  חלאילה,  )ח'  פרהיסטוריים 
ברזילי(;  )א'  גאומורפולוגי  מחקר  מרדר(; 
)ע'  גאולוגי  ברוך(; סקר  )א'  מחקר מפחמות 
זלצמן(; מחקר פליאואקולוגי שסקר את בעלי 
הצומח,  יחידות  סקר  השטח,  ביחידת  החיים 
ולגידולים  למרעה  הקרקע  שימושי  וסקר 
)ל'  האחרונות  השנים  במאות  חקלאיים 
קולסקה הורביץ, ח' לוי וא' שני(. תיעדנו את 
אינפרא־ בתצלומי  באזור  העתיקות  אתרי 

 הסקר הארכיאולוגי בשטחה של
רמת בית שמש

ד"ר יהודה דגן

  שימוש ראשוני )1995( בכדור פורח לצילום 
שטחי חפירה ואתרי סקר; ברקע: ח' אל־עליה
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אדום, ועקב כך למדנו על הפוטנציאל הטמון 
לזהות  המאפשרים  אלו,  כגון  בתצלומים 
קירות  קווי  כגון  קדומים,  שרידים  מהאוויר 

מכוסים באדמה. 
סייעו  הארכיאולוגיים  הסקרים  תוצאות 
למשלחות החפירה להתמקד באזורים שבהם 
נמצאו ריכוזי חרסים או כלי צור, וכמובן שרידים 
פני  על  שנראו  אחרים  או  ארכיטקטוניים 
השטח. החפירות הארכיאולוגיות הרחיבו את 
המדויק,  מיקומם  היישוב:  אתרי  על  ידיעותינו 
על  הוצגו  מהחפירה  הנתונים  ואופיים.  גודלם 
ואת  היישובים  תפרוסת  את  ששיקפה  מפה, 
להבחין  אפשר  כך  סביבם.  המשנה  נקודות 
סקר  רק  ערכנו  שבהם  האזורים  בין  בבירור 
גם  נערכו  שבהם  האזורים  לבין  ארכיאולוגי 

חפירות ארכיאולוגיות.

מהלך החפירות
רמת  העיר  בשטח  הארכיאולוגיות  החפירות 
התיעוד  ממערכת  כחלק  נערכו  שמש  בית 
נערכו  הן  להרס.  שיועדו  שרידים  אותם  של 
משרד  ובמימון  העתיקות  רשות  מטעם 

השיכון. במחקר, בחפירות ובעיבוד הממצאים 
השתתפו 83 עובדי רשות העתיקות. 

נחלקו  השיכון  משרד  של  הבינוי  תכניות 
הארכיאולוגיות  והחפירות  ביצוע,  לשלבי 
הראשונות  החפירות  להם.  בהתאמה  תוכננו 
המתוכננים  הכבישים  תוואי  לאורך  נערכו 
בחירת  לבנייה.  שנועדו  באזורים  מכן,  ולאחר 
התבססה  הארכיאולוגיות  לחפירות  האתרים 

על תוצאות הסקרים המקדימים.
נערכו  שבו  באזור  נערכו  שהחפירות  היות 
בשיטת  לנקוט  בחרנו  המקדימים,  הסקרים 
אתר  כל  של  המספר  ולפיה  אחידה,  רישום 
סקר נשמר גם במספר אתר החפירה. מנהלי 
החפירות היו אחראים לתכנון החפירה, לעיבוד 
באתרים  החפירות  לצד  ולפרסום.  המדעי 
גם  לחפור  בחרנו  מובהקים,  ארכיאולוגיים 
במקומות  נרחבים,  בשטחים  בדיקה  תעלות 
שבהם שיערנו את קיומם של שרידים קדומים, 
עיבוד חקלאיות.  מדרגות  בעיקר בשטחן של 
חפירות בדיקה אלו הניבו תוצאות מפתיעות, 
יישוב ומתקנים חקלאיים, שכוסו  ובהם אתרי 
התגלו  כך  מאוחר.  בשלב  חקלאית  באדמה 

הכלקוליתית,  מהתקופה  יישובים  שלושה 
ארבעה יישובים מתקופת הברונזה הביניימית, 
שני יישובים מתקופת הברונזה המאוחרת 2ב' 
כן,  2. כמו  יישובים מתקופת הברזל  וחמישה 
מכוסים  שהיו  חקלאיים  מתקנים   12 נחשפו 

בקרקע חקלאית.
במפעל החפירות ברמת בית שמש נחפרו 212 
אתרי סקר. עיבוד הנתונים שנאספו בחפירות 
שנאספו  הממצאים  בשילוב  הארכיאולוגיות, 
את  להציג  לנו  סייעו  הארכיאולוגי,  בסקר 
המתוכננת  העיר  בתחומי  היישובית  התמונה 
הידועים  לנתונים  בהשוואה  שמש,  בית  רמת 

לנו מתחום שפלת יהודה בכלל.
החפירות הארכיאולוגיות יצרו הזדמנות יחידה 
במינה לבחון את תוצאות הסקר הארכיאולוגי 
הארכיאולוגיות.  החפירות  תוצאות  מול 
כיעילה  התבררה  בחפירות  האינטנסיביות 

וחשובה. 

מסקנות ראשוניות מהסקר 
ומהחפירות

מתקופה  ההתיישבות  הנאולתית:  התקופה 
ובנחל  שמש  בנחל  ריכוזים,  בשני  נחשפה  זו 
ימלה. על ראש גבעה מדרום־מערב לתל זנוח 
חשף ו' זבנוביץ שרידים של בית מלאכה לכלי 
שתוארך  צור(,  פריטי  כ־3000  )נמצאו  צור 
ואדי  )תרבות  הנאוליתית  התקופה  לשלהי 
רבה(. מקור הצור מבליה של תצורה גאולוגית, 

"פרט עדולם", המרכיבה את סלעי השפלה.
יישובים  נחשפו  הכלקוליתית:  התקופה 
עמוק  נקברו  זו, ששרידיהם  מתקופה  אחדים 
חקלאיות.  עיבוד  למדרגות  או  לסחף  מתחת 
מכאן למדנו על הקושי ביצירת תמונה יישובית 
רק על סמך ממצאי הסקר )סך הכול 47 אתרי 
בחלקו  נחפר  זו  מתקופה  גדול  יישוב  סקר(. 
שם   ,)84/20 )אתר  ימלה  נחל  של  העליון 
נחשפו שלושה שלבים. בקרבת מקום נחפרו 
עוד אתרים מתקופה זו. ריכוז נוסף של יישובים 
התגלה בקרבת חורבת זנוח, ליד מקורות מים. 
תקופת הברונזה הקדומה: מהשלב הראשון 
של התקופה )תקופת הב"ק 1( התגלו שרידים 
ע'  ערך  בשמונה אתרי סקר; בשלושה מהם 
איזנברג חפירות. בחפירות מצפון־מזרח לתל 
ירמות נתגלו שכבות שטרם נמצאו בתל )אתר 

.)83/1
ב־88  שרידים  נמצאו   3–2 הב"ק  מתקופת 
אתרי סקר ממגוון טיפוסים: עיר )1(, יישובים 
 .)74( חרסים  וכתמי   ,)4( קבורה  אתרי   ,)9(

שלב א', לפני הבנייה
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שלטה  ירמות  בתל  שנחשפה  הגדולה  העיר 
על חלקים גדולים של צפון השפלה, והשרידים 
היו  ובסביבותיה  שמש  בית  ברמת  שנחשפו 
כנראה תחת שליטתה. 'כתמי הממצא' שזוהו 
תופעה שמחייבת הסבר.  74( הם  הכול  )סך 
ירמות,  'כתמי הממצא' מצויים סביב תל  רוב 
בשאר  ואילו  אחד,  כקילומטר  של  במרחק 
השטח נמצאו רק אתרי סקר ספורים שהוגדרו 

'כתם ממצא'. 
היישובים  הביניימית:  הברונזה  תקופת 
מתקופה זו מפתיעים בכמותם. לפני החפירות, 
בצפון  זו  מתקופה  יישובים  על  ידוע  היה  לא 
הבדיקה  בחפירות  התגלו  היישובים  השפלה. 
במהלך  ולא  העיבוד,  מדרגות  על  שערכנו 
באיתור  רב  קושי  שקיים  נראה  ולכן  הסקר, 
יישובים מתקופה זו במהלך סקר ארכיאולוגי. 
בחפירות נחשפו שרידים ב־18 אתרים. היישוב 
היורד  מדרון  על  נחשף  זו  מתקופה  הגדול 
מערבה לעבר נחל ימלה )אתר 94/24(, והוא 
דונם, שמהם   6–5 פני שטח של  על  התפרס 
ויסודות  חשפנו 3.7 דונם. היישוב חד־שכבתי, 
רבות  שנים  האם.  סלע  על  הושתתו  קירותיו 
לאחר מכן, כנראה בתקופה הביזנטית, כוסה 
היישוב באדמה חקלאית כדי להפכו למדרגת 
עיבוד חקלאית. שלושה יישובים נוספים התגלו 
על הגדה המזרחית של נחל ירמות, שם ערכנו 

חפירות חלקיות בלבד.
מתקופת הברונזה התיכונה 2א' לא נמצאו 
רק  נחשפו  אלה  החפירות;  במהלך  שרידים 
מתקופת  שרת.  ובגבעת  שמש  בית  בתל 
ב־9  חרסים  נמצאו  2ב'  התיכונה  הברונזה 
אתרים: 3 יישובים, 6 'כתמי ממצא'. לא נחפרו 
חרסים  נמצאו  אולם  זו,  מתקופה  יישובים 

אחדים במהלך החפירות. 
של  רישומה  המאוחרת:  הברונזה  תקופת 
תקופה זו דל מאוד. שרידים מתקופה זו נחשפו 
ב־13 אתרי סקר: שתי ערים )בית שמש וזנוח(, 
מבנה  אחת,  חקלאית  חווה  יישובים,  שלושה 
שעיקר  נראה  ממצא'.  'כתמי  וחמישה  אחד 
הפעילות בתקופה זו התרכז סביב בית שמש 
סביבות  עד  ירמות  נחל  צדי  ומשני  הקדומה, 

זנוח. 
ההתיישבות  משיאי  אחד  הברזל:  תקופת 
בשפלת יהודה בכלל וברמת בית שמש בפרט 
היה בתקופת הברזל 2. הפריחה התרבותית, 
שלוותה בהתפשטות ממלכת יהודה מערבה, 
של  ראשיתה  הממלכה.  שטחי  ברוב  ניכרת 
לאחר  הנראה  ככל  בערפל,  לוטה  התקופה 

המאוחרת  הברונזה  מתקופת  הערים  חורבן 
הי"ב  המאה   – הי"ג  המאה  סוף  לקראת 
הברזל  מתקופת  דלים  שרידים  לפסה"נ. 
הקדומה 1א'-ב' )המאות הי"א–הי"ב לפסה"נ( 
וסביב  ירמות  בתל  שמש,  בית  בתל  נחשפו 
על  מלמדים  אלו  ממצאים  אל־עליה.  ח'ירבת 
חיו  ההרוסות  הכנעניות  הערים  שבשולי  כך 
נוודים, שניצלו את השטח החקלאי למחיה. אין 
לדעת מה היה טיבה של מערכת הקשרים בין 
האוכלוסייה שהתגוררה בשפלה לבין הערים 
הפלשתיות ממערב. במערה שנחשפה ממזרח 
לח' אל־עליה )אתר 94/23(, נחשף מכלול גדול 
של כלי חרס, ובו כלים רבים שמקורם בחבל 
החוף הדרומי של ארץ ישראל. כלי חרס אלו 
מעידים על קשרי גומלין עם אוכלוסיית החבל 

המערבי של דרום הארץ.
לפסה"נ(  הי'  )המאה  2א'  הברזל  מתקופת 
נחשפו שרידים בשבעה אתרי סקר שהוגדרו 
חקלאות  שטחי  בקרבת  רובם  יישובים, 

נרחבים.
במהלך תקופת הברזל 2ב' )המאות הט'–הח' 
רמת  שטחי  באכלוס  עלייה  ניכרת  לפסה"נ( 
בתחומי  כולה.  לשפלה  בדומה  שמש,  בית 
רמת בית שמש זיהינו ב־212 אתרי סקר כלי 
שכבות  בלכיש  שנמצאו  לאלו  הדומים  חרס 

 .IV-III
במהלך החפירות חשפנו שרידים של שלושה 
יישובים שנחפרו חלקית: 6 חוות חקלאיות ו־10 
מבנים. על פי פיזורם של אתרי הסקר, אפשר 
בפריסה  גאוגרפית  חלוקה  שקיימת  לראות 
 היישובית־החקלאית. סביב הערים הגדולות -
בית  ירמות,  אל־עליה,  ח'  זנוח,  שמש,  בית 

נטיף וח' קייפא. הוקמו חוות חקלאיות וכפרים 
בקרבת שטחי העיבוד, תוך הישענות מבחינה 
כלכלית וצבאית על הערים המבוצרות. החורבן 
יהודה  בשפלת  לפסה"נ   701 בשנת  שאירע 
בעקבות מסעו של סנחריב ללכיש ולירושלים, 
משתקף גם ברמת בית שמש. החורבן שזוהה 
בצפון השפלה, בבית שמש )שכבה II( ובתל 
בטש )שכבה III(, משקף גם את אשר אירע 

ביישובי השדה שבתחומי רמת בית שמש. 
מתקופת הברזל 2ג' )המאות הז'–הו' לפסה"נ( 
סקר.  אתרי  של  קטן  במספר  חרס  כלי  זוהו 
נחל  גדת  על  באתרים  החפירות  במהלך 
זו  מתקופה  התיישבות  שרידי  נמצאו  ירמות 
2ב'.  הברזל  לתקופת  ששויכו  שרידים  מעל 
מעניינת התגלית שנחשפה באתר נחל ירמות 
כלי  ובה  מערה  מילבסקי:  י'  שחפר   ,94/21
על  יין.  לאחסון  החופר  לדעת  ששימשו  חרס 
אחד הקנקנים נמצאה כתובת בשפה העברית 
הקדומה. נראה על כן, שתושבים אחדים חזרו 
ליישובים ההרוסים ושיקמו חלק מהמבנים או 
מהמתקנים, בדומה לממצא בתל בית שמש, 
הכיבוש  עם  שאירע  החורבן  עד  שם  וישבו 

הבבלי בשנת 586/7 לפסה"נ. 
התקופה הפרסית: שרידים מעטים מתקופה 
ברוב  למעשה,  סקר.  אתרי  ב־21  נמצאו  זו 
נמצאו  שמש  בית  ברמת  שנחפרו  האתרים 
זנוח  התלים,  בשני  רק  זו.  מתקופה  חרסים 
הפרסית  מהתקופה  שרידים  נמצאו  וירמות, 
של  חקלאית  לפעילות  ליחסם  שאפשר 

אוכלוסייה שחזרה לעבד את השדות.
מתקופה  שרידים  ההלניסטית:  התקופה 
שחפר  במערה  מקומות:  בכמה  נחפרו  זו 

צוות הארכיאולוגים
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מערות  בשתי   ,)94/32 )אתר  מילבסקי  י' 
הקבורה שחפר ע' עבד רבו, בחוות החקלאיות 

שחפר י' דגן וביישוב שחפרה נ' פייג. 
מתקופה  שרידים  ההרודיאנית:  התקופה 
זנוח;  לתל  ממערב  אתרים  בשני  נמצאו  זו 
בשניהם נמצאו מקוואות טוהרה. שרידי חווה 
חקלאית ולצדה מתקנים חקלאיים נחשפו בידי 
ע' אייזנברג על הגדה הדרומית של נחל ירמות 
)כאן נמצא מקווה טוהרה(. חרסים מתקופה זו 

נמצאו בעוד שמונה חפירות. 
במהלך  המאוחרת:  הרומית  התקופה 
פריחה  של  לראשיתה  עדים  אנו  זו  תקופה 
יישובית בכל שפלת יהודה וברמת בית שמש 
בפרט. במספר רב של אתרים נמצאו שרידים 
זו. היישוב המרכזי היה בבית נטיף,  מתקופה 
גדולה  יישובית  מערכת  התפתחה  וסביבו 
יישובים,  שהוגדרו  אתרים   28 נחשפו  וענפה. 
חוות  שתי  חפירות.  נערכו  מהם  ובכמה 
חקלאיות נחפרו, ובהן נמצאו שכבות ברורות 
בקרבת  למשל  נחשפו  מבנים  שימוש.  של 
על  אל־עליה.  ח'  ירמות,  נחל  זנוח,  חורבת 
סומילה,  )ח'  ירמות  נחל  של  הדרומית  הגדה 

ובו  נחשף חלק ממבנה מפואר,   ,)93/1 אתר 
כמה חדרים סביב חצר, וגרם מדרגות שהוליך 
לקומה שנייה. בחצר נחשף חלק משטיח של 
נמצאו  פסיפס מעוטר. באחד מחדרי המבנה 
כמה כלי חרס ייחודיים: קדרות גדולות שסביב 
תשע  מדליונים.  של  עיטור  הודבק  שפתן 
מערות קבורה נחפרו מתקופה זו ברמת בית 
מצפון־ מאוד.  דלים  שבהן  והממצאים  שמש, 

מעוטרת  חזית  חשפנו  נטיף  לבית  מערב 
במערכת  יורדים  שאליה  קבורה,  מערת  של 
נחשפו  לא  המערות  ברוב  רחבה.  מדרגות 
המנדט  בימי  שנערכה  בחפירה  קבורה.  כוכי 
נטיף  בית  העיירה  בתחומי  נחשפה  הבריטי 
מערת קבורה מעוטרת ובה כתובת, המעידה 
על כך שהנפטר היה בעל דרגה בכירה בצבא 

הרומי. 
התקופה הביזנטית: בשטח רמת בית שמש 
זו.  מתקופה  היישובים  במספר  עלייה  ניכרת 
ב־392 אתרי סקר מצאנו שרידים בני התקופה: 
נטיף(.  )בית  גדולה  אחת  ועיירה  יישובים   34
הפריחה  תקופת  זו  שהייתה  בבירור  נראה 
חבל  של   )2 הברזל  תקופת  )אחרי  השנייה 

האתרים  מכלל  ב־77.7%  למעשה,  זה.  ארץ 
ברמת בית שמש נמצאו שרידים מתקופה זו. 
בכל אתרי הסקר מתקופה זו בולטת התופעה 
של מציאת חרסים רבים על מדרגות העיבוד 
חפירות  נערכו  העיבוד  במדרגות  החקלאיות. 
נראה  יצירתן.  וטכניקת  בניתן  תאריך  לבירור 
בבניית  גדול  חלק  זו  לתקופה  לייחס  שיש 

מדרגות העיבוד. 
בתקופה  הקדומה:  האסלאמית  התקופה 
שבהם  הסקר  אתרי  במספר  ירידה  חלה  זו 
ב־62  רק  התקופה.  את  המייצגים  חרסים 
לשייכם  שרידים שאפשר  נחשפו  סקר  אתרי 
נטיף  בית  הגדול  היישוב  לתקופה.  בוודאות 
המשיכו  שסביבו  ונראה  לשמש,  המשיך 
יישובי  ו־3  קבע  יישובי  כ־7  עוד  להתקיים 
ארעי. בשאר האתרים שחפרנו נמצאו חרסים 
אחדים מתקופה זו, ולא יכולנו להגדיר בבירור 
את משמעותם. במספר רב של אתרים )סך 
ללא  זו,  מתקופה  חרסים  מצאנו   )46 הכול 

שרידים ארכיטקטוניים. 
אתרי  של  מספרם  הממלוכית:  התקופה 
הסקר כמעט זהה לזה מהתקופה האסלאמית 
הקדומה, ובדומה, גם מספר היישובים כמעט 
שנים  של  רב  מספר  שבמשך  נראה  זהה. 
שמרה האוכלוסייה באזור על יציבות מספרית. 
מהתקופה  שרידים  שנחפרו  האתרים  בכל 
המשכיות  גם  נצפתה  הקדומה  האסלאמית 

לתקופה זו. 
היישובים  תולדות  העות'מאנית:  התקופה 
בתקופה זו הם אתגר למחקר יישובי רב־היקף. 
נראים  שבה  האחרונה  התקופה  זו  הייתה 
ולשימוש  השטח,  של  רובו  לאכלוס  שרידים 
במסגרת  לכך.  הראוי  השטח  ברוב  חקלאי 
המחקר ברמת בית שמש תיעדנו 180 אתרי 
סקר, שבהם מצאנו עדויות לתקופה זו. תיעדנו 
 40 קבע,  יישובי   6 נטיף(,  )בית  אחת  עיירה 
מבנים,   9 מפוזרים,  מבנים   15 ארעי,  יישובי 
ועוד 99 אתרי סקר  4 קברי שייח', 7 בארות 
ו'כתמי  מתקנים  בוסתנים,  עיבוד,  )מדרגות 
נטיף  בית  של  שקיומה  ספק  אין  ממצא'(. 
והיישובים סביבה הם דוגמה לפריסת היישוב 
החקלאי סביב עיירה מרכזית ששימשה מרכז 
תופעת  סביבה.  שהתיישבה  לאוכלוסייה 
חלקות  בקרבת  לעיירה,  מחוץ  ההתיישבות 
העיבוד )יישוב מפוזר או מבנה אחד(, מלמדת 
האוכלוסייה  שבה  יחסי,  ביטחון  תקופת  על 
העדיפה להתגורר בקרבת הנחלות החקלאיות 

ששייכות לה מני דורות.

תל ירמות: אינפרא־אדום
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העתיקות  ברשות  השימור  במינהל  בעבודתי 
המשאב  ניהול  עם  יום־יום  מתמודדת  אני 
המידע  בחשיבות  ומכירה  הארכיאולוגי, 
מסד  העתיקות  ברשות  לשימורו.  כבסיס 
אתרי  מ־22,000  למעלה  ובו  עשיר,  נתונים 
עתיקות, אולם כל המידע, שהצטבר במהלך 
לא  בישראל,  ארכיאולוגי  מחקר  שנות  מאה 
תורגם עדיין לאינוונטר שימור לניהול המורשת 
את  לסווג  למשל  אפשר  אי  הארכיאולוגית. 
להעריך  לשימור,  המיועדים  העתיקות  אתרי 
היקף האתרים שנהרסו בחפירות הצלה  את 
עתודות  על  מידע  לשאוב  או  השנים  במשך 
למחקר ארכיאולוגי בעתיד. כמו כן, אין בידינו 
מידע על האיומים לאתרים ועל מצבם הפיסי, 
התכנוני  והפוטנציאל  התרבותי  ערכם  על  או 

שלהם.
סוגיית השימור באתרים ארכיאולוגיים מורכבת, 
שכן קיים מתח בין המחקר הארכיאולוגי לבין 
הארכיאולוג  השרידים.  של  השימור  צורכי 
חושף את האתר בחפירה, לומד אותו ומעניק 
לו ערך, ובאותה עת הוא הורס את השרידים. 
כדי למצות את פוטנציאל המידע, הארכיאולוג 
עתידה  זו  ופעולה  האם,  לסלע  להגיע  שואף 
בשימורו  האתר,  של  העתידי  במחקר  לפגוע 

ובתצוגתו. 

הצלה מחפירות הצלה
פיתוח  לטובת  הנערכות  הצלה,  חפירות 
בכמות  העלייה  מאוד.  הרסני  גורם  הן  הארץ 
מ־2200  בארץ  הארכיאולוגיות  החפירות 
 Kletter and De-Groot( 90חפירות בשנות ה־
2001( ל־2900 חפירות הצלה בעשור האחרון 
השימור  בעיית  את  ממחישה   1)2013-2004(
של העתודות הארכיאולוגיות לדורות הבאים. 
בישראל  גדולים  אתרים  כמעט  אין  למעשה, 
נחפרים  ועשרות אתרים קטנים  נחפרו,  שלא 

מהסקר הארכיאולוגי לאינוונטר השימור
יעל אלף

דוגמה להתפלגות הסיכונים מרעידות אדמה באיטליה, המאפשרת היערכות ברמה הלאומית
http://www.ingenio-web.it/Articolo/1266/Il_sistema_informativo_territoriale_della_Carta_ :מקור(

(del_Rischio.html

'ניצל' אם  ו'נמחקים' מהמפה. כמה  מדי שנה 
כן בחפירות ה'הצלה'?

שיטת חפירות ההצלה התפתחה כמענה להרס 
בעקבות  ארכיאולוגיים  אתרים  של  הנרחב 
ההיסטוריות  הערים  במרכזי  החדשה  הבנייה 
השנייה  העולם  מלחמת  שלאחר  בשנים 
באירופה ובארצות הברית. באופן אירוני, יותר 
אתרים נהרסו אז מהפיתוח שלאחר המלחמה 
לידי  הגיע  המצב  עצמה.  מהמלחמה  מאשר 
המועצה  של  דוח  יצא   1972 שבשנת  כך, 
"מחיקת  שכותרתו  לארכיאולוגיה  הבריטית 
שאם  כך,  על  התריע  והוא  ההיסטוריה",2 
יימשכו קצב הפיתוח המואץ וחפירות ההצלה 
במתכונתם, תאבד כל העתודה הארכיאולוגית 
משני  בפחות  בבריטניה  ההיסטוריות  בערים 
עשורים. הביקורת על חפירות ההצלה הובילה 
לחיפוש כיווני פעולה חדשים שיאפשרו שמירה 

על אתרים רבים ככל האפשר לטובת מחקר 
ושימושים עתידיים. 

פתרונות ומודלים לניהול המורשת 
לניהול   )Lipe 1974( ליפה  שהציע  המודל 
הברית  בארצות  הארכיאולוגית  המורשת 
הארכיאולוגי  שהמחקר  כך  על  מתבסס 
המתבלה  מתכלה,  משאב  על  מושתת 
המחקר  המשך  את  לאפשר  כדי  במהירות. 
בעתיד, הוא מבקש להאט את דלדול המשאב 
ליפה  קורא  כך,  לשם  בחסכנות.  בו  ולנהוג 
לארכיאולוגיים להיות מעורבים בכל ההיבטים 
של ניהול המשאב הארכיאולוגי ולא להסתפק 

במחקרו בלבד, ומציע שלושה כיווני פעולה: 
נמצאים . 1 המודל  בבסיס   - הציבור  חינוך 

להערכת  והחינוך  הציבור  תמיכת 
ונדליזם  למנוע  כדי  זאת  הארכיאולוגיה. 
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שלפיו  חברתי,  ערך  ליצור  כדי  וגם 
פרספקטיבה  מבטאת  הארכיאולוגיה 

תרבותית על מקומו של האדם בעולם. 
מעורבות של ארכיאולוגיים בתכנון - ליפה . 2

ואינוונטר  סקרים  של  העדרם  את  מציין 
חשיבות  את  וכן  תכנון,  מוכוון  שיטתי, 
מצב  פני  על  התכנון  בשלבי  המעורבות 
בדיעבד,  נערכות  הצלה  חפירות  שבו 

במנותק מהתכנון. 
שמורות ארכיאולוגיות – זוהי אסטרטגיית . 3

שימור באמצעות "שמורות ארכיאולוגיות" 
בשמורות   .)archaeological preserves(
אלה לא יותרו שינויי ייעוד בקרקע, והן יהיו 
נתונות לפיקוח מחמיר. הבחירה באתרים 

קריטריונים  מחייבת  כשמורות  שיוכרזו 
המקובלים,  הקריטריונים  לצד  מיוחדים, 
מציע  ליפה  וייחוד.  מונומנטליות  דוגמת 
לצורך  סוג  מכל  מייצגים  אתרים  לשמר 

מחקר עתידי. 
ביטוי  השנים  במשך  קיבלו  אלו  עקרונות 
בכמה  הארכיאולוגית  למורשת  באינוונטרים 

מדינות בעולם. 

מה ייכלל באינוונטר? מיון והערכה 
של אתרים ארכיאולוגיים לשימור

ממיצוי   — הארכיאולוגי  בדגש  השינוי 
השרידים  לשימור  המחקרי  הפוטנציאל 
באתרם — דורש מערכת למיון ולהערכה של 

בתהליכי  ולשילובם  הארכיאולוגיים  האתרים 
מתייחס  המיון   .)Pokotylo 1976( התכנון 
ובראשונה להבחנה בין אתר עתיקות  בראש 
לבין אתר מורשת ארכיאולוגית; ההבדל נובע 
ומהעתיד  לאתר  שנעניק  מהערך  בעיקרו 
לו. אתרי מורשת הם אותם מקומות  שנבחר 
שאנו מייחסים להם חשיבות ובוחרים לשמור 
אותם ולהורישם לדורות הבאים. היום, מרבית 
השרידים הארכיאולוגיים, הנחשפים בחפירות 
מורשת  לאתרי  הופכים  אינם  למשל,  הצלה 
החקיקה  הפיתוח.  לחצי  בשל  נהרסים  אלא 
קריטריונים  מגדירה  אינה  בישראל  הקיימת 
מורשת.  כנכסי  ארכיאולוגיים  אתרים  לסיווג 
כ'עתיקה'  ארכיאולוגיים  אתרים  על  הכרזה 

אתר הסקר בלוס אנג'לס, ובו פנייה לציבור הרחב ללמוד, להציע אתרים, להשתתף 
ולהיות מעורב בסקר. עיצוב דף הבית משקף את תפקידו של הסקר ככלי לשיתוף 

מידע, חינוך ומודעות ציבורית
(http://www.preservation.lacity.org/survey :מקור(

דוגמה להתפלגות הסיכונים מרעידות אדמה במבנים היסטוריים ברג'יו, קלבריה, 
http://www.ingenio-web.it/ :המאפשרת היערכות ברמה המקומית )מקור

(Articolo/1266/Il_sistema_informativo_territoriale_della_Carta_del_Rischio.html

דוגמה לניתוח האיומים הסיסמיים בדיר עזיז,מטעם המכון הגאולוגי, 
במסגרת סקר סיכון מרעידות אדמה לאתרים ארכיאולוגיים. משקלול של 

האיומים ורמת הרגישות של האתר התקבלה דרגת הסיכון.

התרשימים באדיבות מיכאל כהן, רשות העתיקות
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מבוססת  תשל"ח-1978  העתיקות  חוק  תחת 
שריד  כל  כלומר  בלבד,  הנכס  גיל  על 
ארכיאולוגי הקדום לשנת 1700 לסה"נ. אלא 
לו  מקנה  אינה  כ'עתיקה'  האתר  שהכרזת 
השימור  אינוונטר  לשימור.  אתר  של  מעמד 
מבין  המורשת  אתרי  את  לזהות  אפוא  נועד 
הגנתם,  את  ולאפשר  העתיקות,  אתרי  כלל 
אתרים  אילו  להחליט  כדי  ופיתוחם.  שימורם 
לכלול באינוונטר השימור )ומכאן גם שיוחלט 
אילו אתרים לא יקבלו הגנה ויאבדו( יש לקבוע 
ולהערכתם.  לסיווגם  מתאימים  קריטריונים 
הם:  למשל  באנגליה  הנהוגים  הקריטריונים 
לתקופה,  או  מסוימת  לקטגוריה  אופייני  אתר 
נדירות, תיעוד ומידע על האתר, מכלול, מצב 
והוכחה  מגוון,  לאיומים,  רגישות  השתמרות, 
 Department for( של פוטנציאל מידע עתידי
Culture, Media and Sport, UK 2010(. מעבר 
ספציפיים  קריטריונים  נקבעו  באנגליה  לכך, 
למאפיינים  בהתאם  הארכיאולוגיים  לאתרים 
ממשל,  קבורה,  עד  מחקלאות  קטגוריות  של 

.)English Heritage 2012( פולחן ותעשייה
איזה מידע נדרש לצורכי שימור באינוונטר? 

1. מידע לצורכי תכנון - אינוונטר של אתרים 
ברשות  הנתונים  מסד  כמו  ארכיאולוגיים, 
על  ולהגנה  מחקר  לצורכי  נועד  העתיקות, 
המידע הארכיאולוגי. אולם, מידע זה אינו מספק 
הארכיאולוגי.  למשאב  מספקת  הגנה  כאמור 

בחשיבות  הוכר  הכ',  למאה  ה־70  בשנות 
לשלבם  ובצורך  תכנוני  כמשאב  האתרים 
עת,  באותה  ההרס  לצמצום  כאמצעי  בתכנון 
נוסף למיצוי הפוטנציאל התרבותי הגלום בהם 

גם מידע תכנוני לאינוונטרים לשימור. 
הגוברת  המודעות   - סיכונים  הערכת   .2
וחשיפתו  הארכיאולוגי  המשאב  על  לאיומים 
אסונות  אוויר,  זיהום  אקלים,  מגורמי  להרס 
הגישות  התחזקות  לצד  ומלחמות,  שוד  טבע, 
את  העלה  מונע,  בשימור  המצדדות  בשימור 
בשנת  סיכונים.  לאותם  בהיערכות  הצורך 
הסיכון  'מפת  פרויקט  באיטליה  הושק   1992
מערכת  שבמרכזו  התרבותית',3  למורשת 
עדיפויות  סדרי  לקבוע  המאפשרת  מידע 
לשימור ולתחזוקה על פי הערכה של מכלול 
הוטמעה  זו  תפיסה  למורשת.  הסיכונים 
באינוונטר העתיקות הירדני,4 המתמקד בזיהוי 
האיומים ככלי לניטור המורשת, להגנה עליה 
המורשת  אתרי  ברשימת  גם  כך  ולניהולה. 
שם   5,)Heritage at Risk( באנגליה  בסיכון 
נמצא למשל כי למעלה מ־38%)!( מהאתרים 
המוכרזים נפגעו בשנת 2013 מעיבוד חקלאי. 
העיסוק בנושא לא פסח גם על רשות העתיקות 
הבין־ ההיגוי  ועדת  עם  בשיתוף  יזמה  אשר 

סקר  אדמה,  לרעידות  להיערכות  משרדית 
סיכון מרעידות אדמה לאתרים ארכיאולוגיים.6 
של  הקונסטרוקטיבי  מצבם  נבדק  בסקר 

השרידים אל מול האיומים הסיסמיים, במטרה 
להעריך את רמת הסיכון של האתרים. בסקר 
נמצא כי מספר לא מבוטל של מבנים נמצא 
במצב קריטי. משמעות הדבר היא כי מבנים 
האדמה  ברעש  ישרדו  לא  הנראה  ככל  אלו 

הבא אם לא יינקטו פעולות לייצובם.
כיום,   - ציבורית  ומודעות  מידע  שיתוף   .3
ב"עידן הרשת", מתגבר תפקידו של אינוונטר 
אתרי מורשת גם ככלי לשיתוף מידע בחינוך 
הסקר  אתר  בציבור.  המודעות  ובהעלאת 
הוא  באינטרנט  ישראל7  של  הארכיאולוגי 
דוגמה אחת. יש גם מערכות אינטראקטיביות, 
לוס  של  ההיסטוריים  הנכסים  אינוונטר  כמו 
הציבור  את  המזמין   8,)Survey LA( אנג'לס 
על  במידע  ולשתף  חדשים  אתרים  להציע 
אפשר  העכשוויות  במגמות  קיימים.  אתרים 
מבוססות  גיאוגרפיות  מידע  מערכות  למצוא 
המיועדת   9,"Arches" כמו מערכת  פתוח,  קוד 
ומאפשרת  המורשת,  ולניהול  לאינוונטרים 

התאמה לצרכים ייחודיים ושיתוף במידע. 

 לקראת אינוונטר שימור
ברשות העתיקות

הנתונים  מסד  את  לבנות  ניגשנו  כאשר 
רשות  שיזמו  אתרים",  "הצלת  לפרויקט 
"ציוני דרך" במשרד ראש  ופרויקט  העתיקות 
נדרש  הממשלה, עלתה השאלה: איזה מידע 

מערכת Arches מאפשרת לציבור הרחב לשתף מידע על אתרי מורשת ברחבי העולם, וכן ליצור מסדי נתונים מותאמים לצרכים הייחודיים של גופים וסוגי 
(#/http://ec2-54-219-128-54.us-west-1.compute.amazonaws.com/FGI/Arches :אינוונטרים שונים )מקור
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באינוונטר שימור? גילינו כי חוסר במידע הוא 
המכשול העיקרי בשימורם של האתרים. מבין 
כנסת  בתי  התגלו  שבהם  האתרים  עשרות 
לציבור,  מוכרים  מעטים  רק  בגליל  עתיקים 
צורכי השימור  אין מידע על  ובקרב הרשויות 
פיתחנו,  לכן,  שלהם.  הפיתוח  פוטנציאל  ועל 
בשיתוף עם תחום טכנולוגיות המידע, אינוונטר 
על  המבוסס  ארכיאולוגיים,  לאתרים  שימור 
מערכת מידע גאוגרפית 10ArcGIS Online של 
ESRI. מערכת זו תשמש כלי לקבלת החלטות 
ראייה  מתוך  אתר  בכל  ההתערבות  אופן  על 
כוללת של האזור. אינוונטר זה הוא מיזם־חלוץ 
ניטור ותחזוקה רב־ ניהול,  )פיילוט( לתשתית 

בהתאם  הוגדרו  המערכת  מאפייני  שנתיים. 
למידע הנדרש לשימור האתרים ולתחזוקתם, 
מידע  סטטוטורי,  מידע  זה  בשלב  בהם  ויש 
והסיכונים,  האתרים  השתמרות  מצב  על 
אנו  כעת  האתר.  של  תרבותית  הערכה  וכן 
באינוונטר  המידע  את  להנגיש  גם  מתכננים 
להעלאת  מהפעולות  כחלק  הרחב  לציבור 

המודעות של הקהילה וזיקתה למקום. 
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המידע  ממערכת  חלק  היא  הסקר  מערכת 
הגאוגרפי של רשות העתיקות )ממא"ג(, והיא 
המפה  סקרי  הפיתוח,  סקרי  את  משמשת 
וסקרי הנושא )יבשתיים או ימיים( המתבצעים 

מטעם הרשות. 
על  מידע  ובה   ,2002 המערכת בשימוש מאז 
ארכיאולוגים  שרידים   50,483 סקרים,   282
ו־14,058 אתרי סקר. עם השנים, עלה הצורך 
במערכת  המשתמשים  מספר  את  להגדיל 
כדי  זאת,  כל  חדשות.  יכולות  לה  ולהוסיף 
לתמוך בתהליכי העבודה של הסקר מקבלת 

הרישיון, דרך הדוח ליזם ועד הפרסום.
מערכת  פיתוח  של  תהליך  התניע  זה  צורך 
עם  מלא  בשיתוף  שנעשה  חדשה, 
המשתמשים, הן בהגדרת הצרכים הן באפיון 
תיכון,  סקר  הוצג  זאת  בעקבות  המערכת. 
בסיס  ושימש  המשתתפים  ידי  על  שאושר 
היא  התוצאה  החדשה.  המערכת  להקמת 
הנתונים,  בבסיס  שינויים  מקיף שכלל  שדרוג 

אינטרנטי,  ממשק  ופיתוח  חדש  שרת  בניית 
ידידותי ונוח למשתמש. 

לאיסוף  ככלי  הוגדר  המערכת  של  ייעודה 
מידע מן הסקר, לניתוחו, לניהולו ולהכנתו 

לפרסום. מטרותיה העיקריות הן:
למגוון 	  אחיד,  מרכזי,  מידע  מאגר  לשמש 

הסקרים המתבצעים ברשות ומחוצה לה;
לאפשר תמיכה ממוכנת בתהליכי העבודה 	 

בסקר, מאיסוף המידע ועד ליצירת מסמך 
ראשוני לצורך פרסום/דוח ליזם; 

ברמת 	  הן  אחיד,  עבודה  פורמט  ליצור 
איסוף הנתונים הן ברמת התצוגה;

ניתוח 	  הסקר,  בנתוני  צפייה  לאפשר 
המרכזי,  הנתונים  מבסיס  ואחזורו  המידע 
מידע  שבו  בממא"ג  המידע  שילוב  וכן 

ממערכות מרחביות אחרות.
הפכה  המערכת  הנתונים,  בסיס  מבחינת 
למודולים  קושרה  ולראשונה  לדו־לשונית, 
מודול  הם  החשובים שבהם  במנור"ה,  שונים 

)תזאורוס(  מונחים  מילון  מודול  רישיונות, 
לכך,  נוסף  מנור"ה.  של  התצלומים  ומאגר 
של  הפרסומים  למאגר  גם  חוברה  המערכת 
מקושר  במערכת  סקר  שכל  כך,  הרשות. 
והקישור  רישיונות,  ממודול  סקר  להרשאת 
להרשאה מעניק לסקר את סוג הסקר, מספר 
של  הגאוגרפי  התחום  הסקר,  שם  המפה, 
שכל מכאן,  הסוקרים.  רשימת  ואת   הסקר 

סוקר יכול, על פי הרשאות הסקרים שברשותו, 
ליצור סקרים במערכת ולערוך אותם. החיבור 
אחידות  מאפשר  המונחים  מילון  של  למודול 
אם  בין  הארכיאולוגיים,  השרידים  בהגדרת 
בחפירה,  מקורם  אם  ובין  בסקר  מקורם 
בממצא אקראי או באוספים. חיבור זה מגדיל 
לפי  במערכת:  החיפוש  אפשרויות  את  אף 
תתי־ "ענף" של  לפי  או  מועדפת"  "לא  מילה 

מונחים.
פותחה  המערכת  העבודה,  ממשק  מבחינת 
היישומים  כל  שבו   )WEB( אינטרנטי  ככלי 

מערכת הסקר של רשות העתיקות

 

תפרוסת ישויות הסקר, ובהן נקודה מרכזית לאתר ותחום 
הסקר. לחיצה על ישות מאפשרת עריכה טקסטואלית,

הוספה איורים ומסמכים נלווים אחרים

שכבת סקר בעבודה, וכן שכבת האתרים הארכיאולוגיים 
)ריבועים ירוקים( ושכבת הרישיונות )חפירות בריבועים כחולים 
וסקרים בצבע אוקר(. מימין אפשר לראות את היישום של זיהוי 
ישויות, ובו מידע על הישויות שנבחרו; בתפריט משמאל אפשר 

לשלוט בתצוגה של מפות הרקע

תחום טכנולוגיות המידע 
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משתנה  להם,  ובהתאם  למשתמש,  זמינים 
סקר  בחירת  בעת  כך,  המסך.  על  התצוגה 
לעבודה, מוצגים על המפה כל ישויות הסקר, 
שנמדדו  הארכיאולוגיים  בשרידים  החל 
ופוליגונים(, דרך תחום הסקר  )נקודות, קווים 
וכלה באתרי הסקר. למשתמש יש את היכולת 
יוצגו על המסך ואילו לא.  לקבוע אילו ישויות 
מרגע זה, ולאחר שנבחר היישום הנדרש, יכול 
על  המוצגים  הנתונים  את  לערוך  גם  הסוקר 

המפה בלחיצת עכבר אחת:
)טקסטואלי( 	  אלפא־נומרי  מידע  עדכון 

לישות )כולל תמיכה לסקר ימי(;
שינוי 	  כלומר  הגאוגרפית,  הישות  עריכת 

ושינוי  הישות  גודל  שינוי  בהזזה,  המיקום 
כיוון )סיבוב(;

הוספת תצלומים, מסמכים, איורים/לוחות 	 
וסרטוטים לישות עצמה, כצרופה;

מחיקה או יצירה של ישויות על המפה;	 
איגוד שרידים ארכיאולוגיים לאתר סקר.	 

יכול  ולכן  מהממא"ג,  חלק  היא  המערכת 
המידע  את  לנתח  עבודתו  במהלך  הסוקר 
שאותן  אחרות  מידע  שכבות  מול  שנאסף 
להציג  יכול  הסוקר  לדוגמה,  הרשות.  מנהלת 
ולהסתיר על פי הצורך את שכבת הסקר )ובה 
האתרים  שכבת  את  הסקרים(,  מכל  מידע 
הארכיאולוגיים, את שכבת הרישיונות או את 
בהתאמה,  כך,  במרחב.  הפעילויות  שכבת 
מידע  קודמים,  מסקרים  מידע  לקבל  אפשר 
בשטחו,  מוכרזים  ארכיאולוגיים  אתרים  על 
מידע  וכן  לסקר,  שקדמו  באזור  חפירות  על 

בדיקת  כמו  במרחב,  אחרות  פעילויות  על 
יזמים  עם  פגישה  בדיקה,  תעלות  תכנית, 
וכדומה. הסוקר יכול להיעזר גם במפות רקע 
שונות, ובהן תצלומי אוויר, מפות רסטר ומפות 
עתיקות. בעזרת כלים אלו יכול הסוקר לאתר 
סקר  אתרי  וליצור  ארכיאולוגיים  מכלולים 
לזהות  מאפשרת  המערכת  כן,  כמו  בהתאם. 
על  המוצגות  הגאוגרפיות  הישויות  כל  את 
המסך, לקבל רשימה מלאה שלהן ולהדפיסן. 
כל  על  המסך,  על  המוצגת  המפה  את  גם 
שכבות המידע המוצגות בה, אפשר להדפיס 

במגוון פורמטים וגדלים. 
כלי חשוב נוסף שמציעה המערכת לסוקר הוא 
בדומה  גאוגרפיות.  ישויות  חיפוש  של  יישום 
על  להתבצע  יכול  החיפוש  קודמת,  לגרסה 
פעילויות במרחב או על סקרים, כאשר חיפוש 
אתרי  לחפש  מתוך שכבת הסקרים מאפשר 
במילון  שהוגדרו  כפי  סקר  שרידי  או  סקר 
האפשרות  נוספה  החדשה  בגרסה  המונחים. 
במפת  גם  החיפוש  תוצאות  את  לקבל 
ריכוזים,  ובמפת   )Heatmaps( צפיפויות 
של  החפיפה  רדיוס  את  לקבוע  גם  ואפשר 

הישויות על המסך. 
הם  ברשות  היום  המתבצעים  הסקרים  רוב 
בשטח  נערכים  אלה  סקרים  פיתוח.  סקרי 
כדי  היזם,  ידי  על  לפיתוח  המיועד  מצומצם, 
להחליט אם לשחרר את השטח ולאפשר את 
המשך פיתוחו או לחייב חפירה או כל בדיקה 

אחרת לפני שחרור השטח.
הסקרים הללו קצרים בזמן, ומחייבים כתיבה 

עבור  הסקר  תוצאות  את  המסכם  דוח  של 
 .)J לא  מי  )של  יקר  הסוקר  של  וזמנו  היזם, 
לטעון  היה  אפשר  קודמת  בגרסה  גם  אמנם 
השרידים,  מידות  )למשל,  מהשטח  נתונים 
נוספה  זו  בגרסה  אולם  והגדרתם(,  תיאורם 
טעינתם  לפני  בנתונים  לצפות  האפשרות 
כמו  מיותרות.  טעויות  למנוע  ובכך  למערכת 
כן, מיד לאחר טעינת השרידים אפשר לערוך 
)טקסטואליים(  האלפא־נומריים  הנתונים  את 
עבדו  כאילו  ובנוחות,  במהירות  בפשטות, 
בגיליון EXCEL, המערכת מחליפה למעשה את 
במילוי  ותומכת  סקר",  "תיק  ביצירת  הצורך 
ובהעברה  ליזם'  'דוח  ליצירת  הנדרש  המידע 
ליזם".  "דוחות  לאתר  הנתונים  של  ממוכנת 
אפשר ניתן לקבל עבור סקר מפה גם הפקה 
ממוכנת של מפות תקופתיות לפרסום, ועבור 
סקר פיתוח הפקה ממוכנת של מפה בפורמט 

אחיד ורשמי ליזם.
בימים אלו שוקדים בתחום טכנולוגיות המידע 
הקיים  הגאוגרפי  הנתונים  בסיס  שדרוג  על 
כדי להעביר את המערכת לייצור. מיד לאחר 
הנדרשת  בתמיכה  המאמץ  יושקע  השקתה, 
גרסות  ובניהול  סקר  של  הסופי  לפרסום 
יצירת  בזמן  הסקר  נתוני  הצגת  כמו  המידע, 
הפרסום  בזמן  הסקר  נתוני  הצגת  ליזם,  דוח 
הסופי, ובמקרה הצורך אף עריכה ועדכון מידע 
של הסקר גם לאחר פרסומו. מערכת הסקר 
מחקרית  מערכת  ובראשונה  בראש  היא 

לאיסוף מידע מהסקרים והצגתם.

 

 תוצאות החיפוש: פיזור שרידי סקר מהתקופות
האיובית־הממלוכית

תוצאות החיפוש במפת 
צפיפות של ישויות: שרידי 
סקר מהתקופות האיובית־

הממלוכית

תוצאות החיפוש במפת 
ריכוזים: שרידי סקר 
מהתקופות האיובית־

הממלוכית
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“Archaeology... is the discipline with the 

theory and practice for the recovery of 

observable hominid behaviour patterns 

from indirect traces in bad samples.”

(David Clarke, 1973).

שהתפתח  כפי  השיטתי,  הארכיאולוגי  הסקר 
הנתונים  של  מקיף  לגילוי  נועד  בישראל, 
הארכיאולוגיים במדינה. ככל שאפשר להעריך, 
הסקר  אמנם,  במינו.  יחיד  סקר  סוג  זהו 
רבים  במקומות  קיים  ארכיאולוגית  כשיטה 
אזוריים,  הם  שם  הסקרים  רוב  אך  בעולם, 
ומבוצעים בהקשר של פיתוח או במגבלות של 

אסטרטגיות דגימה.
 — המודרני  הארכיאולוגי  הסקר  שיטות 
מרכזיים  באתרים  שנערכו  לסקרים  בניגוד 
המאה  ובתחילת  הי"ט  במאה  ומפורסמים, 
הכ' — מבוססות על עבודתו של קארל בוצר 
ה־50  בשנות  שהתפתחה  שיקגו  ואסכולת 
וה־60 למאה הכ'. לפי תפיסה זו, הסקר נועד 
לשמש מעין השלמה לחפירה באתר, במטרה 
בשל  הסביבתי.  בהקשרו  האתר  את  להציב 
נבחרו  המחקר,  אזורי  של  העצום  גודלם 
טכניקות לדגימה אקראית של השטח הנסקר. 
סקר  עבודת  של  זה  לסוג  ראשונות  דוגמות 
במזרח התיכון היו הסקרים האזוריים דיאלה, 
אדמס  רוברט  ערך  שאותם  ובגדד,  אורוק 
ה־60.  בשנות  בעיראק  שיקגו  מאוניברסיטת 
הסקרים הללו שילבו סקרים רגליים וסקרים 
קדומים.  מים  נתיבי  לאורך  ג'יפ  על  רכובים 
חרסים  לאסוף  הייתה  הסקרים  מטרת 

להעריך  יהיה  שאפשר  כדי  אינדיקטיביים 
את גודלם של האתרים המרכזיים ואת שטח 
העורף הכפרי שהקיף אותם לאורך התקופות. 
אדמס הצליח ליצור מאגר נתונים ארכיאולוגי, 
ההתיישבות  דגם  את  הגדיר  הוא  ובעזרתו 
את  להציג  הצליח  הוא  כן,  כמו  תקופה.  בכל 
מערכת היחסים המשתנה של האדם עם הנוף 
על פי אמצעי קיום, תכונות דמוגרפיות ויכולות 

הנשיאה של הקרקע. 
המתודולוגיות  לבעיות  מודע  היה  אדמס 
בעבודתו, ולכן ממשיכיו ערכו שינויים בשיטות 
שבצפון  ג'זירה  אזור  את  שבסוקרם  הסקר 
ה־80. הם ערכו סקרים  עיראק באמצע שנות 
רגליים ורכובים לאורך רצועות סקר במרחקים 
מקבילים של 500 מ')!( כדי לכסות את השטח 
ב'שיטתיות'. השטח סביב האתרים המרכזיים 
נדגם בסקר רגלי, והממצאים נאספו בנמרצות 
בריבועים נבחרים. מטרת המחקר הייתה לבחון 
ההיררכיה  את  תקופה,  לפי  היישוב  גודל  את 
ואת מידת אינטנסיביות  של דגם ההתיישבות, 

 .)manuring השימוש בקרקע )באמצעות
באיטליה, הרשויות הארכיאולוגיות המקומיות 
רוב  מטעמם.  סקרים  מאוד  מעט  ערכו 
על  לא  נעשתה  רומא  סביב  הסקר  עבודת 
ידי צוותים איטלקיים אלא בעיקר על ידי בית 
הספר הבריטי לארכיאולוגיה ברומא. סקרים 
ג'ון  של  בראשותו  בוצעו  חשובים  אזוריים 
ולאחר  לרומא,  מדרום  פרקינס  וורד  בריאן 
כיסה  רומא  בקרבת  איטליה.  ברחבי  מכן 
הסקר הארכיאולוגי את רוב שטחו של העורף 
הכפרי העתיק של העיר. סקרים אלו אפשרו 

לאפיין את המערך היישובי הכפרי סביב רומא 
הקלסי",  "הנוף  נחשף  כך  שונות.  בתקופות 
המתאפיין בדגם של יישוב מפוזר, לעומת דגם 
של גושי התיישבות , שהיה נפוץ בימי הביניים. 
מי  לכל  מפתיע  לא  באופן   — הסקר  תוצאות 
שערך סקר בישראל —הוכיחו שהאזור סביב 
לה,  הצמודים  רק השטחים  ולא  רומא,  העיר 

היה מכוסה בצפיפות רבה באתרים. 
גריים  של  בראשותו  טוסקנה",  "סקר  מטרת 
וביקבים  לביקור במסעדות  — מעבר  בארקר 
בסביבה — הייתה לחקור את התפתחותן של 
בין  היחסים  את  אזוריים,  כמרכזים  הערים 
הקשר  ואת  שלה,  הכפרי  העורף  לבין  העיר 
בין טוסקנה לבין הערים הגדולות באזור. רדיוס 
נקבע  הערים  סביב  ק"מ   10 של  שרירותי 
הערים.  של  המרבי  החקלאי  העורף  כשטח 
נסקרו ארבע רצועות סקר, ולאחר מכן, נערך 
מהשטח;   10% של  מדוקדק  מדגמי  סקר 
סוגיות  לבחון  כדי  גושי מבנים  נסקרו  לבסוף, 
אפשרו  הסקר  תוצאות  ביישובים.  מסוימות 
היישוב  של  המשתנה  צפיפותו  את  לנתח 
הערים  סביב  ההתיישבות  סוגי  את  ולהגדיר 

לאורך התקופות ההיסטוריות.
בקרב  נפוצה  אסטרטגיה  הוא  מדגמי  סקר 
ובזמן.  במשאבים  המוגבלים  מחקר  צוותי 
ביוון;  מלוס  הן הסקרים של  דוגמות חשובות 
לונה וטוסקנה באיטליה; סרגמס בתוניסיה; יול 
קיסריה באלג'יריה; טראקו בספרד וסאגלסוס 

בטורקיה. 
הסקר המדגמי משתמש לרוב באחת השיטות 

שלהלן:

סקרים ארכיאולוגיים סביב הים התיכון 
ואזור המזרח התיכון

ד"ר יוחנן )ג'ון( זליגמן
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פי 	  על  שטח  יחידות  של  אקראית  דגימה 
רשת;

דגימה אקראית של אזורי משנה טבעיים 	 
בשטח הנסקר;

דגימה שיטתית לאורך רצעות סקר או לפי 	 
רשת. 

תוצאות  סטטיסטיות,  שיטות  על  בהתבסס 
בכל  היישוב  אופי  את  לייצג  אמורות  הסקר 
רק  נכונה  תהיה  זו  קביעה  אך  המפה,  שטח 
אם האתרים מפוזרים בשווה על כל המרחב. 
כשדגם  רק  יעילים  מדגמיים  שסקרים  מכאן, 

ההתיישבות מגובש או שאינו סדור.

דוגמה טובה לסקר מדגמי הוא סקר טראקו, 
נערך  במקום  בקטלוניה.  לטרגונה  שמצפון 
סקר רגלי לאורך ארבע רצועות סקר באורך 
22–28 ק"מ ובמרווחים מקבילים של 5 ק"מ. 
מדגם זה מבוסס על ההנחה שרצועות הסקר 
מייצגים את כל השטח בתחום בסקר. בסקר 
התגלו 500 אתרים ממגוון רחב של תקופות. 
אלה מקיפים את טראקו, שהייתה בירתה של 

נשאיר  הרומית.  סיטריור  היספניה  פרובינציה 
בין  הגדולים  המרווחים  האם  לשיפוטכם: 
של  אמתית  הבנה  מאפשרים  הסקר  רצועות 
המערך היישובי של העורף הכפרי של טראקו 

בפרט ושל האזור בכלל? 
הכשרה  שעברו  המחברים,  אופן,  בכל 
השתמשו  הבריטית,  האסכולה  של  בשיטות 
בתוצאות כדי להעריך את דפוסי ההתיישבות 
היישובים  בין  הכלכליים  היחסים  את  באזור; 
הכפריים לבין המרכז העירוני; את ההעדפות 
הגאוגרפיות בתקופות השונות; את השפעתה 
הפיתוח  על  בטראקו  הרומית  המושבה  של 

עירוני  ניוון  בין  היחס  ואת  באזורים הכפריים; 
לצמיחה כפרית בתקופה הרומית המאוחרת, 
והפצתם  החרס  כלי  ממצא  סמך  על  בעיקר 

מהעיר לאזורים הכפריים. 
הם  התיכון  הים  באזור  מהסקרים  ניכר  חלק 
של  פיתוחם  לקראת  הנערכים  חירום,  סקרי 
מכנים  שאנו  למה  בדומה  גדולים,  שטחים 
אך  רבות,  הדוגמות  אמנם  פיתוח".  "סקרי 

אזכיר את הגדולים שבהם: סקר סכר אורפה 
בלוב,  אונסק"ו  של  החירום  סקר  בטורקיה, 
סקרים סביב אסואן לפני בניית הסכר וסקרי 
הפרת  על  סכרים  הקמת  לקראת  חירום 
והחידקל בסוריה ובעיראק. לרוב, סקרים אלה 
אינם מגיעים לרמת הפירוט של סקרי הפיתוח 
בארץ. מרבית הסקרים הללו נערכים על ידי 
צוותים זרים, מתוך כוונה לאסוף נתונים בעיקר 
מקדים  כצעד  יותר  הגדולים  האתרים  על 

לחפירה. 
בדומה  לאומית,  ברמה  ארכיאולוגיים  סקרים 
לסקר הארכיאולוגי של ישראל, אינם בנמצא 

מחוץ לגבולות המדינה. סוג זה של תכנון לטווח 
ארוך באמצעות סקרים מקיפים וכוללניים, בד 
לא  הדרושים,  המשאבים  הקצאת  עם  בבד 
גם  כלל  בדרך  אשר  אחרות,  במדינות  אומץ 
צריכות להתמודד עם שטחים עצומים בהרבה 
פותחו  באתגר,  לעמוד  כדי  לכן,  משלנו. 
אזוריים,  סקרים  של  שיטות  אלה  בארצות 

שיטות של דגימה ופעולות חירום.

סקר בית הספר הבריטי לארכיאולוגיה מצפון לעיר רומאסקר מגדמי בטרגונה, ספרד
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לימודי  את  ענתי  עמנואל  סיים   1953 בשנת 
העברית.  באוניברסיטה  הראשון  התואר 
סקר  לערוך  גוריון  בן  דרש  ימים,  באותם 
ארכיאולוגי ברמת הנגב. הוא  אז הארכיאולוג 
הצעיר ביותר במחלקת העתיקות. לאחר שפנו 
הסכים,  לא  אחד  ואף  הארכיאולוגים,  לכל 
נקרא עמנואל לרדת לנגב: "הייתה לי אפשרות 
למשכורת מסודרת, ולכן הסכמתי. שלחו אותי 

לשדה בוקר". 
בן  צעיר  היה משק  ימים  באותם  בוקר  שדה 
שלושה חודשים. עמנואל הולן בצריף, שלימים 
את  התחיל  הוא  גוריון".  בן  של  "הצריף  היה 
במפות  והשתמש  אמצעים,  כל  ללא  הסקר 

הראשונה  העולם  מלחמת  מימי  בריטיות 
)1914(, בכל יום סקר עמנואל קילומטר רבוע, 
ורשם את כל האתרים. את ממצאי החרסים 
וכלי צור הביא לשדה בוקר, והם הפכו לנושא 
שיחה עם בן גוריון ועם האנשים שהגיעו אליו. 
 — הסלע  ציורי  את  עמנואל  גילה  זה  בסקר 
זו  הייתה  בנגב.  הראשונים  האומנות  שרידי 
תגלית חדשה לחלוטין באותה עת, והיא עוררה 
הסקר  הורחב  כך,  בעקבות  רבה.  התעניינות 
על  כתב  הוא  הדרומי.  לנגב  גם   1954 בשנת 
כך מאמרים, והוזמן לסיים את לימודיו בצרפת. 
עבדת  בנחל  מטרד,  ברמת  שערך  בסקר 
להר  גם  עמנואל  הגיע  בוקר  ובסביבות שדה 
לנושא  ואילך  ה־80  משנות  שהפך  כרכום, 
הארכיאולוגיות  המשלחות  בחייו.  מרכזי 

 200 של  שטח  סקרו  כרכום  בהר  שפעלו 
קמ"ר. כל משלחת תרמה את חלקה, והביאה 
גם  המקום.  חשיבות  של  מחודשת  להערכה 
חדש  מידע  נתגלה  בעבר  שנסקרו  בשטחים 
שהביא להערכה מחודשת של הממצא. כיום 
מוכרים בהר כרכום למעלה מ־1300 אתרים, 
מקומות  חנייה,  אתרי  כפרים,  שרידי  ובהם 
פולחן, ציורי סלע, מחסות סלע, שדות קבורה 
הציע  הרבים,  הממצאים  לאור  וגאוגליפים. 
כרכום  הר  את  לזהות   1983 בשנת  עמנואל 
עם הר סיני המקראי. ההצעה עוררה ויכוחים 
הוויכוח  המדעי.  מהקשרם  שחרגו  סוערים 

סביב זיהויו של ההר נמשך עד היום.
 

הקמוני  המרכז  מטעם  נערך  כרכום  בהר  המחקר 
בתמיכת   ,)CEPE( באיטליה  פרהיסטורי  למחקר 
האיטלקי  החוץ  במשרד  תרבות  לקשרי  המחלקה 
וקרן מחקר בברשיה, ובהשתתפות מתנדבים רבים. 
מחנה  ההר  לרגלי  מקים  המחקר  צוות  שנה  בכל 

וממשיך את המחקר.

על הסוקרים

פרופ' עמנואל ענתי
מירב שי*

פרופ' עמנואל ענתי

* על סמך ריאיון עם פרופ' עמנואל ענתי
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ברשות  לעבודה  התקבלה  ברדה  לטיציה 
סקרים,  בענף  ושובצה  ב־1995,  העתיקות 
לדבריה,  וממנו,  היימן,  מוטי  ד"ר  בניהולו של 

למדה את מלאכת הסקר.
מאז הייתה לטיציה שותפה בפרסומן של שש 
מפות סקר, ובהן: בקעת סיירים, גדרה ומקווה 
ישראל. לאחרונה סיימה לטיציה סקר במפת 
באר טוביה, ובימים אלו היא סוקרת את מפת 

כפר אוריה )בשיתוף עם כותב שורות אלו(.
מ'  ענפים:  ראשי  שלושה  עם  עבדה  לטיציה 
היימן, י' דגן וע' שיאון, והייתה שותפה מרכזית 
בפרויקט הכרזות האתרים, כ־30,000 במספר. 
רשות  של  )ממא"ג(  הסקרים  נתוני  מאגר 
חייה,  ולמפעל  השני  לביתה  היה  העתיקות 
והיא הזינה לתוכו יותר מ־15,000 תיקי אתרים 
ואתרים  ממצא  נקודות  וכ־60,000  מסקרים 
מסקרי פיתוח. הנתונים שהעלתה לממא"ג הם 
העושים  ארכיאולוגים  לעשרות  שואבת  אבן 

בהם שימוש יום־יומי. 
העבודות  כותבי  לכל  סייעה  לטיציה 
ולעשרות  העתיקות  ברשות  המתקדמות 
בשקט  בנימוס,  לה,  ומחוצה  בארץ  חוקרים 
זכיתי  אישית,  לה.  השמורים  ובמקצועיות 
לשישה  אמא  דופן,  יוצאת  אישה  עם  לעבוד 

וסבתא ל־15 נכדים ונכדות.
ביציאה  והצלחה  ברכות  אלו  כל  על 

לגמלאות

לטיציה ברדה

על לטיציה ברדה עם פרישתה לגמלאות

ד"ר עפר שיאון

לטיציה ברדה

שני  תואר  למדתי  שם  בצרפת,  נולדתי 
בארכיאולוגיה ובתולדות האומנות.

יום אחד הגעתי לוסיליוס צפיריס, והוא הציע 
אותי  הזמין  מוטי  היימן.  מוטי  עם  להיפגש  לי 
להצטרף לסקר מפת זיקים, לצד הרלי שטרק. 
מאז השתתפתי בהרבה מאוד סקרים, והייתי 
עם  בשיתוף  הסקר  מערכת  בעיצוב  שותפה 

איריס הדר.
הסקר הוא נושא מרתק שעבר הרבה שינויים. 
עם  "הגברת  אותי  כינה  ז"ל  און  אלכסנדר 
אחד,   GPS רק  היה  ימים  באותם  המזוודה". 
נקודות  ומדדתי  הארץ  בכל  הסתובבתי  ואני 

לארכיאולוגים.
בהתחלה מדדו הרבה דברים, כמעט כל דבר 
בעצם. כדי לערוך סדר בכל הנתונים ישבתי 
עם מוטי היימן ובשיתוף עם תחום טכנולוגיות 
המידע פיתחנו את הממ"ג. כשהמערכת הייתה 
מוכנה הזנתי את סקרי הנגב למערכת. לאט 
שיהיה  תזאורוס  שצריך  להבין  התחלנו  לאט 

נגיש לכל אחד.
כיום יש בענף סקרים מערכת מאורגנת, ובה 
המשמשת  ולאיסופם,  נתונים  להזנת  טפסים 

לעבודה שוטפת בכל מרחב ומרחב.
ארץ  שכל  תימשך,  שהעבודה  מאחלת  אני 
נגיש  יהיה  ושהמידע  סקורה  תהיה  ישראל 

לכול.
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