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חטיבת תכנון ופיתוח  -אגף ארכיאולוגיה

חדשות בעתיקות פברואר 2012
ד"ר צביקה צוק  ארכיאולוג הרשות

תקציר
פתיחת מנהרת הפירי בג לאומי ציפורי – ההזמנה
בצד שמאל וההסבר למי שלא יבוא לאירוע יובא בעלו
הבא.
פרוייקט  – ELAICHד"ר דרור ב יוס ואורי ארלי
מרשות הטבע והגני מספרי על גישה לחינו לשימור
מורשת התרבות אצל הנוער .התכנית מובילה לתוצאות
בשטח וכבר ישנה הצעה לבי"ס לאמ" אתר.
ג לאומי מונפורט  ד"ר שלמה לוט מאוניברסיטת בר
איל עוסק בחקר מבצר המונפורט מעלה בכתבתו שאלות
לגבי מועד הקמתו ,מיקו הכנסייה ,העברת הארכיב
והאוצר מעכו למונפור והא הכתר הארמני נמצא
במונפורט?
המחשת קבר הורדוס בג לאומי הרודיו – זאב מרגלית
האדריכל הראשי של רשות הטבע והגני מסביר את דברי
הרקע לרעיו של שחזור קבר הורדוס בקנה מידה .1:1
הנושא המרתק שכבר זכה לעלות לכותרות ידו בשימוע
ציבורי על מנת להגיע להחלטה סופית.
ג לאומי עתיקות עי גדי – ד"ר גדעו הדס מקיבו" עי גדי חופר שני רבות בנוה המדבר המקסי  .עתה הוא ממשי לחשו
את הבית הגדול ביותר בכפר של תקופת התלמוד ,המכונה 'בית חלפי'.
החידה החודשית – אנו שמחי לקבל פתרונות מהקוראי ולפרס את שמותיה של אלו שצדקו .ג מי שמנסה ולא צודק
זוכה לתשובה דיסקרטית אז אל תהססו .ובכלל נשמח תמיד לקבל פידבק על העלו האינטרני הזה.
ולקינוח :שבעת המיני מצור קישור לתערוכה מקוונת חדשה שהכינו ברשות העתיקות לכבוד ט"ו בשבט:
בקישור www.antiquities.org.il/tubishvat/index.html
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 – ELAICHגישה לחינו לשימור המורשת התרבותית
Educational Linkage Approach in Cultural Heritage
ד"ר דרור בן יוסף – מנהל מחוו"ה גליל תחתון ואורי ארליך – מנהל אגף חינוך והדרכה

 ELAICHגישה לחינו ושימור המורשת התרבותית גובשה בשני  ,20122009במהל פרויקט אירופי בהובלת דר' אנה
לובביקוב כ" מהטכניו .מטרתו המרכזית לחבר בי צעירי למורשת התרבות שלה  ,להבי את תפקידנו כבני אד
במחזור היצירה בליה שימור וללמוד להערי חשיבותה.
פרויקט  ELAICHמיועד לתלמידי תיכו בכיתות ט' ומוריה  .ייחודו בכ שהתלמידי
והמורי אינ זקוקי לכל ידע מוקד על המורשת התרבותית או על שימורה.
התלמידי של  ELAICHעוסקי במורשת המיידית שלה דר גישה רב תחומית,
תורמי לשימור ההיסטוריה הבנויה שסביבנו ותורמי לקהילה ולעול הרחב.
במהל הפרויקט פותחה ערכת כלי חינוכיי המאפשרי לתלמידי לרכוש ידע
בסיסי ולפתח הבנה בשישה נושאי עיקריי באמצעות פורטל מפורט ,מעי "שישה
סדרי משנה":
 .1ערכי המורשת התרבותית ושיווי המשקל המורכב שלה.
 .2הכרת המורשת הבנויה וחשיבותה התרבותית.
 .3הגורמי והסוגי השוני של הבליה הפיזית והסכנות הניצבות בפניה ,כולל השפעת הסביבה.
 .4העקרונות והשיטות העיקריי לחקר מבני ואתרי היסטוריי ואבחו הבליה שלה .
 .5העקרונות ,התהליכי  ,החומרי וטכנולוגיות שימור המורשת התרבותית.
 .6המשמעות ,החשיבות והשיטות למניעת בליה ,לניטור שלה והאופני לשימוש נכו וזהיר במורשת התרבותית.
בנובמבר  2011התקיי בוונציה כנס מקצועי במטרה להכיר את התכנית לעומקה ולבחו דרכי מעשיות ליישומה
במערכות חינו במדינות השותפות .השתתפו :נציגי האוניברסיטאות ,שרי  ,נציגי גופי שימור ושמירת מורשת כמו רט"ג,
רע"ת והמועצה לשימור מבני ואתרי  ,מנהלי בתי"ס וקובעי מדיניות במשרדי חינו וסביבה מהמדינות השותפות.
בינואר  2012התקיי כנס לסיכו התכנית בטכניו בישראל ,במהלכו נערכה סדנת היכרות והתנסות ע פורטל .ELAICH
בסדנה נכחו נציגי רשות הטבע והגני  ,רשות העתיקות ,המועצה לשימור אתרי  ,משרד החינו ,מנהלי בתי"ס ועוד.
מדובר במערכת לימודית )פורטל( גמישה ומודולארית ,המאפשרת להכיר ולהתחבר אל המורשת התרבותית של האד ,
להבי אותה ,לפעול ולהירת לשימורה תו כדי תהלי למידה .לסיכו חווית הלמידה נוספה יחידת לימוד נוספת" :אמ"
אתר"  היא יחידת השיא של הפרויקט ובה יש יישו של ששת הנושאי שנלמדו באמצעות הפורטל.
הלימוד באמצעות ערכת הכלי החינוכיי של  ELAICHיסייע לתלמידי לפתח גישה מדויקת וזהירה כלפי שימור
המורשת התרבותית ,לתרו לאיסו מידע באתרי מורשת תרבות ולהתריע בפני הרשויות המתאימות על הידרדרות מצב .
הצעה ליישו בתכנית החינוכית של מחו"ה גליל תחתו בביה"ס לביא – אימו" ג לאומי שדה עמודי  :א .שימוש בשש
המודולות של הפורטל )באופ סלקטיבי ומודולארי( :א .1מהי מורשת תרבותית וכיצד עלינו
לשמרה – הילדי יחקרו בעצמ את ייחודו של האתר ובית הכנסת שלו ויציעו פתרונות
לשימורו; א .2הכרת המורשת התרבותית והאב – התלמידי ינתחו את האדריכלות של האתר
ואת מאפייניו הליתיי ; א .3הבליה והסביבה – כיצד לבצע שימור מונע :התלמידי ישאלו
הא שימור זה מתאי לחורבת עמודי ?; א .5/4שיטות שימור מגוונות וטכנולוגיית שימור –
מה מאלה עשוי להתאי לאתר?; א .6ניטור ואחזקה – פחות רלוונטי לתלמידי  ,שהרי אנחנו
לא עוסקי בפועל בשימור ארכיאולוגי ,ע זאת ,נית להדגי שימור על אבני שדה – .למעשה
אנחנו מתחילי כבר בשלב  – 7אימו" אתר ,והפורטל יכול לתת לנו כלי מצויני ללימוד על
פעילות שימור המורשת בכתה ,וליישו הנלמד באתר עצמו.
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ג לאומי מונפורט  אמיתות חדשות על מבצר מונפור בגליל העליו ועל תולדותיו
ד"ר שלמה לוט ,עמית מחקר ,מרכז רנרט ,אוניברסיטת בר איל ,רמת ג
צילומי  :צביקה צוק
מבצר מונפור על יופיו הטבעי ,ביצוריו המרשימי ומיקומו בלב הגליל העליו ,סיקרנו במש שני רבות חוקרי וטיילי
אשר צפו על שרידיו וביקרו בי ביצוריו הנישאי  .במסגרת מחקר גיאוגרפי – היסטורי חדש על תולדות המסדר הצבאי
הטבטוני ומעמדו בתחומה של ממלכת ירושלי הצלבנית ,וכ בעקבות החפירה המחודשת במונפור ,עלו עובדות חדשות
במחקר ההיסטורי אשר ראוי להביא בפני ציבור המטיילי והמתענייני בתולדות המבצר הצלבני.
על מועד הקמתו של מבצר מונפור חלוקות הדעות .מקובל במחקר ובחיבורי שנכתבו כי המבצר הוק כבר במאה
השתיי עשרה .עיו מחודש במקורות התקופה העלה את הסבירות כי המבצר הוק רק בשנת  1227על ידי לוחמי גרמני
וחברי מסדר הטבטוני שציפו להגעת הקיסר פרידרי השני וצבאו מבסיסיו בדרו איטליה אל תחו ממלכת ירושלי .
בשל עיכוב ביציאה למסע בשל מחלה שפשטה בי הלוחמי ובעקבות הציפייה להגעת המנהיג החלה בניית המבצר באתר
המונפור .תחילה נבנה חלקו העליו של המבצר בגב השלוחה באזור מגדל העוז )דונז'ו( ולאחריו נבנו חלקיו המערביי )אגפי
המגורי של אבירי המסדר ,הכנסייה ואול הכנסי ( .לאזור מגדל העוז נקבעה חשיבות אסטרטגית כמתח המקשר את
מבנה ההגנה אל החלק המבוצר הבנוי במדרגה נמוכה לצידו ,א ג מנתק את המבצר מהמשכה של השלוחה באמצעות
חפיר עמוק הסמו לו.
במחקר הייתה התלבטות למיקו כנסיית המסדר באתר המבוצר .רבי מבי החוקרי סברו כי הכנסייה הקטנה
)קאפלה( שכנה בלב מתח מגורי אבירי  ,במקו בו נתגלו שרידי חלקי זכוכית מעוטרת וציורי קיר של קדושי  .טענה
חדשה מציעה כי יתכ והכנסייה שכנה דווקא בחלקו העליו של מגדל העוז ,במקו בו נמצאה גומחת תפילה מעוגלת.
במחקר הצלבני שלטה הסברה כי חברי המסדר הטבטוני )המסדר הגרמני( והנהגתו נטשו את מפקדת בעכו והעבירו את
מרכז פעילות  ,את הארכיב ואת האוצר אל
מבצר מונפור ,הרחק מאזורי הלחימה הבלתי
פוסקת בי הצדדי היריבי בתוככי העיר עכו.
טענה זו נכונה בחלקה .בניית המונפור הושלמה
בראשית שנת הארבעי של המאה השלוש עשרה,
בתקופה בה התעמתו הטבטוני ע יריביה
הטמפלרי  .האחרוני חדרו בשנת  1242אל
מתח הטבטוני בעכו ,הרסו את מעונ ושרפו
את כנסיית  .הטבטוני נטשו לפרק זמ קצר את
העיר עכו עד לשו הסערה ובחרו להעתיק את
מטה מסדר אל מבצר מונפור בגליל .באותה עת,
בשנת  ,1244זמ קצר לפני מפלת הטבטוני
ומרבית צבא הצלבני בקרב פורביה בדרו
הממלכה ,בחר ראש מסדר הטבטוני  ,האביר
גרהארד פו מלברג ,להודיע על פרישתו משורות הנהגת המסדר ועל מעברו דווקא אל שורות מסדר הטמפלרי  .דומה כי
ראש המסדר התפטר ומסר את חות המנהיג בשל הימנעותו מתמיכה במנהיגות הקיסר פרידרי השני  מיטיב של
הטבטוני בארצות הצלבני  .בנוס נמצאו במחקר עדויות לתסיסה בי חברי המסדר כלפי מנהיגותו ,בשל חשד לשחיתות
ואי סדרי בניהול אוצר המסדר .בשנת  1245חודשה פעילותו של המסדר הצבאי בעיר עכו.
דומה כי מבצר מונפור היה עד לאירוע מסקר ורב עוצמה מבחינה גיאו – פוליטית .על פי הנלמד מתו תעודה היסטורית
אשר התגלתה באוניברסיטת אינסברוק בראשית שנות האלפיי  ,נקבע כי קונרד הרביעי ,בנו של הקיסר פרידרי השני ,דרש
בשנת  1253כי הכתר הארמני אותו העביר אביו למשמורת במעוז של הטבטוני במזרח ,יימסר חזרה לידי מל ארמניה
בארצו .הכתר הארמני הועבר לחזקתו של הקיסר פרידרי השני בעת מסע הצלב שער בממלכה הצלבנית בשנת  .1228בשל
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הסכנה שנשקפה לארמניה מידי יריבתה נסיכות אנטיוכיה ובשל סכסוכי מדיניי באזור זה ,ביקש מל ארמניה להעביר
לידי הקיסר וצבאו חלקי מאוצרו .הכתר הועבר לידיה של הטבטוני במקו משכנ בעיר עכו בעת בה שהה בה הקיסר
) .(12291228הטבטוני היו בי הגורמי היחידי אשר תמכו במסעו של הקיסר המוחר על ידי האפיפיור גרגוריוס
התשיעי וא ליוו אותו במסעו אל העיר יפו וממנה אל ירושלי בה התקיימה הכתרתו כמל ירושלי  .ניכר כי הקיסר סבר
כי נית לסמו על נאמנות של הטבטוני ובעיקר על שיקול דעתו של מנהיג הרמ פו זאלצה ,אשר היה אחד המנהיגי
הבולטי באותה עת ותמכו בקיסר ללא סייג .סביר להניח כי אותו כתר ארמני היה אחד הפריטי היקרי אשר הועברו
בשנת  1242אל מבצר מונפור ע העתקת פעילות של הטבטוני ומעבר מהעיר עכו אל מפקדת בגליל .התעודה
ההיסטורית לא מוסיפה ומספרת על גורלו של הכתר הארמני ולכ יתכ כי הוא עדיי מצוי בי שרידי המבצר.
מבצר מונפור שרד ג לאחר מסע הצלב של המל הצרפתי לואי התשיעי )לואי הקדוש( בממלכה הצלבנית ).(12541250
האתר נותר יחד ע מבצר צפת כבסיס מרוחק מלב ההתרחשות הצלבנית בערי החו – עכו ,צור ,קיסריה ויפו .בשנת 1266
נעשה ניסיו ראשו של הממלוכי ומנהיג בייברס לכבוש את האתר .ניסיו זה נכשל בשונה מהצלחת הממלוכי בכיבוש
מבצר צפת .בשנת  1271נער ניסיו נוס לכבוש את המונפור .הפע חדרו הממלוכי אל חלקו הנמו של המבצר וטיפסו
אל עבר מגדל העוז .חברי מסדר הטבטוני נסוגו אל מגדל העוז במקו בו ניהלו מסע ומת על פינוי האתר .מנהיג
הטבטוני יוהא פו זאקס הגיע להסדר ע הממלוכי בו ניתנה הרשות לפנות את המבצר ולסגת ע רכוש  ,ציוד
הצבאי ואוצר של הטבטוני  .יותר מכל נודעה חשיבות להעברת ארכיב המסדר ובו אוס תעודותיה של הטבטוני ע
רישו נכסיה ומינהל מטה המסדר .תעודות אלו שרדו והובלו אל עכו וממנה טר כיבושה בשנת  1291הועברו אל איטליה.
בשנת  1309נשלח הארכיב אל מפקדת החדשה של הטבטוני במבצר מארינבורג בפרוסיה )בחלקה הצפוני של פולי(,
במקו בו הוקמה 'מדינת המסדר' – האתר המרכזי לפעילות של הטבטוני בימי הביניי  .אוצר זה שרד עד ימינו ומהווה
מקור בלתי נדלה ללימוד תולדות המסדר הצבאי מראשית הקמתו בממלכה הצלבנית ובמבצר מונפור ועד לימינו.
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הרעיו להמחשת קבר הורדוס בג לאומי הרודיו
זאב מרגלית מנהל אג שימור ופיתוח ברשות הטבע והגני
רקע כללי
הרודיו הידוע ג בש 'הר הורדוס' ,הינו מבצר ממלכתי השוכ בראש הר מלאכותי נבנה ע"י המל הורדוס ) 437לפנה"ס(
ומכא שמו .המל הורדוס החליט להקי באתר את קברו אותו בנה על המדרו הצופה לירושלי  .למרגלות המבצר נבנה
מתח מלכותי מרשי על שטח של כ 150דונ שזכה לכינוי 'הרודיו תחתית' .פרויקט אדריכלי מרשי נוס הוא אמת
מי שהוליכה מי מ'בריכות שלמה' ועוברת מדרו לבית לח .
ההיסטוריו יוס ב מתתיהו תיאר את האתר.." :לאחר שהציב זכר עול לבני משפחתו
לשמר ג את זכרו שלו ...במרחק שישי ריס מירושלי בנה תל ,מעשה ידי
ולידידיו ,פנה הורדוס ַ
אד  ,שצורתו צורת ַשד ,וקרא לו בש זה )הרודיו ( ,א עיטר אותו ביתר פאר .את ראש התל הקי
מגדלי עגולי  ,ועל השטח המוק מגדלי אלה בנה ארמו מפואר מאוד :לא רק מראה החדרי
בפני הארמו היה מרהיב ביופיו ,אלא ג הקירות ,הכרכובי והגגות בחו #היו מעוטרי בעושר
רב) "..יוס ב מתתיהו ,מלחמת היהודי  ,א  .420–419תרגו ליזה אולמ (.

רקע היסטורי
בשנת  40לפנה"ס נאל" הורדוס לנוס על נפשו מירושלי מפני השליט החשמונאי מתתיהו אנטיגונוס ,לאחר שזה כרת ברית
ע הפרתי )האימפריה המזרחית שלחמה אז ברומאי ( .אנטיגונוס ובני בריתו דלקו אחרי הורדוס ואנשיו והדביקו אות
מדרו מזרח לבית לח  .הורדוס ניהל ש קרב נואש שכמעט עלה לו בחייו ,א בסופו של דבר נחל" מרודפיו ,והמשי
במסעו .אירועי יו סוער זה נחרטו בנפשו של הורדוס ,ונראה שכבר אז התקבלה בליבו ההחלטה להקי במקו את אחוזת
קברו .מיד אחרי האירועי האלה יצא הורדוס לרומא ,ש הכתיר אותו הסנאט למל יהודה .מימוש הזכות הזו לא בא
להורדוס בקלות ,ורק לאחר שלוש שני השלי את כיבוש ממלכתו והכניע את מתתיהו אנטיגונוס .כ באה אל סופה
הממלכה החשמונאית ,והורדוס ,בחסות רומא ,הפ לשליט היחיד על האר".
בשנת  28לפנה"ס לער חזר הורדוס למקו שבו ניצל מידי אנטיגונוס והחל לבנות את הרודיו .כפי הנראה נבנה המקו
כמרכז שלטו ומינהל ביהודה ,לצד ירושלי ששימשה בעיקר כמרכז דתי .הורדוס בנה את המקו בתעוזה מופלאה ובפאר
רב ,וקרא לו על שמו ,ולמרות שהמקו נושק למדבר ,היו בו שפע מי שהובאו מרחוק ,גני ירוקי ובתי מרח".
הורדוס תכנ את המקו כמכלול ארמונות ענק )הגדול בעול הרומי של אות הימי ( ,המורכב משלושה חלקי  .1 :ארמו
מבצר ההר  שילוב ייחודי של ארמו ,מבצר ומונומנט הבולט למרחקי ;  .2הרודיו התחתית ,המשלבת מתח בילוי
מפואר ,מרכז מנהלי ,ומערכת מבני שנועדו לטקס ההלוויה של המל;  .3מדרו ההר ,שבחלקו הצפוני בנה הורדוס ,לצד
גר מדרגות טקסי ,תיאטרו מלכותי ואת מבנה הקבר שלו .כדי שזכרו ישמר לעד ,בנה המל ,לקראת מותו ,מצבה ענקית
בדמות הר מלאכותי הבולט למרחוק .המכלול הענק ,שהשתרע על כ 250דונ  ,נבנה בשלבי  ,על פי מערכת כיווני עיקרית,
תו תכנו וביצוע קפדני .כל אלה מציבי את הרודיו בשורה הראשונה של המבני החשובי בעול הקדו .
לאחר מותו של הורדוס ב 4לפנה"ס נכלל הרודיו בתחו ממלכתו של בנו ארכילאוס ששלט כ 10שני  .הנציבי הרומאי
החזיקו במקו מאז ועד פרו" המרד הראשו ב 66לסה"נ .במרד זה התבצרו המורדי בהרודיו עד שהכניעו אות
הרומאי בשנת  71לסה"נ.
במהל מרד בר כוכבא ) 135/6 – 132לסה"נ( ,שימש ארמו מבצר ההר כמרכז חשוב של המורדי  .עדויות לפעילות אנשיו
של ברכוכבא בהרודיו נמצאו בחפירות האתר וכ בתעודות שנמצאו במערות מורבע'את שבמדבר יהודה.
בתקופה הביזנטית )מאות ד'–ז' לסה"נ( נבנה בהרודיו תחתית ,על שרידי המבני מימי הורדוס ,כפר גדול ובו שלוש כנסיות.
בחורבות ארמו מבצר ההר הוקמו מנזר קט וקפלה .כפי הנראה המשי להתקיי היישוב בהרודיו תחתית עד המאה ה
ט' .מאז עמדה הרודיו בשיממונה ,עד ראשית החפירות הארכיאולוגיות.
במאי  2007הכריז פרופ' אהוד נצר ז"ל כי מצא את קבר הורדוס ,לאחר יותר מ 30שנות
חיפושי באתר .האתר ,המזוהה ע קבר הורדוס התגלה במהל חפירות במדרו החיצוני
הצפוני של ההר ,מתחת לשרידי חומה המקיפה את הרודיו מסביבו ,ומעל הארמו התחתו
ששימש כנקודת היציאה למסע ההלוויה של הורדוס ,בסמו לשרידי של גר מדרגות שעולה
אל האתר מהרודיו התחתית .במקו  ,הצופה צפונה לכיוו ירושלי  ,התגלה מסד של
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מאוזוליאו הבנוי אבני גזית מפוארות ושברי סרקופג מנותצי  .פרופ' אהוד נצר ז"ל מת באוקטובר  2010לאחר שמעד בעת
עבודה בתיאטרו ,לא הרחק מקברו של הורדוס.
ההרודיו הוכשר לביקורי קהל והוא היו ג לאומי בניהולה של רשות הטבע והגני  .עד תקופת האינתיפאדה ביקרו באתר
מאות אלפי תיירי  ,לאחר מכ ירד משמעותית מספר המבקרי  .לאחרונה יש עלייה מתמדת בכמות המבקרי באתר.
רשות הטבע והגני בשיתו המועצה האזורית גוש עציו ,המינהל האזרחי ,החברה הממשלתית לתיירות ,משלחת החפירות
של האוניברסיטה העברית ירושלי  ,רשות העתיקות ומשרד ראש הממשלה מבצעי בהרודיו פרויקט חפירות שימור
ופיתוח ובמסגרתו עולה ההצעה להמחשת קבר הורדוס באתרו.
הרודיו – ההצעה להמחשת מבנה קבר הורדוס
לאור הגילוי המרתק של קבר הורדוס בהרודיו וההזדמנות המיוחדת במינה שנוצרה באתר ,נבחני בימי אלו ההיבטי
האתיי והמקצועיי של המחשה או שיחזור מלא בקנה מידה  1:1של מבנה קבר הורדוס בהרודיו.
המטרה היא :הגדלת מספר המבקרי ,ע שמירה קפדנית על ערכי המורשת של האתר.
צוות התכנו בדק נושאי רבי  :היקפי המידע הארכיאולוגי ,ניתוח הממצאי  ,מחקר השוואתי ,סקירה של דוגמאות
מהעול  ,אמנות בינלאומיות ואתיקה מקצועית ,שימוש בחומרי  ,קונסטרוקציה ,קשר לשימור הכללי באתר ,לימוד
ההצעה של אהוד נצר ז"ל ,בדיקת חלופות וניתוח רמת היתכנות הביצוע ,לאחר בחינה וחשיבה על כל ההיבטי עלתה
ההצעה הבאה:
בניית מודל בקנה מידה  1:1של מבנה קבר הורדוס המשוחזר ,באתרו ,בהרודיו .המודל ייעשה מחומרי מודרניי  ,קלי ,
עמידי לאור זמ ,המדמי באופ הטוב ביותר את הארכיטקטורה המקורית השלמה של מבנה הקבר על פי כל הידע
הקיי  .התכנו והביצוע ייעשו על פי העקרונות הבאי :
 .1בניית המודל לא תפגע בעתיקות !
 .2תבוצע הפרדה ברורה בי הבנייה החדשה לשרידי המקוריי .
 .3יישמר באופ קפדני עיקרו ההפיכות ,בכל זמ ,לאחר השלמת הביצוע ,נית יהיה לפרק את המודל ולהחזיר
מצב לקדמותו.
 .4במקביל למודל ,יתבצע שימור של כל הממצאי הארכיאולוגיי בהרודיו כולל המבני בסביבתו הקרובה 
החדר המלכותי ,התיאטרו ,המדרגות המונומנטאליות ועוד.
הצוות מודע לכ שהרעיו הוא ייחודי ,יוצא דופ ואי לו תקדי באתר ארכיאולוגי ,ע זאת בנסיבות ובנתוני הקיימי
בהרודיו ,ממלי" לקד את הרעיו.
בשל רגישות הנושא מתוכנ שימוע ציבורי של צוות מומחי רב תחומי.
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חפירות עי גדי  – 2012בית חלפי )דוח עיתי(
ד"ר גדעו הדס
בינואר  2012התקיימה חפירה ארכיאולוגית בחסות המכו לארכיאולוגיה של האוניברסיטה
העברית בירושלי  ,בתחו הג הלאומי בית הכנסת העתיק בעי גדי .בחפירה השתתפו מתנדבי מחו"ל ומ האר" ,רוב
ותיקי משלחת עי גדי ,ומתנדבי מבי"ס שדה עי גדי ,שמורת עי גדי וחניכי מכינת מלח האר" בעי גדי .החפירה נעזרה
בתרומות מקרנות ופרטי בחו"ל  ,מרכז מדע י המלח והערבה ורשות הטבע והגני .
מטרת החפירה הייתה לקד את חשיפת 'בית חלפי' הסמו לבית הכנסת מצד צפו .הבית נחפר בחלקו על ידי ד בר"ג,
ספי פורת ואהוד נצר בשנות השבעי ונוקה בחלקו על ידי הכותב בשנות התשעי של המאה שעברה.
בחפירה התברר כי 'בית חלפי' הוא המבנה הגדול ביותר שנמצא עד כה בכפר הביזנטי של עי גדי וממדיו גדולי יותר מבית
הכנסת .למבנה תכנית טרפזית ובו נמצאי שלושה חללי  ,חצר מרכזית ושלושה חדרי ממזרחה ושניי ממערבה .הכניסה
לחצר מדרו  ,ממול לכניסה הצפונית של בית הכנסת .מימי לכניסה ,ממזרח ,נמצאי 'החדר השרו'' ,חדר הסטוקו',
ו'חדר המחטב' ,ומשמאל לכניסה נמצאי 'חדר הבריכה' ו'חדר האספלט'.
בכל השטח שנחפר נמצאו מפולות של לבני בו" מיובשות בשמש בה נבנו הקומה העליונה וחלק מקירות הקומה התחתונה.
תקרות החדרי והגגות נבנו כמעזבה ,מקורות דקלי המונחות לרוחב החדרי ועליה ,בניצב ,הונחו קני שעליה יצקו
טיט בו" בעובי ניכר .בי האבני המעטות שנמצאו בחצר היו כמה אבני שחיקה מבזלת .רצפות המבנה עשויות שכבות טיט
מהודק ואחיד ,וכ ג קירות החדרי היו טוחי בטיח בו" ,לעיתי ע תוספת של גרגרי סיד לב.
ג באתר הנוכחי ,כמו ביתר המקומות שנחפרו בכפר של עי גדי ,ישנה עדות לשלוש תקופות ישוב ,התקופה הרומית,
התקופה הביזנטית והתקופה הממלוכית .מהתקופה האחרונה לא שרדו מבני כלל כי נהרסו במהל הכשרת הקרקע
שנעשתה כא בשנות החמישי  .מתקופה זו נותרו בעיקר חרסי ומטבעות .הממצאי המעטי שנתגלו בעונה זו כוללי
מעט כלי חרס ,שברי זכוכית ,עצמות והרבה שרידי ע" מפוחמי  ,אספלט ומטבעות בכל חדר.
'בית חלפי' נהרס ,כמו ג יתר בתי
הכפר ובית הכנסת בכלל ,
בשריפה עזה באמצע המאה
הששית לסה"נ .בעונה הבאה
נחתור לקראת השלמת חשיפת
'בית חלפי' והבית הגדול הצמוד
אליו יחד ע הסמטאות הגובלות
בה ממערב וצפו.
תודות לחברי קבו" עי גדי,
ליהודה כה ויונת רחמ על
הסיוע הלוגיסטי במנו לצילומי
גובה ,בטרקטור לפינוי העפר,
ולזלמ על העגלה לפינוי העפר.
תודה ג למני גל על תחזוקת אתר
החפירות באינטרנט לאור השנה
בו נית להשיג פרטי ועדכוני :
http://eingedi.cjb.co.il
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חידת החודש
בתמונה חלק מיוחד במינו של מבנה .מהו המבנה ובאיזה אתר של רשות הטבע והגני הוא נמצא?

פתרו החידה הקודמת
ג לאומי כוכב הירד – קטע החפיר הדרומי

פתרו נכונה לפי סדר הזמ :גיל ב נו ,איציק רחמי  ,ד"ר מוטי אביע  ,אבייתר כה ,רות כה ,יובל
ארטמ ,אמיר ג'נאח ,יוסי וייס ,שרגא רוזנזפט ,רזיה זהבי ,איגור וייסרמ ,שרה שכטר ,עמוס סבח,
כרמית גור ,רעיה שורקי ,יואב גרינברג וד"ר אלי ינאי ואריאב בולדו.
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