אמיר דרורי | 2005 -1937
מנ ה ל ר שות ה ע תי ק ות 2000 -1988

אמי

אמיר היה זה שהקים את הרשות הזאת ,עיצב אותה והוביל
אותה להישגים כבירים :ניהול פרויקטים גדולים ,מלחמה
בשוד העתיקות; תנופה אדירה של חפירות הצלה; הנהגת
נהלים במגוון תחומים; גיוס תרומות; ועמידה אמיצה ובלתי־
מתפשרת מול לחצים ואיומים מצד קנאי־דת נטולי דעת
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אמיר דרורי – דברים לזכרו
פרופ' ב"ז קדר
אמיר דרורי היה אדם שברח מפני דברי שבח כמי שבורח מפני אש .על כן אשתדל
לכבד את זכרו גם בכך שאקצר בדבריי.
אמיר נמנה עם שכבת הגיל שהייתה צעירה מ'דור תש"ח' בשנים ספורות בלבד.
נעוריהם של רבים מבני אותה שכבה עמדו בסימן השאיפה להוכיח ,כי אין הם נופלים
במאום מקודמיהם ,וכי שירות האומה ומדינתה הצעירה היא דרך חיים עבורם .אמיר
אכן הגשים שאיפה זאת בשירות מסור שנמשך עשרות שנים.
רבים מבני דורו של אמיר ,והדור שקדם לו ,התעניינו בארכיאולוגיה ,שכן היא חשפה
את עקבות הקיום היהודי הקדום בארץ .הקשר של אמיר לארכיאולוגיה היה עמוק
מאוד .במהלך שירותו הצבאי הוא בחר ללמוד ארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית,
ואף מילא תפקיד מפתח במשלחת שחפרה את מצדה בשנות ה־ 60למאה הכ'
בהנהגתו של איש־צבא־וארכיאולוגיה אחר ,יגאל ידין .בתום שירותו הצבאי העמיד
אמיר את מועמדותו לתפקיד מנהל אגף העתיקות.
הוא קיבל אגף קטן במשרד החינוך והתרבות ,ובו  49עובדים ,וכעבור שתים־עשרה
שנה הוא עזב רשות עתיקות ,ובה מאות עובדים .הוא היה זה שהקים את הרשות
הזאת ,עיצב אותה והוביל אותה להישגים כבירים :ניהול פרויקטים גדולים ,דוגמת בית
שאן ,קיסריה ,בית גוברין ועכו; מלחמה בשוד העתיקות; תנופה אדירה של חפירות
הצלה; הנהגת נהלים במגוון תחומים; חיוב לפרסם את ממצאי החפירות בפרק זמן
סביר; גיוס תרומות; ועמידה אמיצה ובלתי־מתפשרת מול לחצים ואיומים מצד קנאי־
דת נטולי דעת .ואלה רק ההישגים העיקריים .כללו של דבר ,כשאני חושב על המפעל
הארכיאולוגי בארץ מאז ראשיתו במחצית השנייה של המאה הי"ט ,אינני מצליח
להעלות על הדעת אדם אחד שעשה כה הרבה למען עתיקות ארצנו ,חשיפתם,
הצלתם ושימורם ,כמו אמיר דרורי.
את כל אלה עשה אמיר בנחישות ובמסירות אין־קץ ,בקשר בלתי־אמצעי לכל אתר
ובהכרה מופלאה של כל פרט .מעשיו הרבים היו מלווים במילים מעטות .לא אשכח
את מעמד פתיחתו החגיגית של אחד האתרים ,שאמיר טרח הרבה על חשיפתו
ושימורו .מעמד הפתיחה התקיים ברוב עם באחד מימי חול המועד ,ונואמים רבים
התחרו זה בזה בשזירת ברכות נמלצות וארכניות .אמיר ,שרבים דחקו בו כי יישא
דברי ברכה גם הוא ,רצה להימנע מכך .לבסוף נתרצה ,קם ,אמר" :חג שמח" ,וישב.
יו"ר מועצת רשות העתיקות בשנים 2012–2000
סגן נשיא האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
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על עבודתי במחיצתו של אמיר דרורי
פרופ' רוני רייך

את אמיר דרורי פגשתי לראשונה ימים ספורים לאחר מינויו לתפקיד מנהל אגף
העתיקות והמוזיאונים במשרד החינוך והתרבות .אני התחלתי לשמש בתפקיד
ארכיאולוג מחוז המרכז רק חודשים אחדים קודם לכן ,ופגישתנו הראשונה נסבה
על טיפול בבעיות שהיו אז על הפרק .באותה עת קיבל האגף סכום כסף לעריכת
חפירה בתחומה של אשקלון .הממצאים שנחשפו באתר היו חשובים מכדי לוותר
על האתר האמור לצורך פיתוח ,ולכן נסענו אמיר ואני לפגישה בעיריית אשקלון.
להפתעתי ,אמיר הודיע להם שהוא עומד להשיב להם את הכסף ולשמור על האתר.
זו הייתה בשבילי יריית הפתיחה לשיתוף פעולה אתו ,שנמשך שנים רבות .זמן קצר
אחר כך ,אמיר הפתיע אותי שוב ,כאשר "הוריד אותי מן הכביש" .אמיר צמצם את
שבעת מחוזות הפיקוח של אגף העתיקות לשלושה ,שכן לדבריו ,גם צה"ל מתנהל
בשלושה פיקודים ,וירושלים כלולה במרכז .רק אחרי חודשי עבודה אחדים הוא נוכח
לדעת שבתחום הפיקוח הארכיאולוגי ,שלא כמו בצה"ל ,ירושלים ראויה ל"פיקוד"
משל עצמה .מכל מקום ,אני ,שהייתי ארכיאולוג המחוז האחרון שנכנס לתפקידו,
נאלצתי לפנות את מקומי .חזרתי לארכיון.
כצעד ראשון ,אמיר החליט להשתחרר ממשרד החינוך והתרבות ,ולהקים רשות
עתיקות עצמאית .הוא אסף סביבו אחדים מעובדי האגף ,ובהם רותה פלד ,רודולף
כהן ואנוכי ,וכך התחיל לבנות את הרשות מן המסד .הוא ניצל צירוף־נסיבות פוליטי
נדיר בימי ממשלת הרוטציה ,שממנה לא עלתה התנגדות .יצחק נבון היה אז שר
החינוך ,אחרי שפרש מן הנשיאות ,והוא היה מוכן לוותר על אגף מאגפי משרדו,
בתוספת של תקציב מתאים .לכולנו הייתה הרגשה שצריך לנהל זאת במהירות ,לפני
תום שעת החסד הזאת .באותה עת ,אמיר נהג לשלוח אותי להעביר מסמכים בעניין
זה ברגל לבניין משרד הבריאות ולמשרד המשפטים כדי לחסוך את הזמן שהיה נדרש
להעבירם בדואר .התוצאה מצביעה על כך שהפעולה הצליחה ,והרשות קמה.
משקמה הרשות נוספה לי גם האחריות לפרסומים ,לספרייה ,לחינוך ולהסברה
(ובקיצור :פסח"ה) .שתי סוגיות ראוי להזכיר בעניין זה .אמיר התעניין לדעת מה מצב
מחשוב המידע בארגון .המחשוב היה אז בחיתוליו .אני התחלתי למחשב את רשימת
האתרים המוכרזים עוד בשנת  1978כשהתחלתי לעבוד באגף העתיקות ,אך הדבר
אוניברסיטת חיפה ,המכון לארכיאולוגיה ע"ש זינמן
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נעשה אט־אט ,באופן פרטיזני וללא תקציב ,והייתי תלוי בטוב־לבם של עובדים במשרד
החינוך .אמיר העביר את רשות העתיקות בבת־אחת לעידן הממוחשב .הוקדש לכך
סעיף תקציבי מיוחד ,הוקמה יחידת מחשוב ומונה לה מנהל ,ונבנתה תכנית עבודה.
מכל תכניות המחשוב שהוחל בהן ,זו ששמחתי עליה יותר מכול הייתה מחשוב
הספרייה .גם ספריות אחרות החלו תהליך של מחשוב באותה עת ,אבל ספריית
הרשות ,בבניין מוזיאון רוקפלר ,מוחשבה מן ההתחלה ברמת המאמר ,ומבחינה זו,
אין כמוה.
כאשר הגיע אמיר לאגף העתיקות ,הוא ציין לא פעם כי הוא בעד רוטציה מסוימת
בין תפקידים .וכך ,כעבור שנים אחדות ,ניגשתי אליו וביקשתי לחזור אל החפירות
הארכיאולוגיות שאותן עזבתי כתריסר שנים קודם לכן (משלחת נ' אביגד ברובע
היהודי) .כך החל חלקי בחפירות ממילא ,במקום שעומד בו כיום המרכז המסחרי
הגדול .כאן ניטש עימות חריף בין אמיר ובין החוגים החרדיים על שרידיו של קבר
נוצרי שחשפנו .אמיר תבע מן המשטרה לאכוף את חוק העתיקות כדי להשלים את
החפירה ,וכך היה .זו הייתה תגלית חשובה לחקר שלהי התקופה הביזנטית.
בעקבות חפירה זו ,ביקש ממני אמיר ,ואפשר אפילו לומר שהוא דרש ,שאנהל את
החפירות ליד קשת רובינסון ,ומאוחר יותר ,בעיר דוד .היזמה לחפירות אלה הייתה
שונה ממה שהיינו רגילים עד אז .לא חפירת הצלה מן הסוג שרשות העתיקות ערכה
ברחבי הארץ לפני פיתוח של אתר זה או אחר ,אלא חפירה לצורכי פיתוח תיירות
(כאלה היו גם המיזמים בבית שאן ובמרשה) .החפירות בירושלים נערכו לקראת
חגיגות ' 3000שנה מאז נוסדה העיר בידי המלך דוד' ,שיזם טדי קולק ,ראש העיר
דאז .אמיר ניגש לעניין במרב הרגישות .תחילה ,הוא פנה לחופרי האתר בעבר .פרופ'
בנימין מזר שמח מאוד על כך שממשיכים את העבודה בדיוק במקום שהוא לא
הספיק להשלימה ,דהיינו חשיפת הרחוב ההרודיאני .אחר כך עלתה דרישה לחפור
בעיר דוד .אמיר פנה אל מורי החוג לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית ,וביקשם
לקחת על עצמם את המשימה ,שהוגדרה תחילה חפירה סמלית קטנה ,אולם הם
לא נאותו לשלוח את אחד מתלמידי המחקר שלהם לבצע את המשימה .לפיכך,
אמיר דרש ממני ללכת ולחפור בעיר דוד .אני מודה שתחילה סירבתי להצעה .הייתי
קטן־אמונה ביחס למה שעוד אפשר למצוא במקום ,ובעיקר לא בתקופות שבהן אני
מתמחה .אבל הוא התעקש ,ואני נעתרתי .בדיעבד ,כמובן ,איני מצטער על כך .חבל
רק שאת התגליות החשובות באתר ,כגון הברכה החצובה שליד המעיין ותכולתה ,הוא
כבר לא זכה להכיר.
מבחינתי ,אמיר היה האיש הנכון במקום ובזמן הנכונים.
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אמיר דרורי ()2005–1937
פרופ' יורם צפריר

*

אמיר גדל בפרדס חנה ,בן למשפחת חקלאים .יותר ממחצית חייו עבד במסגרות
צבאיות; החל בלימודיו בפנימייה הצבאית שליד בית הספר הריאלי בחיפה וכלה
בתפקיד סגן הרמטכ"ל וראש אגף מבצעים ,עד לפרישתו מצה"ל בשנת  .1987בשנת
 ,1960בהיותו קצין צעיר בחטיבת 'גולני' ,הוענק לו ציון לשבח (לימים עיטור העוז) על
אומץ לבו בהסתערות על המוצב הסורי בתאופיק שממזרח לכנרת .לאחר מכן קיבל
חופשת לימודים ,שהקדיש ללימוד הארכיאולוגיה והגאוגרפיה באוניברסיטה העברית,
שאותם השלים בהצטיינות .כמי שלמד עמו באותו מחזור ,יכול אני להעיד כי מעולם
לא סיפר לי ולו פרט אחד מאותו הקרב; וגם לאחר מכן לא שמענו מפיו דבר על חוויות
אישיות מן המלחמות ,הפשיטות והקרבות שבהם נטל חלק כמפקד .אמיר היה שתקן
מטבעו ובמיוחד התנזר מסיפורי התפארות והערכת עצמו .אבל אלה רדפו אחריו בפי
פקודיו.
לאחר סיום לימודיו חזר לצבא .את עיקר שירותו עשה בחטיבתו' ,גולני' ,עמה לחם
בגולן כסגן מפקד גדוד במלחמת ששת הימים וכמפקד החטיבה במלחמת יום
הכיפורים .באותה מלחמה פיקד על כיבוש החרמון מידי הסורים ,ונפצע קשה במהלך
אותו קרב .בהיותו אלוף פיקוד הצפון נטל אמיר דרורי חלק מרכזי בלחימה במחבלים,
ובשנת  1982פיקד על כוחות צה"ל במלחמת לבנון .לימים ,התברר כי היו לו השגות
לגבי מהלכים מדיניים ואחרים הקשורים במלחמה זו.
כל אותה תקופה נמשך לבו לארכיאולוגיה .בהיותו סטודנט הוא השתתף בחפירות
מצדה .מנהל החפירה ,יגאל ידין ,שהיה מורו ,העריכֹו בראשונה על היותו מפקד ואיש
צבא ,אבל אמיר קנה לו מיד מעמד כחופר מסור ורב־כישרון .הוא מונה על השלמת
החפירה במדרגה התיכונה של הארמון הצפוני .החפירה דרשה בין היתר פינוי של
גושי סלע גדולים ,ואמיר החסון וגבה הקומה הפגין כאן גם את כוחו הפיסי הגדול .גם
בעת שירותו הצבאי נמשך לבו אל הארכיאולוגיה .בסיירו בגזרות שבפיקודו הוא שילב
ביקורים באתרים ובחפירות .הייתה בו תערובת של התמדה ,תפיסה מהירה ,יסודיות
ועקשנות ,ובעזרתם למד את האתרים ואת החפירות עד לפרטים הקטנים .היה זה אך
טבעי שכאשר היה צורך לבחור מנהל חדש לאגף העתיקות עלה שמו כמועמד עיקרי.
פרופסור אמריטוס במכון לארכיאולוגיה של האוניברסיטה העברית בירושלים
מנהל פרויקט חפירות בית שאן מטעם האוניברסיטה העברית
* מתוך קדמוניות  :)2005( 130עמודים 128-127
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החלטתו החשובה הייתה להפוך את האגף ,שהיה לו מעמד
נחות במשרד החינוך ,לרשות עצמאית .כאן הפגין את כישורי
הניהול הטבעיים שלו ואת ניסיונו כמפקד ,ותוך זמן קצר מאוד
הצליח להעביר בממשלה ובכנסת החלטה על הקמת רשות
עתיקות למדינת ישראל

אמיר התמנה למנהל אגף העתיקות בשנת  ,1987לאחר שקודמו ,אבי איתן ,השלים
את שירותו .הוא מצא את האגף במצב של מצוקה תקציבית ,ואת הצוות ,הקטן למדי,
במצב של יכולת מוגבלת להתמודד עם המטלות העצומות של שמירה על עתיקות
הארץ ,מאבק בשוד העתיקות ,ניהול החפירות ופרסומן .החלטתו החשובה הייתה
להפוך את האגף ,שהיה לו מעמד נחות במשרד החינוך ,לרשות עצמאית .כאן הפגין
את כישורי הניהול הטבעיים שלו ואת ניסיונו כמפקד ,ותוך זמן קצר מאוד הצליח
להעביר בממשלה ובכנסת החלטה על הקמת רשות עתיקות למדינת ישראל .אף
שהזיקה למשרד החינוך נשמרה ,הרשות הייתה עצמאית ,והּותר לה לנהל מדיניות
משל עצמה ולגייס משאבים ,אם בעזרת תורמים מחו"ל אם בסיוע מרשויות מקומיות
וממשלתיות ,או כתשלום בעבור חפירות שביצעה הרשות ברחבי הארץ כתנאי
לקיומם של מפעלי פיתוח .מספר העובדים גדל ,מערך הניהול והציוד השתכלל מאוד,
ונבנה מחדש המבנה הארגוני והמקצועי .כמו כן חוזקו היחידה למניעת שוד עתיקות
והיחידה לארכיאולוגיה ימית .הושם דגש על פעילות שימור ושחזור ,והחל טיפול רחב־
היקף בפרסום חפירות מן העבר ,שדוחות השדה שלהן וממצאיהן הצטברו במחסני
האגף .אמיר ,נאמן לרוח חוק העתיקות ,הקדיש חשיבה רבה גם לתחום החינוך
ולהגברת מודעות הציבור לארכיאולוגיה ולחשיבותה.
בתקופת כהונתו של אמיר דרורי עלה מאוד מספר החפירות שנערכו בישראל ,ובהן
כמה מפעלים רחבי־היקף שהתקיימו בשיתוף עם מוסדות אקדמיים ,דוגמת חפירת
העיר ההלניסטית מרשה ,חפירות קיסריה וחפירות בית שאן .אתרים אלה ואחרים
הפכו לגנים לאומיים המושכים קהל רב .בעת כהונתו נערכו בארץ מפעלי פיתוח
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מרשימים בתחום השיכון והתעשייה ,נסללו כבישים רבים ,ובראשם כביש 'חוצה
ישראל' .אמיר התעקש על קיום סקרים וחפירות בשטחים שעמדו להיפגע ,והגיע
להבנה עם הגופים המבצעים ,שאם יימצאו שרידים בעלי חשיבות מדעית גדולה
ישונו תכניות הבנייה כדי לשמר את האתרים הארכיאולוגיים בשטחים אלה .תוך כדי
כך הוא יזם שיתוף פעולה עם אוניברסיטאות המחקר בישראל והציע להן להשתתף
בביצוע חפירות שיש בצדן הכנסה ,לצד חפירות רשות העתיקות .מאחר שמדובר
בעבודה שיש עמה ערך כלכלי ,עלו לא אחת גם חילוקי דעות חריפים .אבל ככלל,
הדגש של שיתוף פעולה בין המוסדות קיים ועומד עד היום .המחלוקות בין רשות
העתיקות לבין חוגים חרדיים סביב חפירות הקברים באזורי הפיתוח עלו אף הן לא
אחת לכותרות .אמיר ,שביצע בנאמנות את הוראות הממשלה ומשרד הדתות ,לא
הסכים לקבל את מעמדן של חברות חרדיות שמינו עצמן כשומרי האתרים הקדושים.
מאחר שהיה עקבי ולוחמני מטבעו ,ומשוכנע בצדקת עמדתו ,הגיע לא אחת לעימותים
עם נציגי החרדים ותומכיהם ,שהציגוהו כשורש הרע.
עניין מרכזי שהעסיק את אמיר דרורי מימיו הראשונים ברשות העתיקות היה הפרסום
המדעי של המגילות הגנוזות .המגילות (מלבד אלו שנרכשו קודם לכן) נמצאו מאז
מלחמת ששת הימים באחריות אגף העתיקות ,לימים רשות העתיקות של ישראל.
שקבלה על עצמה את האחריות לפרסום המגילות
ועדה בין־לאומית של מלומדיםִ ,
לאחר גילוין ,לא עשתה הרבה לקידום הנושא ,אך הביקורת ,שלא בצדק ,נפלה על
ישראל .בנחישות רבה נאבק אמיר דרורי ב'בעלי הזכויות' על פרסום המגילות ,ולאחר
שלא עמדו בלוח הזמנים שחויבו בו ,הוצעו המגילות לפרסום לכל דורש .הוקמה
מערכת חדשה בראשות פרופ' עמנואל טוב מן האוניברסיטה העברית ,וזו הנהיגה
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את העשייה הבין־לאומית .לאחר שנות מחקר אחדות הושלמה המלאכה ,וכל קטעי
המגילות פורסמו והועמדו לרשות החוקרים .עוד קשה לעמוד על המשמעות המלאה
של הפרסום המלא של המגילות ,אך ברור שהוא ייצור דחף למחקרים רבים בעתיד.
לא אחת נאלץ אמיר לעמוד במאבקים ציבוריים נגד בכירים ובעלי סמכות .זכיתי,
בהיותי ראש המכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית ,לעמוד עמו בשניים מן
המאבקים בירושלים .האחד היה תכנית עיריית ירושלים להעביר כביש רחב לפני
שער יפו ולקבור תחתיו את הממצאים הארכיאולוגיים החשובים שהתגלו במקום,
תוך סכנה שיושמדו כליל .לבסוף הסתיים המאבק בהצלחה .במקום הוקם גשר עלי,
והחפירות באזור ניצלו והורחבו .מאבק קשה יותר התקיים בשנת  1992כאשר הוגשה
ביוזמת הממשלה תכנית לבניית יותר ממאתיים יחידות דיור על המדרון של עיר דוד.
לתכנית ,שמשמעותה הרס מוחלט ושינוי הטופוגרפיה של עיר דוד ,הייתה זהות פוליטית
מובהקת .אמיר עמד בראש המאבק ,ולצדו ראש העיר טדי קולק וארכיאולוגים מכל
מוסדות ההשכלה הגבוהה .גם כאן בוטלה לבסוף התכנית .במחקרים אלה ובאחרים
מתח אמיר דרורי את סמכות תפקידו כמנהל רשות הכפוף לשר החינוך עד קצה גבול
היכולת; מצפונו המקצועי גבר על המחויבות הרשמית.
בשנת  2000סיים אמיר דרורי את תפקידו ברשות .מאז מצא אפשרות ,לראשונה
בחייו ,להקדיש את מלוא זמנו לעיסוקיו הפרטיים ,לצד רעייתו צילה ,ילדיו גילי ,דניה
ואסא והנכדים .אך כל אותה תקופה שמר על קשר חזק עם הארכיאולוגים ,ביקר
בחפירות ובכנסים מדעיים ,היה שותף בהתייעצויות ונהנה מגילויי ההערכה וההוקרה
על תרומתו העצומה להישגי הארכיאולוגיה בארץ בכללה .מכריו וידידיו המרובים
איבדו חבר אהוב ומסור .יהי זכרו ברוך.
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קווים לדמותו של אמיר דרורי,
מנהלה הראשון של רשות העתיקות
ד"ר עוזי דהרי
הרעיון להציע לארכיאולוג והאלוף בצה"ל ,אמיר דרורי ,לנהל את אגף העתיקות עלה
בקרב כמה מעובדי רשות העתיקות כבר בשנת  .1986פנינו לאמיר באמצעות יורם
צפריר ,חברו הטוב עוד מימי משלחת החפירות במצדה ,והעלנו בפניו את ההצעה.
אמיר דחה את ההצעה בנימוס ,באומרו שבכוונתו להמשיך ולהתקדם במסלול
הצבאי; ואכן ,הוא מונה לסגן הרמטכ"ל .כאשר נבחר דן שומרון לרמטכ"ל ,עזב אמיר
את הצבא ונסע ללמוד באנגליה .פנינו אליו שנית ,והצענו לו לנהל את האגף .פנינו
גם לשר החינוך דאז ,יצחק נבון ,כדי שימנה את אמיר למנהל אגף העתיקות ובכך
להעלות את קרנו של האגף ולחזקו .יצחק נבון שמח למהלך .אמיר ויתר על לימודיו
באנגליה ,חזר לארץ ומונה מיד למנהל האגף .באותם ימים סיים אבי איתן לנהל את
האגף ,וזאב ייבין שימש ממלא מקום זמני.
אמיר קיבל אגף עתיקות קטן ,שהיו בו  55עובדים ,וכן את "האגודה לסקר ארכיאולוגי
של ישראל" ,ובה כ־ 200עובדים .כבר בתחילת דרכו ,חיפש אמיר דרך לשינוי מבני
ולאיחוד האגף והאגודה .הפתרון שמצא לכך היה להפוך את הארגון לרשות ממלכתית.
כדי ליישם זאת ,היה צורך בחקיקה מתאימה בכנסת .אמיר נרתם לכך ,ובתוך פרק זמן
קצר הצליח ,במה שלאחרים היה לוקח שנים ,לחוקק חוק חדש בכנסת ולהקים רשות
חזקה ועצמאית ,ארגונית ותקציבית .הקמת הרשות הייתה כרוכה בשינוי ארגוני ומבני,
שאותו הובילה חברה חיצונית של מומחים ,ואשר זכה לתמיכה מצד מינהל התרבות
במשרד החינוך .אמיר ניצח כל העת על המלאכה ...בעקבות השינוי ,המחוזות אוחדו
למרחבים ,התחומים המקצועיים אורגנו מחדש ,הוקמו היחידה למניעת שוד עתיקות
והיחידה לארכיאולוגיה ימית ,וכן הוקם תחום שימור גדול וחזק.
רשות העתיקות גדלה והתחזקה תחת שרביטו של אמיר .תקציביה גדלו ,והכנסותיה
מפרויקטים עלו .גם מספר העובדים ברשות עלה ,ובשנת  1995הגיע לשיא של
למעלה מ־ 600עובדים.
אמיר היה איש ענק ,תרתי משמע .מנהל כריזמטי ,צנוע ,ביישן ,שתקן (בשנותיו
הראשונות ברשות) ודברן (בשנותיו המאוחרות ברשות) ,חרוץ ויעיל .הוא ידע להיות
גם עקשן ובלתי־מתפשר .אמיר לא התפשר על העיקרון שהיה בעיניו מקודש :לא
סגן מנהל רשות העתיקות לענייני ארכיאולוגיה
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ישוחרר שטח לפעולת פיתוח ללא חפירה מלאה של כל מה שעתיד להיהרס .הוא
התנגד לסיווג אתרים ולקביעת מדיניות לגבי אתרי העתיקות המרכזיים ,וזאת מתוך
אמונה שסיווג האתרים יחליש את עמדתה הבלתי־מתפשרת של הרשות בנוגע
לסמכויותיה על פי דין .אמיר התפרסם בהתנגדותו הנחרצת לכל פשרה עם ארגון
אתרא קדישא בכל הקשור לחפירת קברים ,ועל כך זכה ב'עיטור הצטיינות' בדמות
פולסא דנורא מחלק מהציבור החרדי.
אמיר חי ונשם ארכיאולוגיה ,והוא היה ארכיאולוג בכל רמ"ח איבריו ושס"א גידיו .כל
מעשיו והחלטותיו התקבלו מתוך אמונה שלמה שהוא פועל לטובת הארכיאולוגיה
הישראלית ,גם כשהדבר נעשה בניגוד לטובת הרשות ועובדיה ,ובכך קומם עליו לא
פעם את דעת העובדים והמנהלים.
גולת הכותרת בפעילותו קשורה במגילות מדבר יהודה .כבר בראשית דרכו מינה
צוות מומחים ישראלי לסיים את מחקר המגילות ואת פרסומן .לשמחתי ,הוא היה
עד ,ואף השתתף ,בטקס סיום פרויקט פרסום המגילות בבית נשיא המדינה .הוא
השקיע משאבים רבים בשימור המגילות ,והאמין בקיומן של מגילות נוספות שלא
נתגלו במדבר יהודה ,ולכן יזם את "מבצע מגילה" לחיפוש מגילות במדבר.
אמיר הצליח לארגן תקציבי עתק לחפירות ולעבודות שימור נרחבות שיזם באתרי
מפתח בארץ ,דוגמת חצבה ,בית גוברין ,קיסריה ובית שאן .פרויקטים אלו היו הגדולים
ביותר שערכה רשות העתיקות מעודה.
אמיר עזב את הרשות לאחר שאושר מינויו לקדנציה שלישית ,כיוון שהרגיש שמיצה
את תפקידו כמנהל .אולם ,גם לאחר פרישתו ,נמשך הקשר שלו עם הארכיאולוגיה
הישראלית ,והוא הוסיף להשתתף בסיורים ובכנסים מדעיים.
בשבת ,ביום  12במרס  ,2005נדם לבו של אמיר בעת טיול בגווי חווה בנגב.
אמיר דרורי חי זקוף ומת זקוף – יהי זכרו ברוך.
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על אמיר ברשות העתיקות
ד"ר גדעון אבני
אמיר הגיע לרשות העתיקות בשלהי שנות ה־ 80למאה הכ' אחרי קריירה צבאית
ארוכה ,אך הוא לא הגיע לארץ לא־ידועה .היכרותו עם עולם הארכיאולוגיה החלה
שנים רבות קודם לכן ,כאשר היה מחופרי מצדה באמצע שנות ה־ .60אמיר שובץ
בצוות שחפר את הארמון הצפוני ,בין השאר בשל יכולותיו הפיסיות הגבוהות .באותם
ימים פגש אמיר את מי שיהיו מאוחר יותר חבריו ועמיתיו ללימודי הארכיאולוגיה
באוניברסיטה העברית – יגאל שילה ויורם צפריר .מאז חפירות מצדה שמר אמיר
על קשר הדוק עם הארכיאולוגיה הישראלית ,ובחופשותיו מהצבא הצטרף לא פעם
לחפירות כחופר מהמניין.
כך גם פגשתי אותו בשנת  ,1986בחפירה שערך יורם צפריר בחורבת בית לויה
שבשפלת יהודה .באתר התגלתה כנסייה גדולה מהתקופה הביזנטית ,ובה רצפת
פסיפס מהמרהיבות שנמצאו בארץ.
אמיר בילה לא אחת בחפירה של יורם
רשות העתיקות בראשותו של אמיר ,והפכה
כחופר מהמניין ,לבוש בבגדי העבודה
לגורם המשפיע ביותר בארכיאולוגיה
של אז (מכנסי אתא וחולצה תואמת)
הישראלית ...כאשר ייכתב סיפורה של
ובידיו טוריה ,והוא חופר בחדווה .כאן
הארכיאולוגיה הישראלית במחצית השנייה
התגלה אמיר אחר ,שונה מדמות
מפקד הצבא כפי שהיה מוכר בקרב
של המאה הכ' ,תבלוטנה בו שתי דמויות
הציבור .הוא היה מחובר כולו לעשייה
מרכזיות שהגיעו מעולם הצבא ותרמו
הארכיאולוגית ,חופר במו ידיו ,וניכר בו
לעיצוב דמותה של הארכיאולוגיה הישראלית
שהוא נהנה מכך מאוד .לא ברור אם
המודרנית :יגאל ידין ואמיר דרורי
כבר אז חשב על כך שבתוך כמה שנים
יעמוד במוקד העשייה הארכיאולוגית
בארץ כמנהל רשות העתיקות ,אולם דומה שבנסיבות הללו נולד הרעיון בלבם של
כמה ארכיאולוגים שסברו ,שאמיר הוא זה שיוכל לחלץ את אגף העתיקות ממעמדו
הזניח .ואכן ,כמה שנים לאחר מכן נכנס אמיר לתפקידו כמנהל אגף העתיקות ,ותוך
זמן קצר חולל בו מהפיכה של ממש.
כאשר הגיע אמיר לאגף העתיקות בקיץ  ,1988הוא פגש יחידה צנועה במשרד החינוך
ראש מינהל ארכיאולוגיה ברשות העתיקות
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והתרבות .האגף כלל רק  49עובדים ועוד כמה עשרות ארכיאולוגים שהועסקו באגודה
לסקר ארכיאולוגי שנסמכה אליו .בתוך שנה וחצי הצליח אמיר לחולל את מה שנראה

בלתי ניתן להשגה במשך שנים רבות – הוא הפך את אגף העתיקות לרשות ממלכתית
חזקה ,הממונה על כל ענייני העתיקות בישראל ומקפידה על קיום חוק העתיקות
ככתבו וכלשונו .בראש ובראשונה הוחל פיקוח הדוק על כל עבודות הפיתוח שנערכו
בארץ ,דבר שהביא לעלייה במספרן של חפירות ההצלה שערכה הרשות ,מכ־30
בשנה בתקופת אגף העתיקות ליותר מ־ 250חפירות וסקרים שרשות העתיקות עורכת
מדי שנה .אמיר קבע למעשה "כללי משחק" חדשים :חפירה שיטתית של כל אתר
עתיקות המיועד להיפגע בשל עבודות פיתוח.
גלי העלייה הגדולים מברית המועצות לשעבר ,זמן קצר לאחר הקמת הרשות ,חוללו
גידול רב בהיקף עבודות הבנייה והפיתוח בכל רחבי הארץ ,ואלה בתורם הניעו חפירות
הצלה רבות ,למשל לקראת הקמת מודיעין ורמת בית שמש כערים חדשות במרכז
הארץ והקמתן של שכונות חדשות בערים קיימות ,וכן לקראת תכנון סלילתו של כביש
חוצה ישראל .כל אלו סיפקו עבודה רבה מאוד לארכיאולוגים של רשות העתיקות .עד
מהרה צמחה רשות העתיקות וקלטה ארכיאולוגים ובעלי מקצוע אחרים ,רבים מהם
מבין העולים החדשים שזה מקרוב באו מברית המועצות לשעבר.
תריסר השנים שבהן ניהל אמיר את אגף העתיקות ואת רשות העתיקות התאפיינו
בפריצות דרך בתחומים רבים .בצד ההקפדה על שמירת העתיקות הנהיג אמיר
כלל ,שעליו לא הקפידו במיוחד לפניו ,והוא חובת הפרסום של תוצאות החפירות
שבוצעו בעבר .בעלי חובות פרסום ,גם אם היו אלו מלומדים מכובדים מהמוסדות
האקדמיים ,לא קיבלו עוד רישיונות חדשים לחפירות אם כשלו בפרסום חפירותיהם
הקודמות .פעולה זו עוררה לא אחת כעס והתמרמרות ,אולם אמיר לא ויתר .היטיב
להגדיר זאת איש צבא אחר שהיה מקורב לעולם הארכיאולוגיה ,רחבעם זאבי (גנדי),
שבאחד הכינוסים העריך את פעולתו של אמיר ,וציין שהרבה יותר קשה ומסובך
להכריח ארכיאולוגים מסוימים לפרסם את תוצאות חפירותיהם מאשר לפקד על
אוגדה בצה"ל...
העשור הראשון לרשות העתיקות היה גם תקופת פריחה חסרת־תקדים בחפירות
באתרים הגדולים והחשובים בארץ ,שעברו פיתוח מואץ לצורכי תיירות .כך למשל
נחפרו ושומרו בית שאן הקדומה ,קיסריה ,בניאס ,בית גוברין ועכו העתיקה ,ואת
תוצאות הפעולות הללו יכולים לראות המבקרים הרבים באתרים כיום.
החפירות בירושלים היו גולת הכותרת בפעילות הארכיאולוגית של רשות העתיקות
מאז ייסודה ,והן היו תדיר על סדר יומו של אמיר .חפירות הצלה רחבות־היקף ליוו את
מפעלי הפיתוח הגדולים בעיר ,ובהם מתחם ממילא ,כביש  1והשכונות פסגת זאב,
רכס שועפט ,תלפיות מזרח והר חומה .באמצע שנות ה־ 90למאה הכ' יזמה רשות
העתיקות את פיתוח "הגן הארכיאולוגי של ירושלים" ואת החפירות באזור הכותל
ובעיר דוד כחלק מאירועי  3000שנה לייסודה של ירושלים כבירתו של דוד המלך.
חפירות נרחבות נערכו באזור קשת רובינסון והארמונות האומיים ,בעופל החיצוני
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אמיר היה מחובר כולו לעשייה הארכיאולוגית ,חופר במו ידיו,
וניכר בו שהוא נהנה מכך מאוד .לא ברור אם כבר אז חשב על
כך שבתוך כמה שנים יעמוד במוקד העשייה הארכיאולוגית
בארץ כמנהל רשות העתיקות ,אולם דומה שבנסיבות הללו
נולד הרעיון בלבם של כמה ארכיאולוגים שסברו ,שאמיר
הוא זה שיוכל לחלץ את אגף העתיקות ממעמדו הזניח
ובשלוחת עיר דוד .בלב הגן הארכיאולוגי נבנה "מרכז דוידסון" ,שאליו מגיעים כיום
אלפי תיירים.
החפירות בירושלים התנהלו לעתים קרובות ממשבר אחד למשנהו ,בדרך כלל תוך
מעורבות פעילה של אחת הקהילות הלאומיות והדתיות שבעיר .אחד האירועים
המסעירים התרחש במשך שבועות ארוכים בחניון ממילא שממערב לשער יפו ,שם
נחפרו מערות קבורה רבות ,לעתים בשעות לא־שגרתיות של היום והלילה .אמיר היה
מעורב בכל הפעולות הללו ,והגיע לשטח בכל פעם שהתעוררה בעיה .באחד משיאי
הפעילות בחפירה בחניון ממילא מצא אמיר את עצמו לפתע "מחוץ למשחק" .אירוע
לב וניתוח מעקפים שעבר בעקבותיו חייבו אותו לשהות בבית החולים תחת השגחה
רפואית צמודה דווקא בתקופה רגישה זו .אולם ,לאמיר היה סדר עדיפויות משלו,
וכאשר התברר שיש לסיים שלב קריטי בחפירות מערות הקבורה באתר ,שהיה כרוך
בעבודת לילה ממושכת ,ביקש שיאספו אותו מבית החולים לעת ערב ,שכן דאג שללא
נוכחותו בשטח העניינים עלולים להסתבך.
ואכן ,היה זה לילה לא שקט ,שבו ליוו את החפירות הארכיאולוגיות הפגנות המונים
של המגזר החרדי ,ובכירי העירייה ומפקד המחוז במשטרה האיצו בחופרים לסיים
את העבודה במהירות ,וגם התריעו על כך שבגלל הארכיאולוגים העיר כולה תבער
בקרוב באש ההפגנות .בסופו של דבר נחפרו כל מערות הקבורה באזור ממילא,
וניתן היה לאשר את בניית המכלול ,על מאות מקומות החנייה התת־קרקעיות שבו
ועל המדרחוב שבו עוברים אלפי אנשים מדי יום בדרכם לעיר העתיקה .סביר להניח
שרק מתי מעט מבין המבקרים הרבים מודעים למהלכים שקדמו להקמת המתחם,
לחפירות המורכבות ולתרומה של אמיר לבניינה של ירושלים ולמחקרה.
במשך יותר מעשור זכיתי לעבוד במחיצתו של אמיר דרורי ולשבת לצדו ומולו במאות
פגישות וסיורים בשטח .הייתה זו תקופה סוערת ומלאת עוצמה .לנגד עיננו צמחה
רשות העתיקות בראשותו של אמיר ,והפכה לגורם המשפיע ביותר בארכיאולוגיה
הישראלית .התקופה הזו בתולדות הארכיאולוגיה הישראלית עדיין לא תועדה כראוי,
אולם  25השנה שעברו מאז הקמת הרשות —  15שנה מאז סיים אמיר את תפקידו
כמנהל הרשות ו־ 10שנים מאז לכתו מאתנו — מאפשרות לנו נקודת מבט רחבה יותר
על פועלו .אין ספק שכאשר ייכתב סיפורה של הארכיאולוגיה הישראלית במחצית
השנייה של המאה הכ' ,תבלוטנה בו שתי דמויות מרכזיות שהגיעו מעולם הצבא
ותרמו לעיצוב דמותה של הארכיאולוגיה הישראלית המודרנית :יגאל ידין ואמיר דרורי.
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בנימה אישית
ד"ר חוה כץ
התמונה החרותה בראשי היא הפגישה הראשונה שלי עם אמיר דרורי במשרדו .מולי
ישב איש מרשים ובפיו מקטרת מעלה עשן .הוא שתק רוב הזמן ,ואני נדרשתי לענות
על שאלות שלא שאל.
אמיר דרורי היה איש מעשה .הוא מיעט לדבר ,ופעל רבות לטובת רשות העתיקות
והארכיאולוגיה בארץ .ביזמתו ,הפך אגף קטן במשרד החינוך והתרבות למוסד
ממשלתי עצמאי שעה שהעביר את חוק רשות העתיקות בכנסת בשנת  .1989כידוע,
פעולת החקיקה נמשכת לעתים שנים ,אך אמיר דרורי הצליח לגבש את החוק החדש
ולהביאו לאישור בשמונה חודשים בלבד ,הישג שרק מעטים יכולים להתהדר בו .הוא
שילב את עובדי האגודה לסקר ארכיאולוגי ברשות העתיקות ,והוסיף למצבת כוח
האדם אנשי מקצוע רבים ,חלקם בתחומים משיקים ,כגון שימור ,מעבדות ,מדידות,
צילום ,הסברה וחינוך .מאפריל  1990ואילך נסללה דרך חדשה ,רצופה במפעלים
רבים שהקים אמיר דרורי בתפקידו כמנהל רשות העתיקות .הוא בנה תשתית רחבה
ומוצקה של תהליכי עבודה ,שיטות ונהלים ,שעליה נסמכת הרשות עד היום.
אמיר דרורי היה מנהיג ואיש כריזמטי באופיו .אף על פי שלא ניסה להתבלט ,הוא
הקרין עוצמה וסמכותיות שלא היה אפשר להתעלם מהן ,בתוך הרשות ומחוצה לה.
הארכיאולוגים העריכו את יכולתו לקלוט מידע רב ,לזכור אותו ולעבדו ,וכן את פעילותו
הענפה לפיתוח הארכיאולוגיה ולמיסודה .כמו כן ,אמיר תמיד זכה לאוזן קשבת ולמשוב
מידי ואוהד מחברי כנסת ,שרים ,אישי ציבור וראשי מוסדות.
למדתי ממנו על חריצות בעבודה .אמיר דרורי עבד שעות ארוכות ללא ליאות .גם מיד
לאחר שעבר ניתוח לב המשיך לעבוד באותו קצב ,כולל סיורים בשטחי החפירות.
למדתי ממנו ליזום פרויקטים ,להעז ולבחור במטרות לא־שגרתיות ,ולעבוד בשיטתיות
ובתכנון מדוקדק מראש .הוא היה איש שיושרה והגינות אפיינו את כל החלטותיו ,ולא
היה בהם רבב של שיקולים זרים .הוא היה מסור לאנשים בדרכו השקטה ,למשל בכך
שנקט במדיניות של דלת פתוחה ,וקיבל לשיחה כל עובד ברשות העתיקות שחפץ
בכך .הוא היה אציל נפש ונזהר שלא לפגוע באחרים ,גם כאשר לא היה שבע רצון
מפעולה כלשהי.
עוזרת למנהל רשות העתיקות בשנים 1995-1989
אוצרת ראשית לפרויקטים מיוחדים ברשות העתיקות
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אמיר דרורי היה איש מעשה.
הוא מיעט לדבר ,ופעל רבות
לטובת רשות העתיקות
והארכיאולוגיה בארץ .ביזמתו,
הפך אגף קטן במשרד החינוך
והתרבות למוסד ממשלתי
עצמאי שעה שהעביר את
חוק רשות העתיקות בכנסת
בשנת 1989

ראיתי אותו במשך ימים רבים ובשעות עבודה ארוכות ,חלקן היו גם קשות .אמיר דרורי
דיבר תמיד בצורה שקולה ומדודה ,ורק לעתים נדירות יצא מגדרו .לעתים היה מבטו
מרוחק ,ולעתים — חודר קרביים ,כמנסה להגיע לעומק הדברים .בשני המצבים הוא
היה מרוכז וממוקד ,ותגובותיו היו חדות וענייניות .מדיניותו בנושאים עקרוניים הייתה
תקיפה וחסרת פשרות ,כמו החשיבות שראה בחפירת קברים והקפדתו בבדיקת
שטחים שיש בהם עתיקות לפני שחרורם לבנייה ולפיתוח.
אמיר דרורי אהב ארכיאולוגיה והעריך את העוסקים בה .אמנם ,פעם אמר ש"אנו
עוסקים בתחביב שלנו ולכן לא צריכים לקבל שכר ,"...אך הוא כמובן התלוצץ וביטא
במשפט זה את הזכות שניתנה לנו לעסוק במקצוע מהנה .הוא עצמו היה ארכיאולוג
בהשכלתו ,ובזמן חופשתו מהצבא חפר במצדה במשלחת ההיסטורית של יגאל
ידין .הוא עידד את העובדים להמשיך בלימודיהם והדגיש את החשיבות שבהשלמת
הפרסומים המדעיים .הוא חזר וטען ,שהקידום המקצועי של הארכיאולוגים והשלמת
חובות העבר יביאו את רשות העתיקות לעידן חדש.
בנימה אישית ,עד היום אני מצרה על החלטתו לפרוש מוקדם מדי .אני מרגישה
החמצה וגעגוע.
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על אמיר דרורי
ד"ר יגאל ישראל
אמיר הוא בעיניי קצין ,ג'נטלמן ומנהל .את אמיר פגשתי לראשונה בשנת  1969בהיותי
לוחם בסיירת גולני בג'בל רוס (הר דוב) .אמיר היה אז מג"ד  ,13ופיקד על פעולה
שנטלנו בה חלק .אמיר ,תמיר ובלונדיני ,היה מפקד ומנהיג .לימים ,במהלך מלחמת
יום כיפור נפגשנו לא אחת כשהגעתי עם מפקדי ,יודקה פלד ,מג"ד  ,51לקבוצת
פקודות בחרפא שבמובלעת הסורית .תחת פיקודו של אמיר עלינו לחרמון מנקודת
הכינוס בחורשת טל.
בשנת  1989מונה אמיר למנהל אגף העתיקות ,והתחיל בבנייתה של רשות העתיקות.
במהלך ימי סקר החירום בדרום ,עסקנו בפעולות ארכיאולוגיות ממומנות .היה זה
אך טבעי שאמיר ימנה לצדו את רודולף כהן ז"ל למשנה .וכך היה ,רודולף ,שהיה
ארכיאולוג מחוז דרום ,הוביל עם אמיר את בניית הרשות .בימים ההם שימשתי
ארכיאולוג מחוז נגב דרומי ,ולהלן אציין כמה מיזמים שנעשו בדרום בהשראתו של
אמיר ובברכתו.
פרויקט ההכרזות היה אחד הפרויקטים החשובים שאמיר הניע .לקראת סוף שנת
 1995היו רשומים  13,534אתרים ,והוכרזו  5118אתרים ( 2465מהם ללא טאבו).
מנהל פרויקט חפירות מצד חצבה ,לצד ד"ר רודולף כהן
ארכיאולוג מרחב דרום

18

 8416הנותרים לא הוכרזו .במהלך פרויקט ההכרזות בחודשים דצמבר  1995וינואר
 1996אושרו להכרזה  3180מהאתרים הרשומים.
המיזם השני שאמיר הוביל הוא הקמת גני עתיקות .אחד מהם הוא פרויקט חפירות
עין חצבה (תמר המקראית)" ,תמר במדבר" .הפרויקט החל בשנת  1987בהנהלת
רודולף כהן ובהשתתפות מתנדבים ותלמידים מבתי ספר מירושלים ומשדה בוקר .עם
מינויו של אמיר למנהל הרשות ,הוא אישר למרחב דרום לפנות את קיבוץ עיר אובות
ולהמשיך את החפירות במקום .באתר נערכו חפירות נרחבות ,בהנהלת רודולף כהן
ובהנהלתי ,בשנים  .1995–1993העובדים גויסו מדימונה ומירוחם .עבדנו ברציפות
בימי שרב ,קור וחמסינים ,וחשפנו את תמר המקראית ,הנבטית ,הרומית ,הביזנטית
והמוסלמית מתחת למבני משטרת הרוכבים הבריטית ,מחנה צה"ל וקיבוץ עיר אובות.
באתר התקיים גם קורס שימור ,ונערכו בו עבודות שימור ושחזור .עבודות שימור
ושחזור נערכו גם ברוגם צפיר שלמרגלות מעלה עקרבים .בסיום החפירות ,עבודות
השימור והשחזור והפיתוח ,החליט אמיר להקים גן עתיקות במקום .גן עתיקות "תמר
המקראית" מופעל כיום על ידי עמותה ישראלית" ,השושנה" ,ונכלל ברשימת אתרי
המורשת של מדינת ישראל.
בימים אלו אנו מקדמים את הכרזת ציר מעלה עקרבים מירוחם וממשית
לתמר המקראית אתר מורשת עולם כתוספת לדרכי הבשמים שכבר הוכרזו.
גן עתיקות נוסף שעל הקמתו החליט אמיר הוא בית הכנסת העתיק בעין
גדי; לימים הועבר האתר לניהול רשות הטבע והגנים.
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דברים לזכרו
אלוף (מיל') אורי שגיא

*

"אחינו הבכור אמיר ,אנא זכור לנו חסד נעורים,
הליכתנו במדבר אחריך  40שנה בדרך לא זרועה".
רציתי לדבר על הדוגמה האישית ,הצניעות והיושר.
תבעת מפקודיך עד כלות ,ולעצמך לא נטלת ולא
כלום .רבים סבורים שהאמת שאין בלתה היא
אופציה בשלל אפשרויות ,אך בעבורך ,כפי שהקרנת
לנו ,היא אחת ויחידה.
אני חפץ להגן בשמך על זכות השתיקה .כמובן,
לא במונחים המשפטיים המוכרים לנו היום .ביליתי
במחיצתך דקות ,שעות וימים של שתיקה .אינכם
מבינים את עוצמתה של זו ,ואני מדבר כאן אליך
ומסביבי צילה אשתך וילדיך גילי ,דניה ,אסא וכל משפחת גולני וחבריך ממחוזות
אחרים .אבל אני מדבר עליך .זו ,כך אני מבטיח ,פעם ראשונה ואחרונה שאני ממרה
את פיך ומדבר כה הרבה .אכן ,אמרת לי כי כשאין מה לומר עדיף לשתוק ,אבל
השתיקות היו חזקות ממילים .שתיקה של דאגה ,שתיקה של שמחה ,שתיקה של
עצב או סתם תקשורת המובנת רק ליודעי חן .רשת הקשר המבצעית של גולני הייתה
שתקנית במיוחד קותי (אלוף יקותיאל אדם ז"ל) ,שתקן בזכות עצמו ,אתה ,מג"ד ,13
אנוכי ,מפקד הסיירת ,המנסה אף הוא לשתוק ,ושתקן מפורסם נוסף ,יודקה פלד
(תא"ל מיל') ,שהביא את השתיקה ואת התקשורת הבין־אישית לשיאים חדשים .כן ,זו
התקשורת במיטבה .רמזים ,קטעי דברים" ,ממני תראו וכך תעשו" ,והפלא ופלא הבנו
הכול .מי שהתקשה בהבנה נאלץ להסתגל.
אמיר ,גובה קומתך היה נמוך ללא שיעור מכושר האיפוק ,הסבלנות והסובלנות .נהגנו
להתלוצץ ולומר ,שאפילו מפקד לא מוצלח לא יכול לפגוע בחטיבת גולני ולהחלישה.
מי שלא ידעך ,תהה שמא הנך חסר רגישות לאחרים ,ולא כך .כססת ציפורניים עד
זוב דם ובלבד שתשלוט ברגשותיך וביצריך .לא ראיתיך מאודי יוצא מהכלים .ב"חפ"ק
ארמון" בפיקוד הצפון בעת מלחמת לבנון  1982העיקו עליך בעלי הסמכות בתדירות
* דברים שנשא על קברו אלוף (מיל') אורי שגיא פקודו וחברו במהלך  40שנה
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ובעוצמה בלתי אפשריים ,ואתה בשלוות רוח ,לאחר עזיבתם ,מנחה את המפקדים.
מתוך לויאליות מוחלטת לדרג המדיני ,שמרת לעצמך את דעתך על אודות מעללי
המלחמה והתנהגותם של אנשים מסוימים עד שפרשת .לבסוף ,הגעת למסקנה שראוי
להעלות את נקודת מבטך על הכתב ,אך לא הצלחת להשלים זאת ולכתוב ספר.
אומץ ליבך בלחימה היה יוצא דופן .מרביתנו ,למען האמת ,די מפחדים .שומו שמים,
הפגזים נופלים ,אנשים נפגעים ואתה עומד זקוף ומדבר עמי .האינסטינקט לשרוד
כמעט מוביל להשתטח אחרי סלע או גומחה ,אבל לכל הרוחות אתה עומד וממשיך
לדבר כאילו כלום .התביישתי שלא לנהוג כמוך .היית המפקד היחידי במהלך שירותי
שהביא אותי להתבייש בכך שלא ביצעתי את מה שאמרת.
אהבת את ארץ ישראל אהבה שאין למעלה הימנה .לטעמי ,אהבת אותה יותר
מהרבה אנשים שמדברים בשמה לאחרונה .אהבת פרח ,עץ ,שביל ,סלע ,עתיקות
והיסטוריה .אהבת מתוך ידיעה ולא מתוך אמונה בלבד .ניסינו ,בעיקר החברים מגולני
בעת הטיולים המשותפים במהלך השנים האחרונות ,להפתיע אותך ב"חידושים"
ובגילויים .תמיד החינוך השקט שלך נתן להבין שגם כאן הקדמת אותנו .גם זו אהבה
שאיננה תלויה בדבר.
אהבת את האנשים ,את השייכות .ציון  50שנה לחטיבת גולני כינס עשרות אלפי
אנשים לגני התערוכה בתל אביב .זר לא יבין זאת ,אך מי ששייך חש את אהבת
האנשים אליך ,והם הרעיפו זאת בדרך הכל כך מיוחדת של חטיבת גולני .אין לי
ספק ,שבאותו ערב היית ראשון בין שווים .חטיבת גולני ידעה מפקדים רבים ,מנוסים
ואמיצים .אך רק יחידים ,ובראשם אתה ,ידעו לא רק להנהיג אותה אלא גם להקפיצה
שנות דור קדימה במעלה ההר .מה לי להכביר מילים ,לו רק יכולת לראות את כל
המפקדים של גולני לדורותיה ניצבים כאן לצדך בדממה וכאב.
ידעת את חוכמת הפשטות במבצעים המורכבים והמסובכים ביותר ,אם ב־1965
בפשיטה לשונה כשקרס הגשר על הירדן ,אז פשוט קמת ועברנו את נהר הירדן
בכוחות שהיו לנו ,או בלחימה לכבוש את רמת הגולן ב־ .1967היית בכל מקום.
במלחמת ההתשה בתעלה כמג"ד השגת את היעד לסיים את הפעילות שם ללא
הרוגים ,בגזרה שתבעה קורבנות רבים.
בשנים  ,1973–1971בעת היותך מפקד חטיבת גולני ואנוכי מג"ד  ,13לא הצלחתי
להיות לידך במבחן העליון בחרמון .אני מבקש להתנצל ,אמיר ,שלא הייתי לידך
ברגעים הקשים האלה ,וזה רודף אותי עד היום .כשחזרנו מהפשיטה באנטבה 1976
התקשרת ,ואפילו אתה לא הצלחת להסתיר קורת רוח ,ואמרת רק סוף סוף .החלפתי
אותך ,אמיר ,בלא מעט תפקידים ,אך אף פעם ,ולו יחידה ,לא עשיתי זאת כמוך.
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אמיר והארכיאולוגיה של ארץ ישראל
צילה דרורי
על כל הדברים שנאמרו על אמיר ראוי להוסיף שהוא נולד לארכיאולוגיהִ .אמו,
ֶא ָלה (גֹוברקֹובסקי בשם נעוריה) ,למדה ארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית
בירושלים בראשית שנות השלושים .באותם ימים רחוקים לא היו עדיין חוג או מכון
לארכיאולוגיה ,אלא קתדרה (ע"ש דוד ששון) לאמנות ולארכיאולוגיה של המזרח
הקרוב בראשות פרופ' ַמאיֵ יר .בשל נישואין ואימהּות לא סיימה את הלימודים לתואר,
אך נטעה בלב ילדיה את התשוקה לעתיקות הארץ .בהגיעי לראשונה לבית משפחת
דרורי שאלה אותי ֶא ָלה אם ביקרתי בבית הכנסת של בית אלפא ובאתרים אחרים,
ונראתה מאוכזבת מאוד מהתשובות שקיבלה .בבוקר שלמחרת כבר הּובלתי דרך
שדות וחֹוליֹות אל חורבות קיסריה.
אמיר נודע בדרכו המקצועית הצבאית .מעטים יודעים ,או זוכרים ,שכבר תוך שרות
החובה בצה"ל ,באוקטובר  ,1957ובמסגרת ההסדר ל"שחרור מוקדם" ,נרשם
ללימודים בחוג לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית (לא היו אז לימודי ארכיאולוגיה
במוסד אחר בארץ) .את ההרשמה ביטל מסיבות שונות ביום הלימודים הראשון ,חזר
לשרות הצבאי ובשנת  1960התחיל את לימודיו בחוג לארכיאולוגיה .את הלימודים
לשרת בצבא הקבע שנים לא מעטות .אמיר
ֵ
עשה בעזרת צה"ל תמורת התחייבותו
נהג לומר על כך בהיתול "רצעתי את אוזנִ י אל הדלת" ,אבל אין ספק שהתמיכה
הזו ִאפשרה את התמסרותו המלאה ללימודים ,מעבר לחובות שכפתה התכנית
המוסכמת .בין היתר השתתף במשלחת הסקר במדבר יהודה ובחפירות מצדה.
אחרי קבלת התואר הראשון ,באותם ימים נוחים שלפני מלחמת ששת הימים ,התחיל
אמיר בלימודים לתואר השני .אני זוכרת שיגאל ידין הטיל אז על תלמידיו ,כהכשרה
למחקר מתקדם ,לעיין שוב ,בקריאה תבונית ,וביקורתית ,בפרסומי חפירות נודעות,
ואמיר "הופקד" על עבודתו של אולברייט בתל בית ִמרסים .אינני יודעת מה פעל שם,
אלא זאת שנשלחתי לבית מסחר בספרים משומשים בתל אביב לרכוש חוברות
 AASORנושנות ,שבהן ִפרסם אולברייט את תוצאות חפירותיו .הלימודים לתואר השני
לא הגיעו לכלל סיום .אמיר נאלץ להפסיקם עם המינוי לתפקיד התובעני של סמג"ד
 51בחטיבת "גולני" בפיקודו של מיכה פייקס ז"ל .שנה לאחר מכן פרצה מלחמת
ששת הימים ,ואחריהן באו מלחמת ההתשה ומערכות נוספות .לא היה מקום לשחרור
מן השרות הצבאי ולחזרה ללימודים ולמחקר.

22

כשעמד לפני פרישה מצה"ל
נפתחה לפניו הדרך לחזור
לסורו .אמיר התחיל בעבודתו
באגף העתיקות בעידודם של
ארכיאולוגים מבוססים ,של שר
החינוך דאז ,יצחק נבון ,ושל אנשי
האגף עצמו.

למרות כל אלה אמיר לא חדל מלהתעניין בתגליות ובחידושים בארכיאולוגיה.
הוא היה חבר בחברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה וכן מנוי על עלוני "חדשות
ארכיאולוגיות" של אגף העתיקות .כל העת הזו קרא בספרי ארכיאולוגיה ותולדות ארץ
ישראלִ ,הרבה לסייר באתרי עתיקות וקיים קשרים עם חבריו ללימודים.
כשעמד לפני פרישה מצה"ל נפתחה לפניו הדרך לחזור לסורו .אמיר התחיל בעבודתו
באגף העתיקות בעידודם של ארכיאולוגים מבוססים שהכירו אותו מכבר ,של שר
החינוך דאז ,יצחק נבון ,ושל אנשי האגף עצמו .הכול תלו בו תקוות גדולות למינוף
האגף .אף שניסה לשכך את ההתלהבות שבה נתקבל בהעידו על עצמו ,בדאגה כנה,
שהוא עדיין בבחינת "צ'ק ללא כיסוי" – ההישגים המהירים בארגון מחדש של האגף
ובהרחבת פעולתו מימשו אותן התקוות ,והתנופה לא איחרה לבוא עם הקמת רשות
העתיקות.
על מעשיו של אמיר בשנותיה הראשונות של רשות העתיקות דיברו וכתבו אחרים.
מסירותו לתפקיד ושקדנותו הקיצונית במילוי המשימות שראה כחיוניות – מוכרות
וידועות ,והיה להן מחיר .כדרכו בכול עמד בנחרצות על שלו בפני גורמים רבי כוח.
לעתים תהה אם נכון היה להשקיע מאמצים כה גדולים לסיוע בתכניות פיתוח
ובנייה ,שאולי לא היו עניינּה הישיר של רשות העתיקות .ה'פולסא דנורא' שהוטלה
בו במערכה עם החרדים ,לדוגמה ,ואיומים של בעלי שררה להדיחו אם לא יאות
להיענות לדרישותיהם – כל אלה אינם אלא עדות לשבחו .על כל הקשיים כיסתה
הנחת שבמגע עם העשייה הארכיאולוגית.
מאז פרישתו של אמיר מן הרשות עברו חמש־עשרה שנים של התפתחויות ,שכלולים
ומפעלים מרשימים ,ומאז פטירתו מעולמנו עברו עשר שנים .אנחנו ,בני משפחתו,
נרגשים מאוד מההתמדה שנוקטים אנשי רשות העתיקות בהעלאת זכרו.
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פרויקט נוהלי רשות העתיקות
שושנה ישראלי
בשנת  ,1996בעקבות דוח מבקר המדינה ,נתבקש מנהל רשות העתיקות דאז ,אמיר
דרורי ,להגיש נהלים כתובים על עבודתם של התחומים והיחידות ברשות .אמיר פנה
אליי בבקשה לרכז את הפרויקט ,שארך ארבע שנים .אמיר רתם לפרויקט את חברי
ההנהלה המצומצמת ,ההנהלה המורחבת ,פורום מרחבים ,מבקר הפנים של הרשות
ולשכת היועץ המשפטי (עו"ד יורם ברסלע ותומר מוסקוביץ).
תחילה נקבעה מסגרת כללית ,שפירטה אלו נהלים יגישו כל תחום או יחידה .לאחר
מכן ,הוקמו צוותים ייעודיים בכל תחום או יחידה ,והחל תהליך של איסוף החומר
וגיבושו לנוהל עבודה מסודר .כל נוהל נדרש לאישורם של הגורמים המפורטים לעיל.
תהליך גיבוש החומר היה מלווה בישיבות סוערות ,שבהן התנהלו ויכוחים בעת שלובנו
מגוון הסוגיות שבהן עסקה רשות העתיקות .בישיבות נכחו משתתפים רבים ,ואמיר
נהג לשמוע את כולם בטרם קיבל החלטה כלשהי .הנהלים קבעו ,בין היתר ,את
הגדרת תפקידם של הגופים ברשות ,את דרך הטיפול בעובדי הפרויקטים ואת שיטות
ביצוע החפירות והסקרים ביבשה ובים .כן נקבעו נהלים בנוגע למחקרים בין־תחומיים,
מדידות וסרטוטים ,טיפול בממצאים ,שימור ,אוצרות מדינה ,פרסומים ,מתן רישיון
לחפירה או לסקר ,נוהל מרחבים ,פיקוח על שוד עתיקות ,נוהלי ספרייה ועוד.
המטרה הייתה להעלות על הכתב את הידע הרב שעל פיו עבדו ברשות במשך שנים,
לחדש נהלים שלא היו קיימים ,לחדד את תחומי האחריות של כל תחום ויחידה ולאחד
את עבודת המרחבים .אמיר היה הלב הפועם שהמריץ את כל הסובבים אותו לעשות,
לייעל ולדון בכל נושא שלא גובש דיו .היה נעים לעבוד במחיצתו .הוא תמיד הקדים
לבוא ואחר ללכת .ריח הטבק מהמקטרת המפורסמת שלו מילא את המסדרונות,
ובשעות אחר הצהריים והערב אפשר היה למצוא אותו במשרד ,להתייעץ אתו בנושא
כלשהו ,או לספר לו על תגליות וחידושים מהחפירות .הוא נלחם רבות למען הרשות
בכנסת ,בימים שבהם הרשות הייתה צעירה יותר וזקוקה ללוחם כמוהו .הזיכרונות
מהשנים הללו רבים וטובים ,ומלאים בהווי מיוחד שכל מי שהיה שותף לו ,בוודאי זוכר.
רכזת נוהלי רשות העתיקות
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המחקר הארכיאולוגי של ירושלים
מאז הקמת רשות העתיקות ()2015–1990
ד"ר שלומית וקסלר־בדולח וד"ר גדעון אבני
מחקרה של ירושלים זכה לתנופה מחודשת וחסרת תקדים עם הקמתה של רשות
העתיקות על ידי אמיר דרורי .הקמת הרשות סימנה את ראשיתו של הגל השני
בחפירות הגדולות בירושלים ,לאחר הפוגה מסוימת עם סיום החפירות הגדולות
שלאחר מלחמת ששת הימים .החפירות הגדולות בירושלים נמשכות מזה  25שנה
ברציפות ,וללא ספק שינו מהיסוד את ההבנה הארכיאולוגית בנוגע לכמה מהתקופות
המרכזיות בתולדותיה .החפירות בירושלים הפכו לאבן דרך בפעילות הרשות ,וגם היום
הן ממשיכות להוביל את המחקר הארכיאולוגי בארץ .בתקופה שבה ניהל את רשות
העתיקות ,היה אמיר מעורב אישית בכל חפירה גדולה שנערכה בעיר ובסביבתה.
החפירות הגדולות בירושלים התמקדו בעיר דוד ,בגן הארכיאולוגי שמדרום להר הבית
וממערב לו ,מצפון לעיר העתיקה וממערב לה ,וכן בשכונות החדשות בפריפריה של
מחופרי ירושלים
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ירושלים ,מפסגת זאב בצפון עד הר חומה בדרום .בחפירות התגלו שרידים רבים,
ובהם :ביצורים (קטעי חומות ,מגדלים ושערים) ,רחובות וסמטות ,כיכרות עירוניות,
מבני ציבור ,מבני מגורים ,ברכות מים ,תעלות ומגוון מתקנים — כל אלה שופכים אור
על המערך העירוני של העיר בתקופות שונות בהיסטוריה .מחוץ לעיר התגלו יישובים
כפריים ,בתי חווה ,שרידי מנזרים ומערכות קבורה .שרידים אלו הניבו מידע רב ,שיש
בו תרומה עצומה למחקר הארכיאולוגי וההיסטורי של ירושלים .אין ספק ,שההקפדה
על שמירת עתיקות ,הפיקוח הקפדני על עבודות הפיתוח והבנייה העירונית וקיומן של
חפירות הצלה כל העת ,סייעו להצלתם של שרידים רבים.
התקופה הכנענית (תקופת הברונזה התיכונה)
החפירות בעיר דוד משנת  1993ואילך שינו מהיסוד את הבנתנו הארכיאולוגית
וההיסטורית את ההתפתחות העירונית של עיר דוד בתקופת הברונזה התיכונה.
לפנים הייתה מקובלת ההנחה שמעיין הגיחון לא היה מבוצר .בחפירות סביב המעיין
הסתבר ,שבתקופת הברונזה התיכונה (המאה הי"ח לפסה"נ) הוקמה סביבו מערכת
ביצורים מסיבית ,ובה מגדלים שהשתמרו לגובה רב .עוצמת הביצורים ושיטת הבנייה
באבני ענק ,וכן הממצא הקטן ,מלמדים שקו הביצורים סביב המעיין נבנה בד בבד עם
החומה ה'כנענית' ,ששרידיה תועדו בעבר במחצית גובה המדרון המזרחי של גבעת
עיר דוד .השרידים מאירים באור חדש שורה של נושאים הקשורים לגודלה של העיר
הכנענית ולארגונה החברתי והעירוני.
התקופה הישראלית (תקופת הברזל; ימי הבית הראשון)
מאז חשיפתה של 'החומה הרחבה' משלהי המאה הח' לפסה"נ ,אשר התגלה בחפירות
הרובע היהודי בשנות ה־ 70למאה הכ' ,שלטה הסברה שבשלהי ימי הבית הראשון
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לאמיר דרורי היה חלק מרכזי
בהעצמת המחקר בירושלים
ובסביבתה ,שכן מיד לאחר הקמת
רשות העתיקות הפכו פעולות
הפיתוח התיירותי ,המלוות
בחפירה ומחקר ארכיאולוגי ,לאחד
המפעלים הגדולים שניהלה

נכללה בשטחה של העיר גם הגבעה המערבית (בתחומי הרובע היהודי ,הרובע
הארמני והר ציון) ,וכי שטחה הרחב הוקף בחומה בימי חזקיהו .ואכן ,בחפירות סביב
הגבעה המערבית התגלו שלושה קטעי ביצור ,שאפשר ליחסם בזהירות לקו ביצורים
זה .במתחם הקישלה ,מפנים לשער יפו ,התגלה ככל הנראה הפן המערבי (החיצון)
של החומה (כ־ 15מ' אורך 3.0–2.5 ,מ' גובה) .פני החומה בנויים אבנים גדולות,
מעובדות למחצה ,ופינת הבחן הבולטת מפניה בנויה אבנים גדולות ,מהוקצעות היטב,
המונחות בשיטת ראשים ופתינים .בנייה זו אופיינית לביצורים מימי הבית הראשון.
שני קטעים נוספים ששייכים אולי לקו ביצורים זה התגלו סביב הר ציון :האחד ,על
מורדותיו הדרומיים ,והאחר ,מדרום לברכת השילוח.
בתחומי עיר דוד ,סמוך למעיין הגיחון ומדרום לו ,נחקרה מערכת מסועפת של תעלות
מים ,והתגלתה ברכה חצובה ,גדולה ,שניקזה את מי הגיחון .במילוי שהצטבר על
קרקעית הברכה בשלהי המאה הט' ובראשית המאה הח' לפסה"נ נמצאה כמות רבה
של עצמות דגים ,רובם הובאו מן הים התיכון ,וכן שברי בולות .ממצא עשיר זה מאיר
היבטים רבים בחייהם של תושבי ירושלים הקדומה .כמו כן ,התגלה מחדש קיר הסכר
שעצר את זרימת מי הטירופיאון במקום מוצאו לקדרון .נראה שהסכר נבנה בימי
הבית הראשון ,ומצפון לו הייתה ככל הנראה ברכת השילוח הקדומה.
בחפירות ברחבת הכותל התגלה מבנה מגורים בנוי היטב מטיפוס 'בית ארבעה
מרחבים' ( 5מ' גובה השתמרות) ,המתוארך למאה הז' לפסה"נ .המבנה שייך לרובע
מגורים שהתקיים בשיפולי הגבעה המערבית של ירושלים בשלהי ימי הבית הראשון.
בממצא הרב שהתגלה בתוך המבנה היו חותמות פרטיים ,הנושאים שמות יהודאיים
בכתב עברי קדום .נראה שבאזור זה התגוררו עובדי הפקידות הגבוהה במנהל העירוני
או הממלכתי .מיקומם של המבנים מול הר הבית מרמז על היותם בתי ה'מעמד
הגבוה' .העיטורים על החותמות ,ובהם חייל־קשת לבוש בסגנון אשורי ואוראוס (נחש
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קוברה) מכונף בסגנון מצרי ,מלמדים בעקיפין על קשרים שהתקיימו בין יהודה
לשכנותיה בתקופה זו.
ימי הבית השני
החפירות בתחומי הגן הארכיאולוגי שמדרום להר הבית וממערב לו וב"מנהרות
הכותל" תרמו רבות לידיעותינו על שלבי ההתפתחות של מתחם הר הבית לפני
הורדוס ולאחריו ,וכן על התפתחות המערך העירוני ממערב למתחם המקודש .לפני
ההרחבה של מתחם ההר ,בשלהי התקופה החשמונאית או בראשית ימי הורדוס,
נבנה קיר סכר ארוך ורחב (כ־ 100מ' אורך 14 ,מ' רוחב) לרוחב גיא הטירופיאון.
על ראשו של קיר הסכר הייתה ככל הנראה דרך שהובילה מכיוון העיר העליונה (או
ארמון המלך) להר הבית .סמוך לסכר התגלו שרידיו של מבנה מפואר מימי המלך
הורדוס ,ובו שני חדרי אירוח להסבת אורחים ,וביניהם — מזרקה מיוחדת.
בחפירות באזור קשת רובינסון הוברר שלפני ההרחבה של הר הבית היה השטח
מכוסה בבנייה צפופה של מבני מגורים פרטיים .בקומות המסד של מבנים אלו נתגלו
מקוואות טהרה ובורות מים חצובים.
עם הרחבת הר הבית בתקופה ההרודיאנית חלו שינויים נרחבים במערך המבנים
סביבו .בכותל המערבי של הר הבית נקבעו ארבעה פתחים ,ולאורכו נסלל רחוב
מונומנטלי שעבר מתחת לקשת רובינסון ,וככל הנראה גם מתחת לקשת וילסון.
רחוב זה מוכר כיום לאורך עשרות מטרים באזור קשת רובינסון ,והוא אחת מנקודות
המשיכה המרכזיות של התיירים בירושלים .על אבני הרחוב המפואר התגלתה מפולת
אדירה של אבני החומה של הר הבית — תוצאת מלחמת החורבן בשנת  70לסה"נ.
מתחת לרחוב התגלו מטבעות מימי הנציב פונטיוס פילטוס ,וכך למדנו שהרחוב לא
נסלל בימי הורדוס כפי שסברו בעבר ,אלא במאה הא' לסה"נ .בעומק רב מתחת
לרחוב התגלתה מחדש תעלת ניקוז מרשימה ,שנחפרה לאורך מאות מטרים ,עד
ברכת השילוח .תעלה זו הותקנה לראשונה ככל הנראה בימי החשמונאים או הורדוס,
והיא שימשה את תושבי העיר עד חורבן העיר בשנת  .70על מצוקת תושבי העיר
בתקופת המרד הגדול מלמדים סירי בישול שלמים שהתגלו בתוך תעלת הניקוז סמוך
לברכת השילוח — ככל הנראה רכושם של תושבי העיר שחיפשו מקלט במנהרה
וביקשו להימלט דרכה מן העיר.
עוד תגליות מימי הבית השני הן :ברכת השילוח ושער עיר ששולב בקו החומה
הראשונה מדרום לברכת השילוח .הברכה הייתה מוכרת מהמקורות ההיסטוריים ,אך
מיקומה המדויק בימי הבית השני לא היה ידוע .שטחה המשוער כ־ 60 X 50מ' ,ופאותיה
היו מדורגות במדרגות צרות ורחבות לסירוגין בסגנון האופייני לימי הבית השני.
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התקופה הרומית (ימי אליה קפיטולינה)
החפירות בעיר העתיקה וסביב הר הבית הביאו למהפכה של ממש בהבנת ירושלים
בימי אליה קפיטולינה (המאות הב'–הד' לסה"נ) .התגלו שרידים מונומנטליים
המספקים מידע חשוב על המערך העירוני של העיר הרומית ,על מועד ייסודה ועל
אוכלוסייתה.
ברחבת הכותל ,ובחללי הגשר הגדול שמצפון לה ,נתגלה קטע ארוך של רחוב
העמודים (הקרדו) המזרחי וגשר קשתות ארוך ,שנועד לשאת את הרחוב הצולב
(הדקומנוס) לעבר הר הבית .הקרדו נמשך מצפון לדרום ,והוא נתגלה לאורך  50מ';
רוחבו המרבי כ־ 24מ' .הרחוב רוצף באבני גיר גדולות ,ומשני עבריו היו טורי עמודים
שמעבר להם מדרכות מקורות .לאורך המדרכה המערבית נחשפה שורה של חנויות.
הגשר הגדול ,שאורכו כ־ 100מ' ,חוצה את גיא הטירופיאון ממזרח למערב ,ועל ראשו
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נסלל רחוב הדקומנוס שהוביל משער העיר המערבי לעבר הר הבית .הגשר בנוי
משני טורים של קשתות שנבנו זה אחר זה .בקצהו המזרחי משולבת קשת וילסון
המונומנטלית ,הנסמכת על חומת הר הבית ,ובקצהו המערבי חולף הגשר מעל רחוב
הקרדו המזרחי .הממצאים שנתגלו מאפשרים לתארך את הקרדו לשליש הראשון
של המאה הב' לסה"נ ,ככל הנראה לראשית ימי שלטונו של הדריאנוס ,ומלמדים
שהרומאים החלו בבניית העיר עוד לפני ביקור הקיסר ביהודה ולפני פרוץ מרד בר
כוכבא .אישוש לביקורו של הקיסר הדריאנוס בירושלים בשנת  130לסה"נ התקבל
לאחרונה עם גילויו של לוח אבן גדול — חלק מכתובת מונומנטלית שחלקה הראשון
התגלה בשלהי המאה הי"ט — שהוצב בשנת  130על ידי חיילי הלגיון העשירי לכבוד
ביקורו של הקיסר הדריאנוס.
הממצאים החדשים מצביעים על מקומו המרכזי של הר הבית במערך העירוני
הרומאי .מערכת הרחובות הראשיים הותאמו ואף נקשרו לכותלי ההר ,ולכן אפשר
להציע שהר הבית שימש מוקד עירוני חשוב גם בימיה של אליה קפיטולינה.
בחפירות בתחומי חניון גבעתי שמדרום להר הבית נחשף בית חצר גדול ,המצביע
על פארה של אליה קפיטולינה ועל עוצמתה .המבנה היה ככל הנראה חלק משכונת
מגורים גדולה ,שהתפתחה בשלהי התקופה הרומית המאוחרת מחוץ לשטחה של
אליה קפיטולינה .מכאן ,שבמעבר מהתקופה הרומית לתקופה הביזנטית גדל שטחה
של העיר ירושלים ,והיא התפשטה דרומה ,וכללה בשטחה גם את עיר דוד והר ציון.
התקופה הביזנטית
ירושלים הביזנטית כללה בתחומה המוקף חומה את שטח העיר העתיקה ,הר ציון
ועיר דוד .הדעות חלוקות בנוגע לשלבי הבנייה של חומת העיר המתוארת במפת
מידבא .לפי התפישה המסורתית ,החומה נבנתה בשני שלבים :בתקופה הרומית
ובתקופה הביזנטית .קטעים מחומה זו התגלו באזור שער הפרחים ,מפנים לשער יפו,
על המורד הדרומי של הר ציון ומדרום לברכת השילוח ,והם מתאפיינים בשיטת בנייה
אחידה ,המלמדת שזמנה הסביר הוא התקופה הביזנטית.
כ־ 400מ' מצפון לקו החומה הצפוני של העיר התגלו שרידי מנזרים מהמאה הה' או
הו' לסה"נ ,שהמשיכו להתקיים ברציפות גם בתקופה האסלאמית הקדומה .יש בכך
ללמד על ההמשכיות שאפיינה את החיים בירושלים ,למרות הכיבושים בידי הפרסים
והמוסלמים.
ליד שער יפו נחשפה מערה ,ובה קבורה המונית של מאות בני אדם .על פי המטבעות,
ועל סמך בדיקה אנתרופולוגית ,הסתבר שהיו אלה קורבנות הטבח שערכו הפרסים
הססנים באוכלוסייה הנוצרית של ירושלים בשנת  614לסה"נ .לפי שעה ,זהו השריד
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המובהק ביותר לאירוע הכיבוש הטראומטי .ייתכן ,שמטמון המטבעות שהתגלה בתוך
מבנה חרב בחניון גבעתי ,ובו מאות מטבעות זהב חדשים ,שנטבעו בימיו של הקיסר
הרקליוס ( 613–610לסה"נ) ולא נעשה בהם שימוש ,קשור גם הוא לאותו כיבוש.
שרידי מנזרים ביזנטיים ובתי חווה רבים התגלו
סביב העיר ,והם מלמדים על חשיבותה הדתית
של ירושלים בתקופה הביזנטית ,שמשכה אליה
אין ספק שהחפירות הגדולות
עולי רגל ונזירים מרחבי העולם הנוצרי ,כפי
המתנהלות בירושלים ב־25
שעולה גם מהמקורות ההיסטוריים.

השנים האחרונות ישמשו
אבן דרך חשובה בתולדות
הארכיאולוגיה של ארץ ישראל

התקופה האסלאמית הקדומה והמאוחרת
תחת השלטון המוסלמי בירושלים נערכה בנייה
נרחבת — למשל לאורך הקרדו המזרחי —
המלמדת על חיים עירוניים שוקקים במאות
הז'–הי' לסה"נ ,ושוב ,משלהי המאה הי"ב ,לאחר
כיבושה האיובי של ירושלים מידי הצלבנים ,עד המאה הכ' .שרידי מבנים ומתקנים
מהמאות הי"ג–הי"ד לסה"נ (התקופה הממלוכית) מתגלים כמעט בכל מקום בתחומי
העיר העתיקה ,והם מעידים על פעילות בנייה נרחבת בתחומי העיר .סמוך לחומת
העיר העתיקה נחשפו קווי ביצורים קדומים מתחת לנדבכי החומה העות'מאנית ,ובהם
קו חומה קדמית וחפיר בצדה החיצון מהתקופה האסלמית הקדומה ,וכן שרידי חומה
מהתקופה האיובית (ראשית המאה הי"ג לסה"נ) ,ששולבו בה מגדלים רבועים סביב
הפינות הצפונית־המערבית והצפונית־המזרחית של קו החומה היום.
סיכום
מחקרה של ירושלים מתנהל באינטנסיביות רבה מזה כ־ 150שנה ,אולם אין חולק
על כך שבדור האחרון התעצם המחקר הארכיאולוגי בעיר ובסביבתה ,והחפירות בה
נערכות בהיקפים גדולים מאי פעם .לאמיר דרורי היה חלק מרכזי בהעצמת המחקר
בירושלים ובסביבתה ,שכן מיד לאחר הקמת רשות העתיקות הפכו פעולות הפיתוח
התיירותי ,המלוות בחפירה ומחקר ארכיאולוגי ,לאחד המפעלים הגדולים שניהלה.
מגמה זו נמשכה גם לאחר שסיים אמיר את תפקידו בניהול הרשות ,ובדרך שאותה
התווה המשיך שוקה דורפמן ז"ל .אין ספק שהחפירות הגדולות המתנהלות בירושלים
ב־ 25השנים האחרונות ישמשו אבן דרך חשובה בתולדות הארכיאולוגיה של ארץ
ישראל.
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א מיר

אחת מפעולותיו הראשונות של אמיר בתפקיד מנהל
רשות העתיקות הייתה לבדוק את ההיתכנות לעריכת
פרויקט גדול של חפירות ארכיאולוגיות בקיסריה
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אמיר וקיסריה
ד"ר ספי פורת
קיסריה מילאה מקום חשוב בתבנית נוף מולדתו של אמיר ,שגדל בפרדס חנה
הסמוכה ,עוד לפני החפירות היזומות של המשלחות האיטלקית והישראלית ב־.1959
בסופה של הדרך הארוכה מפרדס חנה מערבה ,שבה צעדו בני המושבה בין הדיונות
והשדות ,ציפה להם ים כחול ,חוף חולי מרהיב ושרידיה של עיר עתיקה .כאן לכדו
עיניו של אמיר שברי כלי חרס ואבני פסיפס ,ומדי פעם גם מטבע ברונזה .ב־1951
היה אמיר עד לחשיפת פסלי הענק הרומיים ,שהוצבו לקישוט משני עבריה של טיילת
מפוארת מהתקופה הביזנטית .ב־ ,1955בהיותו תלמיד המחזור הראשון של הפנימייה
הצבאית ,נחשף אמיר ל'פסיפס הציפורים' הצבעוני ,שנחשף בעיבורי העיר העתיקה.
עם רקע "קיסרי" כזה ,אין זה מפתיע שבמהלך שירותו הצבאי בחר אמיר ללמוד
ארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית ,ולשלב בקריירה הצבאית שלו גם השתתפות
בסקר מערות מדבר יהודה ובחפירות מצדה.
אחת מפעולותיו הראשונות של אמיר בתפקיד מנהל רשות העתיקות הייתה לבדוק
את ההיתכנות לעריכת פרויקט גדול של חפירות ארכיאולוגיות בקיסריה ,בדומה
לפרויקט החפירות שהתחיל ב־ 1983בבית שאן .לאחר שקיים פגישות שכנוע עם שרי
האוצר ,התיירות והרווחה – ואשר במהלכן פרש את חזון חשיפתה של עיר משגשגת
בתקופות הרומית והביזנטית לצד סיוע בהקלה על מצוקת האבטלה באור־עקיבא
הסמוכה  -הוחלט לקדם את פרויקט קיסריה .וכך ,בתוך שלושה שבועות ,התארגנה
משלחת מטעם רשות העתיקות ,וביום א' ,15.2.1992 ,החלה החפירה הארכיאולוגית
מנהל פרויקט חפירות קיסריה
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בקיסריה .החפירה נמשכה ברציפות במשך יותר משש שנים ,ותוצאותיה מפארות את
האתר ומושכות קהל רב.
דוגמה למנהיגותו ולהשקפת עולמו מרחיקת־הראות של אמיר בנושא פיתוח נקודות
משיכה ארכיאולוגיות בקיסריה והצגת העיר למבקר ,הייתה ההחלטה להציב מחדש
את האובליסק הנפול בזירה של ההיפודרום המזרחי .ההיפודרום המזרחי נמצא מפנים
לחומת קיסריה הביזנטית ,אך מחוץ לתחום הגן הלאומי .למשרדו של מנכ"ל רשות
העתיקות הגיע מכתב של מר מ' סטול ,שהציע להעביר על חשבונו את האובליסק
למוזיאון ארץ ישראל .אמיר ביקש את עצתנו כיצד להשיב .התשובה הנחרצת הייתה:
"האובליסק מצוי באתרו המקורי וראוי להציבו מחדש במקומו ולא להעבירו למקום
שבו יהיה מנותק מהקשרו" .אמיר אפשר לצוות קיסריה של רשות העתיקות לערוך
חפירת בדיקה באזור האובליסק ,ובסופו של התהליך הוצב האובליסק מחדש במקומו
המקורי על ידי תחום שימור של הרשות .כך נוצרה נקודה ארכימדית לפיתוח עתידי
של עתיקות קיסריה ,אשר יציג את ממדיה האמתיים של העיר הקדומה.
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פרויקט חפירות בית שאן
ד"ר גבי מזור
הפוליס ניסה־סקיתופוליס התקיימה בבקעת בית שאן במשך כ־ 900שנה ,מאמצע
המאה הג' לפסה"נ עד אמצע המאה הז' לסה"נ .היא נוסדה ,על פי המסורת ,על ידי
דיוניסוס .ראשיתה במאחז צבאי ומרכז מנהל ,שהוקם על תל בית שאן ביזמת תלמי
פילדלפוס .לימים ,פוליס הלניסטית על תל אצטבה ,מיסודו של אנטיוכוס הד' .בעקבות
כיבושי פומפיוס ( 63/64לפסה"נ) הוקמה העיר מחדש למרגלות התל ,באגן נחל עמל,
כחלק מפרובינקיה רומית .ניסה־סקיתופוליס פרחה ושגשגה ,והייתה לגדולה שבערי
הדקפוליס .לאחר התנצרותה ,היא הייתה לבירת הפרובינקיה השנייה .באמצע המאה
הח' לסה"נ חרבה העיר ברעידת אדמה ,ומאז המתינה למעדר
הארכיאולוגי שיביא לחשיפת פארה.
מצוקת אבטלה חריפה הביאה את ממשלת ישראל לפתיחת
הפרויקט הארכיאולוגי בבית שאן ( .)2000-1986קדמו לו חפירות
שניהלה משלחת מטעם מוזיאון אוניברסיטת פנסילבניה על התל
( )1933-1921וחפירותיו של שמעון אפלבאום בתאטרון ,מטעם אגף
העתיקות ( .)1963–1962בפרויקט החפירות ,שנמשך כ־ 15שנים
ברציפות ,השתתפו ארבע משלחות ,שתיים מרשות העתיקות ושתיים
מהמכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים ,וכ־250
מתושבי העיר .בד בבד עם חשיפת שרידי העבר נערכו במקום
עבודות שימור ושחזור נרחבות ,והאתר הוכשר לגן לאומי לרווחת
המבקרים .עם סיום הפרויקט נרתמו המשלחות לכתיבת דוחות
החפירה ולפרסומם .מהלך זה נמצא בימים אלה בעיצומו.
הפרויקט החל בימי אגף העתיקות והמוזיאונים ,ועם הקמת רשות
העתיקות ,אומץ המפעל על ידי אמיר דרורי והפך לפרויקט מנכ"ל
ולספינת הדגל של הרשות .ביזמת אמיר דרורי נערכה תכנית עבודה
ארוכת־שנים ,נקבעה מסגרת תקציבית והוקמה מנהלת לפרויקט,
מנהל פרויקט חפירות בית שאן מטעם רשות העתיקות2000–1986 ,
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שבה ישבו מנכ"לי הגופים המעורבים בעשייה ונציגיהם בשטח .התעניינותו של
אמיר במהלך החפירות ובפרטי הממצא הייתה תמיד רחבה ומעמיקה .הוא ביקר
באתר פעמים רבות ,בדרך כלל במהלך החפירה ,לעתים בימי שישי ,ועם משפחתו
בקונצרטים ובאופרות שנערכו חדשות לבקרים בתאטרון.
עבודות החשיפה של שתי המשלחות המרכזיות — זו של רשות העתיקות ,בהנהלת
גבי מזור ורחל בר־נתן ,וזו של האוניברסיטה
העברית ,בהנהלת יורם צפריר וגדעון פרסטר — הפרויקט החל
התמקדו בעיקר במרכז הציבורי של
העיר .בימי אגף העתיקות
במרכז השטח נחשף פורום רחב־ידיים ,שאכלס
בחלקו הצפוני בסיליקה ,מרכז השלטון ,ובחלקו והמוזאונים ,ועם
הדרומי שני מקדשים ,שהוקדשו לאלי העיר .הקמת רשות
משני עברי הפורום ,ממערב וממזרח לו ,הוקמו העתיקות ,אומץ

המפעל על ידי אמיר
דרורי והפך לפרויקט
מנכ"ל ולספינת הדגל
של הרשות
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בתי מרחץ ציבוריים ,ששימשו את באי העיר.
היו אלה מרכזי בילוי מפוארים ,שפרט לרחצה
נהגו בהם גם פעילויות חברתיות ותרבותיות
רבות .שני תאטראות מרשימים הוקמו מדרום
לפורום ומצפון לו ,ואודאון – תאטרון מקורה,
קטן ,למופעים קאמריים – הוקם לצד מתחם
(טמנוס) שנועד לפולחן הקיסר .מדרום למרכז
הוקם היפודרום ,שלימים הוסב לאמפיתאטרון .את
הפורום הקיפו רחובות עמודים מונומנטליים ,שעוטרו
לאורכם בגרמי מדרגות מפוארים ,במזרקות מים ובמזבחות,
כמו גם במונומנטים שהוקדשו לפולחן הקיסר .פסלי שיש של אלי
הפנתאון היווני־הרומי עיטרו את מבני העיר ונמצאו בתאטרון ,ברחובות העיר ,בפורום
ובמרחצאות .כתובות הקדשה רבות העידו על מעורבותם של אזרחי העיר ומושליה
בפאר מבניה המונומנטליים של העיר .מערכת כבישי האימפריה חברה לרחובות
העיר בחמישה שערים מונומנטליים מפוארים .שניים מהם ,שער קיסריה בצפון־מערב
ושער דמשק בצפון־מזרח ,נחשפו ,והאחרים נסקרו ותועדו .רחובות עמודים מפוארים
חיברו את המרכז הציבורי עם שערי העיר ,ובצומתי הרחובות נקבעו כיכרות עגולות.
שני גשרים הוקמו מעל נחל חרוד ,הנמצא בגבולה הצפוני של העיר :האחד נמצא
בתחומי העיר ,ומעיד על יכולותיה המרשימות של הנדסת הגשרים הרומית ,והאחר
נמצא מחוץ לעיר ,ואף הוא נחשף ושוקם.
הרצון לחקור את ראשיתה של העיר בתקופה ההלניסטית הביא את משלחת רשות
העתיקות לתל אצטבה ,שמצפון לנחל חרוד .במהלך החפירות נחשפו שכונות המגורים
ומבני הציבור של ניסה־סקיתופליס ההלניסטית ,שנהרסה כליל על ידי החשמונאים.
בשעתו ,היה תל אצטבה מחוץ לגבולות הגן הלאומי ,ובמנהלת נדרשה השפעתו
המבורכת של אמיר ,שתמך ושכנע ,ובזכותו התאפשרו החפירות בתל .פרט לשרידי
העיר ההלניסטית ,נחשפו בתל גם שני מנזרים מפוארים ,המעידים על אופייה המיוחד
של הנצרות בבירת הפרובינקיה.
פרויקט החפירה נמשך לאורך כל השנה ,והעומס על שתי המשלחות הגדולות היה
רב .ביזמתו של אמיר ,שולבו באתר שתי משלחות נוספות ,שהתחלקו עמנו בנטל
חודשיים ימים בכל שנה ,האחת ,בראשותו של עמיחי מזר ,ערכה חפירות רחבות־היקף
ומרשימות בתוצאותיהן בתל בית שאן — פרסומן הושלם לאחרונה ,והשנייה התמקדה
בחפירות המצודה הצלבנית ,ששרידיה השתמרו להפליא ,תחילה בראשותה של רות
גרטווגן מאוניברסיטת חיפה ,ולימים על ידי ג'ון זליגמן מרשות העתיקות.
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החפירות לוו בעבודות הפיתוח של הגן הלאומי ,שכללו הסדרת מסלול ביקור ,מתועד
ומודרך ,הקמת מערך כניסה חדש ,שבמרכזו דגם ברונזה של האתר ,ולימים אף
מופע אור־קולי המלווה ביקורי ערב באתר .עבודות שימור נמרצות ליוו את החפירות,
ועם השלמתן ,נערכו עבודות שחזור לאורך מסלול הביקור .עבודות השחזור התרכזו
בתאטרון ,ברחוב פלאדיוס ,בסיגמה בבית המרחץ המערבי וברחוב סילוונוס .מלבד
הרמת קירות ,שימור פסיפסים והיפוקאוסטים ,נבנו גגות כדי להגן על ממצאים
עדינים ,ושוחזרו עמודים רבים לאורך רחוב פלאדיוס ,בסטווי בתי המרחץ המערבי
והמזרחי ובתאטרון .עבודות השחזור העניקו לאתר תלת־ממדיות מרשימה ,ובזכותן
יכול המבקר לחוש את עוצמת האדריכלות הרומית האימפריאלית במלוא תפארתה.
החפירות רחבות־ההיקף ,ובעקבותיהן עבודות השחזור והפיתוח ,הפכו את האתר
למוקד משיכה תיירותי מרכזי בארץ ובאזור כולו.
ובנימה אישית אבקש לסיים .לפני עשור באנו להיפרד ממך אמיר בטרם עת.
הגיע זרם אין־סופי של אנשים ,שבהם נגעת במהלך תחנות חייך ,ועתה הם מלווים
קומנדקר צבאי המתנהל לאטו בשבילי בית הקברות .האובדן כבד .כשפסעת בשבילי
הקרב ,בשאון התותחים ובאימת המלחמה ,לא הייתי שם אתך .אולם ,כשהגעת אלינו
לבית שאן ,ולבשת נעלי הרים ,ג'ינס וכובע אינדיאנה ג'ונס ,המקום היה שקט מאוד,
כמעט פסטורלי .רצית לראות ולגעת בכול .נפלאה הייתה דרכך לגעת בסובבים אותך
ולהעניק במבט ,בתנועה קלה ,תחושת חום ללא מילים .היו אלה נגיעות קצרות,
מרפרפות ,כמעט נעלמות ,אך תמיד שם ,ועוצמתן רבה.
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שימור עכו וחפירות המתחם ההוספיטלרי בעכו,
2005–1991
ד"ר אליעזר שטרן ,אדר' גיורא סולר ואינג' יעקב שפר
ביום  15ביולי  ,1099לאחר שלוש שנות מסע צבאי ,הגיע מסע הצלב הראשון
לירושלים .לאחר מערכה קשה ,עקובה מדם ,ומצור בן חמישה שבועות ,נכנסו
הצלבנים לעיר ,הניפו את דגלם מעל הר הבית וייסדו את 'ממלכת ירושלים הקדושה'.
רק חמש שנים מאוחר יותר ,בשנת  ,1104הצליח מלך ירושלים בולדווין הראשון,
בעזרתו הפעילה של הצי הגנואזי ,להטיל מצור יבשתי וימי על עכו ולהכניעה .מיד
עם כיבושה הפכה עכו לעיר נמל חשובה ומשגשגת ,אשר אירחה בנמלה ספינות
רבות של סוחרים ,צליינים ,אבירים לוחמים
ואצילי אירופה .בעקבות הפעילות הימית
עם הקמתה של רשות העתיקות
המתפתחת ,התפתחה העיר בתוך החומות
במהירות .לאחר קרב קרני חיטין ומפלת
על ידי אמיר דרורי ז"ל ,בתחילת
הצלבנים בשנת  ,1187התמוטטה הממלכה
שנות ה־ 90למאה הכ' ,התרבו
הראשונה שבירתה ירושלים .בשנת 1191
מאוד החפירות היזומות וחפירות
חזרו הצלבנים במסע הצלב השלישי ,אך
לא הצליחו לחדש את ממלכתם בגבולותיה
ההצלה שליוו את פעילות
הקודמים .ירושלים נשארה בידי המוסלמים,
הפיתוח בארץ
ועכו הפכה לבירת ממלכת הצלבנים השנייה.
העיר נבנתה בצפיפות רבה ,בדגם מיוחד :נבנו
רבעים אוטונומיים מוגדרים בצד ארמונות,
מבצרים ,כנסיות ,בתי משפט ,בתי הארחה לצליינים ולסוחרים ,שווקים מקורים ,בתי
מרחץ ,בתי מלאכה ,תעשייה ומגורים פרטיים .במשך מאתיים שנות קיומה בתקופה
הצלבנית הייתה עכו נקודת מפגש לתרבויות המזרח והמערב .התפתחו בה דפוסי
שלטון ,סגנונות בנייה ,שיטות בנייה ותכנון עירוני החשובים לחקר התקופה הצלבנית.
ההוספיטלרים הם מסדר צבאי ,נזירי ,הכפוף לאפיפיור .בשבועתם הם תפסו את
ד"ר אליעזר שטרן ,חופר עכו וארכיאולוג מחוז גליל תחתון ועמקים ברשות העתיקות
אדר' גיורא סולר ,מקים תחום שימור ברשות העתיקות ומנהלו הראשון
אינג' יעקב שפר ,מהנדס שימור וממקימי תחום שימור ברשות העתיקות .בשנים 2004-1996
שימש מנהל התחום
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תפקידם ואת ישועתם (כפרת עוונות) הנוצרית בדאגה לחולים ולעניים בארץ הקודש,
שכן אין מסדר נזירי נוצרי יכול לעסוק בתפקידי לוחמה ארציים .אולם ,בעקבות
המחסור בלוחמים בממלכה ,הם אימצו תפקידים נוספים באישור האפיפיור .כך,
לראשונה בשנת  ,1139ייעד להם אינוצנס השני תפקיד נוסף על יתר תפקידיהם
המסורתיים :שמירה על הצליינים ועל ביטחונם האישי במסעותיהם במקומות
הקדושים — תפקיד שהצריך ליווי בנשק .לצורך הטיפול בצליינים בנו ההוספיטלרים
בעכו רובע אוטונומי רחב־היקף ,ובו מבנה מפקדה ,בית חולים וכנסייה.

עכו העתיקה הוכרזה על ידי שלטונות המנדט הבריטי אתר ארכיאולוגי .במקום
נערך סקר אדריכלי מפורט ,ובשנות ה־ 30למאה הכ' נחשפו חלקים מהמפקדה
ההוספיטלרית .מורכבותה ועוצמתה של העיר לא היו פשוטים להתמודדות עבור
אגף העתיקות של מדינת ישראל ,וכך העיר העתיקה נוהלה מטעם החברה לפיתוח
עכו בשיתוף עם העירייה ,משרד התיירות והחברה הממשלתית לתיירות .החפירות
הורחבו בשנות ה־ 60לאותה מאה על ידי 'האגף לשיפור פני ארצנו' ,לימים 'רשות
הגנים הלאומיים' .המקום נפתח לביקורים בשנת .1964
עם הקמתה של רשות העתיקות על ידי אמיר דרורי ז"ל בתחילת שנות ה־ 90למאה
הכ' ,התרבו מאוד החפירות היזומות וחפירות ההצלה שליוו את פעילות הפיתוח בארץ.
בשנת  1990הגיעה הודעה מהחברה לפיתוח עכו ,שבאתר הארכיאולוגי היחיד הפתוח
למבקרים — מנהרה מדופנת בחביות (אולם האומנות במתחם ההוספיטלרי) — יש
נפילות אבן מהקמרונות ,ולכן המקום מסוכן .כדי לפתור את הבעיה היה צורך
לפנות את מילוי החול מעל הקמרונות ומחצר ה'מצודה' ,כלומר ממתחם בית
הכלא המנדטורי (לימים מוזיאון אסירי המחתרות ,בניהולו של איתן ליבני).
אמיר התגייס למבצע ,ולאחר שהחברה לפיתוח עכו קיבלה הוראה לסגור
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את האתר מסיבות של בטיחות ,יזם אמיר פגישה עם איתן ליבני ב"מצודה" שברחוב
המלך ג'ורג' בתל אביב ,משרדי תנועת החרות והליכוד .איתן ליבני ,מפקד באצ"ל
לשעבר ,ח"כ לשעבר ,יו"ר התנועה וארגון אסירי המחתרות (ואביה של ציפי ליבני),
הסכים להיפגש אתנו ,יש להניח שבזכות אמיר .הוא הקשיב לתיאור הבעיה מפי
אמיר ,ואמר ,שברור לו שהעניין שלנו הוא בצלבנים" ,עוכרי ישראל" ,אך בסופו של
דבר הוא הסכים לחשיפת כל האתר בתנאי ברור שלאחר סיום העבודות יוחזר הכיסוי
מעל החצר ,שכן המפלס העליון היה חצר הטיולים של הכלא; אולם זה לא קרה.
נסיבות אלו אפשרו את המשך החפירות הארכיאולוגיות במתחם ההוספיטלרי .וכך,
נחשף מתחם המפקדה ההוספיטלרית ,שגובהו שתיים עד שלוש קומות סביב חצר
מרכזית ,ולו גם חלקים תת־קרקעיים :מאגרי מים ,תעלות ניקוז ומערכת ביוב .עד כה
נחפר שטח של כ־ 5000מ"ר.
התמיכה המלאה בתחום שימור אפשרה את כל הפעולות של תיעוד מבנים; הכנת
מפרטים לבתים במימון של "עמידר"; העברת קורס שימור מעשי לאנשי המקום
ושיקום אחד הבתים ההיסטוריים; השתתפות שבועית בדיונים וישיבות; הכנת תכנית
מתאר ובמסגרתה פרק שימור; הקמת ועדת שימור שחברים בה נציגי בעלי העניין
הסטטוטורי בעיר העתיקה; השתתפות בדיוני החברה לפיתוח עכו העתיקה; הכנת
הכרזת עכו כאתר מורשת עולמי של אונסקו; והמשך המעורבות של הרשות בעכו
העתיקה.
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פרויקט החפירות בבניאס
שושנה ישראלי
פרויקט החפירות בבניאס היה אחד הפרויקטים שאמיר יזם ,נוסף
לחפירות גדולות אחרות שניהלה רשות העתיקות באתרים חשובים
ברחבי הארץ .חפירה מצומצמת התנהלה בשנים 1991–1989
בכניסה לשמורת הטבע בניאס ,ושטחי החפירה הורחבו בשנים
 .2000–1992מדי שנה ,בחודשים מאי–יוני ,התנהלה באתר חפירה
יזומה ,שבה השתתפו פרופסורים וסטודנטים מכמה אוניברסיטאות
בארצות הברית ובאתונה .אלה מימנו את השתתפותם בחפירות ואת
פרסום תוצאותיהן.
בפרויקט השתתפו אוניברסיטאות אלה :פפרדיין — קליפורניה ,בראשות פרופ' ג'
וילסון; אברט קולג' — וירג'יניה ,בראשות פרופ' ג' לפלין ור' וינסון; דרום־מערב מיזורי,
בראשות פרופ' ו' מתיוס ול' דבריס; הרדין סימונס — טקסס ,בראשות פרופ' ג' נייט
וד' ויליפורד; אבלין — טקסס ,בראשות פרופ' ג' ויליס וג' פוטר; הווארד פיין – טקסס,
בראשות פרופ' ד' אובנשיין; ואוניברסיטת אתונה ,בראשות נ' אולימפיו.
החפירה התנהלה בשיתוף עם רשות שמורות הטבע ,ובמהלך השנים הצטרפו עוד
גופים למימונה ,ובהם החברה הממשלתית לתיירות ,שתרמה רבות לפינוי השפכים
המאוחרים ולפתיחת האתר לציבור הרחב; משרד העבודה ,שסיפק פועלים מפרויקט
 ,500שעבדו לצד הסטודנטים ובעונות נפרדות; ו"קרן כהנוב" ,שהייתה תרומה של
משפחה קנדית לשיתוף נוער יהודי וערבי למשך שבוע בפרויקט של חפירות וטבע.
בשנים הראשונות לעבודתי באתר היו בין הפועלים שיח'ים דרוזים מהגולן ,שעבדו
נהדר וגם אירחו את חברי המשלחת בכפרים שמהם באו.
עיקר הממצא נזקף לזכותם של הפרופסורים והסטודנטים שהגיעו מדי שנה ,ונתנו
ממיטב מרצם וכספם לחשיפת השרידים הקדומים .היו בהם כאלה שחזרו לחפירה
יותר מפעם אחת ,והיו שהכירו בחפירה ולאחר מכן נישאו .האווירה הייתה משפחתית,
וארכיאולוגים רבים מרשות העתיקות היו שותפים לפרויקט .משלחת החפירות
התאכסנה בחדרי האירוח של קיבוץ שניר ,ומשם יצאנו כל בוקר ולשם שבנו לאחר
החפירה .בקיבוץ התנהלו החיים שלאחר החפירה ,ובהם ארוחות משותפות ,סיורים,
הרצאות ודאגה לכל צורכי המשלחת ,מקטן ועד גדול.
סגנית מנהל החפירה בבניאס
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משרדי המשלחת היו בתוך שמורת הטבע .ארוחות הבוקר נאכלו בתוך השמורה ,וכל
מיון הממצא והטיפול בו נעשו בתוך מבנה מודרני בשמורה .שם נאספו הממצאים
המיוחדים ,שם נלמד החומר ונרשם ,ושם נערכו פגישות רבות והיסטוריות שליוו את
הפרויקט .זכורות לי ישיבות שאמיר ניהל באתר ,כשברקע נשמעים קולות המים
של הבניאס ,לצד קולותיהם של השותפים לישיבות ,ובהם וסיליוס צפיריס ,מנהל
החפירה ,צבי גל ,ארכיאולוג מרחב צפון ,ואנשי מקצוע מהרשות ומחוצה לה.
כך נחשפו שרידים מהתקופות ההלניסטית עד העות'מאנית ,ובהם שרידים אדריכליים
מרשימים לצד ממצא קטן עשיר ומגוון .הממצא העשיר נאסף במהלך השנים
לתערוכה שהוצגה באוניברסיטת פפרדיין בשנת .2001
עם השנים ,החלו בעבודות שימור ושחזור באתר ,לקראת פתיחתו לציבור הרחב.
חפירות נוספות ערך צבי אורי מעוז באזור המקדשים הקדומים ,ואת אמת המים
של בניאס חשף משה הרטל .אמיר נהג לבקר בחפירה בקביעות .היה חשוב לו
מאוד לפתוח את האתר לציבור הרחב ,בליווי שילוט ופרסום הולמים .הוא התעניין
בחידושים בחפירות לאורך השנים.
אסיים בנימה אישית ,מתוך מגוון רחב של תמונות ואירועים .בשנת
 1998ביקש ממני אמיר לעלות לבניאס כדי לנקות את המנהרות
התת־קרקעיות לקראת פתיחתן לציבור .בסוף אותה עונה ,בדרך חזרה
הביתה ,אירעה לי תקלה ברכב .הצלחתי להודיע על כך לאפרים,
שהרגיע אותי שהם לא יעזבו את רוקפלר עד שאגיע ,ובמקרה
הצורך ישלחו רכב לקראתי .נסעתי דרך הבקעה בשעות הערב,
התינוקת שלי ישנה מאחור ,בזמנים שלא הייתה קליטה בדרך.
הגעתי לרוקפלר מאוחר בערב ,ומצאתי את אמיר מחכה
לשמוע שחזרתי בשלום ולקבל דיווח קצר על תוצאות הפרויקט.
המעשים הקטנים לכאורה הם הגדולים באמת ,ואותם אני זוכרת!
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מרשה בית גוברין
מירב שי

*

גן לאומי "בית גוברין־מערות מרשה" הוכרז השנה אתר מורשת עולמית ,והוא מצטרף
לשבעת אתרי המורשת העולמית שהוכרזו בישראל בשנים האחרונות .הכרזה זו
מציבה את ישראל כגשר בין תרבויות עתיקות וכמוקד חשוב לשימור המורשת
העולמית בחיבור ייחודי של העבר להווה .להכרזה השפעה רבה על הגידול במספר
המבקרים באתר ,על פרסומו במדיה העולמית ,ועל טיפוחו ושמירתו
מפגעי האדם והטבע.
ההכרזה מציינת הכרה במפעל החפירות ,שהחל בשנת 1990
ונמשך כעשור .החפירות נערכו מטעם רשות העתיקות
בהנהלתו של אמיר דרורי ,ובראשן עמד פרופ' עמוס
קלונר .בחפירות הועסקו עולים חדשים ,מתנדבים
רבים ופועלים .אמיר ראה בפרויקט זה מפעל
חשוב מאוד ,שיש בו תרומה מכרעת לידיעותינו
המצטברות על התקופות ההלניסטית והרומית
ביהודה ,על מכלולי המגורים ,מבני הציבור ,מתקני
התעשייה התת־קרקעיים ומערכות הקבורה
המפוארות .האמפיתאטרון של בית גוברין נתגלה
בסקרים בשנת  .1981חשיפת האמפיתאטרון
ופתיחתו לקהל הרחב התאפשרו הודות לתקציבים
שהקצה לכך אמיר דרורי ולתרומות.
אמיר עודד מאוד את המשך החשיפה של האתר בבית גוברין,
ובו בית המרחץ הדרומי והאמפיתאטרון .אמיר היה מעורב גם
בעניינים הקשורים לפיתוח האתר והכשרתו למבקרים ,ולהפיכתו
לאחד מהאתרים הארכיאולוגיים הפופולריים ביותר בארץ .ההכרה באתר כאתר
מורשת עולמית מדגיש את חשיבותו לרצף התקופות ואת ייחודו.

* מסתמך על ריאיון עם פרופ' עמוס קלונר
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מבצע מגילה
מירב שי

*

הפרויקט הארכיאולוגי של סקרים וחפירות במערות מדבר יהודה הצפוני ('מבצע מגילה')
היה חלק ממאמץ מיוחד שעשתה רשות העתיקות בעשור האחרון למאה הכ' לאתר
שרידים נוספים ממגילות מדבר יהודה .הפרויקט תוכנן זמן רב ,והוא הוצג בפני שרת
החינוך והתרבות דאז ,גב' שולמית אלוני ,ואנשי משרדה ,ולפני רשויות המינהל האזרחי
ביהודה ובשומרון ,כחלק מתכנית העבודה של רשות העתיקות ושל יחידת קצין המטה
לארכיאולוגיה לשנת .1993
הפרויקט נערך מטעם רשות העתיקות ,בראשות אמיר דרורי ,ויחידת קצין המטה
לארכיאולוגיה (קמ"ט) של המנהל האזרחי ביהודה ובשומרון ,בראשות יצחק מגן (בסיועו
של חנניה היזמי) .הוא החל ב־ 15בנובמבר  1993ונמשך כחודשיים ימים .השתתפו בו כ־50
ארכיאולוגים ,כ־ 100אנשי צוות ,ובהם מודדים ,צלמים ,משמרים ,רפאים ,אנשי מנהלה
ומתנדבים ,וכ־ 170פועלים .גם ארכיאולוגים מגופים אחרים ,שפעלו במדבר יהודה קודם
לפרויקט ,הוזמנו לקחת בו חלק ,והיו שנענו לאתגר זה .הפרויקט התאפשר בסיועה של
תרומה כספית מנדבן ,שביכר להישאר בעילום שם.
הסקרים נערכו לאורך רוב המצוקים המזרחיים של קמר יהודה וקמר רמאללה ,בתחומי
מדבר יהודה ובקעת הירדן ,מוואדי א־דליה בצפון עד נחל דרגות בדרום .האזור נחלק
ל'גזרות' ול'גזרות משנה' ,ועל כל אחת מהן מונה ארכיאולוג בכיר ,שלרשותו צוות מקצועי.
הצוות נדרש לסקור את ה'גזרה' ולחפור במערות ובאתרים שנתגלו בה .העבודה בשטח
נמשכה משעות הבוקר המוקדמות עד לשעות אחר הצהריים המאוחרות ,ולעתים גם
בשעות מאוחרות מאוד .הארכיאולוגים האחראיים וצוותיהם התכנסו בכל יום במחנה
המשלחת שליד חורבת קומרן לעדכון ולתכנון יום המחרת.
לסקרים ולחפירות הוצאו הרשאות כחוק ,ונקבע כי אם ייחשפו מגילות ,או חומר כתוב
אחר ,ועדת המגילות המייעצת למנהל רשות העתיקות – שחברים בה פרופ' ש' טלמון,
פרופ' י' גרינפלד ,מגן ברושי ופרופ' עמנואל טוב — היא שתקבע מי יהיה אמון על פרסומן.
במהלך הפרויקט נסקרו כ־ 650מערות ואתרים ,ונחפרו כ־ 70מהם .במסגרתו נערכו אף
חפירות נרחבות בחורבת קומרן ,בניהולם של יצחק מגן ויובל פלג ,שנמשכו עד שנת .2002
נוסף לחשיבות המדעית ,הפרויקט עשה חסד גדול עם עתיקות ארץ ישראל ,שכן האזור
היה נתון זה שנים לשוד עתיקות .אין ספק ,כי תוצאות הפרויקט העשירו מאוד את ידיעותינו
על האזור ועל עברו.
* מבוסס על דברים שכתב אמיר דרורי בפתיחה לחוברת עתיקות  ,41/1שהוקדשה לפרסום מפעל
הסקרים והחפירות במדבר יהודה הצפוני
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אמיר דרורי ומגילות מדבר יהודה
פנינה שור
ּכָ תַ ב ּכָ ל ּדֹור וָדֹור- ,
יע
ּובעֹוד הַ ּצַ ר מַ ְב ִק ֵ
ְ
יטבִ ,נ ְגנַז ְּבצּוק חָ ֵׁשְך
ּכָ ל זֶה ִנ ְצרַ ר ֵה ֵ
יע,
הָ יָה ִמין ִּבטָ חֹון מּוזָר ֶׁש ֶזּה י ִַּג ֵ
ֶש ֵאין זֶה סֹוף,
ֶשעֹוד יִ ְהיֶה לָ זֶה ֶה ְמ ֵשְך.
קֹורא ַאתָּה ִּכי ִנ ְמ ְצאּו בַ ֶּכ ִלי
ּוכ ֶש ֵ
ְ
עֹוד ְמ ִגיּלָ ה וְ עֹוד,
ְסדּורֹות ַאחַ תַ-אחַ ת,
ֵאה עַ ל זֶה הָ עָ ם הַ ֶּפ ִלאי
ַאתָּה ִּכ ְמעַ ט ג ֶ
ּק ֵדק ְּבזֶה הַ ְּפרָ ט...
ֶש ַגּם ִּב ְבעֹר הָ ֵאׁש ִד ְ
"ּכ ֵדי ַה ֶח ֶרס" לנתן אלתרמן ,הטור השביעי ספר ראשון
מתוך ַ
(דבר ,כ"ג בניסן תשי"ב)

שירו של אלתרמן נכתב בעצם הימים ההם ( ,)1952אך הוא משקף גם היום את
ההתרגשות שאחזה בכל מי ששפר מזלו והיה עד לחשיפת מגילות מדבר יהודה ,או
נטל חלק בפענוחן.
בראשית שנות ה־ 60למאה הכ' היה אמיר סטודנט לארכיאולוגיה ,מתלמידיו של
ידין ,והשתתף במשלחות הסקרים במערות מדבר יהודה .אני מניחה שזו הייתה אחת
הסיבות לעניין המיוחד שלו במגילות ולפינה החמה בלב שהיו לאמיר בעבורן .בבוא
הזמן ,כשהתמנה למנכ"ל רשות העתיקות ,זכו המגילות לטיפולו המסור.
כבר אחרי מלחמת ששת הימים עוררה ההתקדמות האטית בקצב הפרסום של
המגילות ביקורת נוקבת בקרב חוקרים מכל העולם .אולם ,קובעי המדיניות הבטיחו
לאב דה־וו ,שהיה גם יושב הראש של מפעל פרסום המגילות ,לשמור על זכויות
הפרסום של החוקרים שמינה בראשית שנות ה־ 50למאה הכ' ,סמוך לגילוין .הסדר
זה אכן נשמר עד למינויו של אמיר דרורי למנהל אגף העתיקות והמוזיאונים.
אוצרת ומנהלת מפעלי מגילות מדבר יהודה
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ב־ ,1990זמן קצר לאחר שייסד את רשות העתיקות ,הוצגה בפני אמיר בעיית אי־
פרסומן של המגילות .אמיר מינה ועדה מייעצת של חוקרים ,ופרופ' טוב מהאוניברסיטה
העברית מונה לעורך הראשי .הוא פתח את הפרסום לחוקרים מכל העולם ,ללא
הבדל דת ,גזע או מגדר ,והקציב להם עשור לפרסום כל המגילות .מתוך ארבעים

הכרכים של הפרסום הרשמי של תגליות מדבר יהודה ( ,)DJDלמעלה משלושים
פורסמו בזכות חזונו של אמיר.
אמיר השכיל להבין שלצד הפרסום יש לטפל במגילות ולשמרן .את המשימה הזו
הוא הטיל על שרה בן־אריה (שאקו) ,שהקימה ,בסיוע טובי המומחים בארץ ובעולם,
מעבדת שימור ומחסן מבוקר־אקלים ייחודיים לשימור המגילות .כיום ,המעבדה היא
לב־ליבה של יחידת מפעלי מגילות מדבר יהודה.
עם פתיחת פרסום המגילות לחוקרים מכל העולם ותחילת שימורן ,החלה גם דרישה
להציגן בפני הציבור ברחבי העולם .תערוכת המגילות הראשונה נערכה בספריית
הקונגרס בוושינגטון ,ארה"ב ,ב־ .1993מאז ועד היום הוצגו עשרות תערוכות של
המגילות בארבע יבשות ,וכמעט בכל רגע נתון מציגה הרשות תערוכת מגילות אחת
לפחות ברחבי העולם.
ב־ ,1993לקראת הסכמי אוסלו ,יזם אמיר דרורי ,בשיתוף עם קצין מטה יהודה ושומרון,
מפעל סקרים וחפירות שכונה "מבצע מגילה" .מטרת המבצע הייתה בראש וראשונה
לגלות עוד מגילות .הסקרים נערכו מוואדי דליה בצפון עד נחל דרגות בדרום .נסקרו
כ־ 500מערות ,ומהן נחפרו כמה עשרות .למרות ה"יבול" הדל למדי של המגילות,
התגלו בסקרים ובחפירות שפע של ממצאים ,שהוסיפו מידע רב על אודות הפעילות
האנושית באזור למן התקופה הכלקוליתית.
לאמיר דרורי היו התעוזה והחזון "לגאול" את המגילות ,לקדם את פרסומן ,לפתוח אותן
לציבור ולדאוג לשימורן למען הדורות הבאים .כל זאת מתוך הבנה והכרה שהן הנכס
התרבותי של עם ישראל ושל כלל אומות העולם.

47

א מ יר דרור י

התאטרון הרומי בטבריה ע"ש אמיר דרורי
ד"ר וליד אטרש
בשנים  2010-2009נערכו מטעם רשות העתיקות ובמימון ממשלת ישראל חפירות
בתאטרון הרומי בטבריה לקראת פיתוח תיירות .התאטרון נקרא ע"ש מנהלה הראשון
של רשות העתיקות ,האלוף (מיל') אמיר דרורי ז"ל.
טבריה נוסדה בשנת  17לסה"נ על ידי הורדוס אנטיפס ,ונקראה על שמו של הקיסר
טיבריוס .העיר (פוליס) הגלילית הייתה רומית באופייה האורבני ויהודית במרכיביה
האתניים .היא נבנתה על רצועה צרה בחופה המערבי של הכנרת ,ומשקפת בתכניתה
ובעיצובה את המיטב שבאדריכלות האימפריאלית החדשה שהתפתחה בימי שלטונו
של אוגוסטוס.

ארכיאולוג ,חופר חוקר בכיר ברשות העתיקות
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בחפירות נחשפו שרידי תאטרון בחלק הדרומי־המערבי של המרכז העירוני ,לרגלי הר
ברניקי ,בין מדרון ההר במזרח לתוואי הקרדו במערב .חלקו המעוגל של התאטרון
בדרום וצדו הישר בצפון ,זאת כדי להגן על הצופים ככל האפשר מפני קרני השמש
המסנוורות .התאטרון בנוי בבניית גזית ,מוקפדת ואיכותית ,מאבני בזלת ,נארי וגיר
המצויות בשפע בקרבת האתר .הוא נחשף בשלמותו ,והובחנו בו שלושה שלבי בנייה
ברורים.
השלב הראשון מתוארך לראשית המאה הא' לסה"נ על סמך ניתוח שיטות הבנייה
וחומרי הבנייה ,ממצא כלי החרס והמטבעות .בשלב זה היו בתאטרון שלושה גושי
מושבים ,ובהם  6000-5000מקומות ישיבה .בין מערכת המושבים לבמה משתרעת
אורכסטרה עגולה למחצה ,שאליה הובילו שני מסדרונות כניסה מקורים שעברו
מתחת למערכת המושבים .האורכסטרה טויחה בטיח הידראולי ,ששרידיו נתגלו
בפינתה הצפונית־המזרחית .במרכז האורכסטרה נחשפה תעלת ניקוז לאורך קיר
החזית של הבמה; היא נמשכה אל מחוץ לתאטרון.
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בשנים  2010-2009נערכו מטעם רשות העתיקות ובמימון ממשלת ישראל
חפירות בתאטרון הרומי בטבריה לקראת פיתוח תיירות .התאטרון נקרא
ע"ש מנהלה הראשון של רשות העתיקות ,האלוף (מיל') אמיר דרורי ז"ל
מערכת המושבים הורכבה משלושה גושים אופקיים :הגוש התחתון נבנה ישירות
על הסלע .הגושים האמצעי והעליון לא נשתמרו ,אך השרידים בשטח מלמדים שהיו
מושתתים על מסדרונות היקפיים ,מקורים בקמרונות חבית .למסדרון (אמבולקרום)
החיצון ,שעליו הושתת גוש המושבים העליון ,היו שתי קומות ,ואילו למסדרון
(אמבולקרום) הפנימי ,שעליו הושתת גוש המושבים האמצעי ,הייתה קומה אחת .בקיר
שהפריד בין המסדרון הפנימי לחיצון היו חמישה מעברים רדיאליים שקורו בקמרונות
חבית ,ודרכם נכנסו הצופים אל פנים התאטרון .המושבים בתאטרון נבנו מאבני גיר
ובזלת :חלקם התחתון נבנה מנדבך אחד של בזלת ,ומעליו הונחו לוחות מאבני גיר
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ובזלת שלהם כרכוב .בגוש המושבים התחתון היו כנראה  15שורות מושבים ,רק
ארבע מהן נשתמרו .שישה גרמי מדרגות רדיאליים חילקו את גוש המושבים התחתון
לחמישה גושים דמויי יתדות ,זהים בעיצובם ,ולשתי טריבונות ,שלא נשתמרו.
הקיר ההיקפי של התאטרון בצד מזרח לא עמד בלחץ ובעומס של שלוש הקומות של
מערכת המושבים של התאטרון .לשקיעתו של התאטרון ולגלישתו גרמו כנראה גם
רעידת אדמה או פעילות טקטונית אחרת.
בשלב השני ,שתוארך למחצית הראשונה של המאה הב' לסה"נ ,עבר התאטרון
שיפוץ נרחב .חלקו המזרחי של הקיר ההיקפי נבנה מחדש ,וכך גם המעבר
המוביל לאורכסטרה ,קיר חזית הבמה והאורכסטרה .מבנה הבמה שודרג והורחב
בחלקו הצפוני .בשלב זה הותאמה האורכסטרה לשמש גם זירה של אמפיתאטרון.
האורכסטרה רוצפה מחדש בלוחות אבן גיר ,והיא הוקפה במעקה ,שנחצבו בו שקעים
שחתכם מלבני .הם נועדו בוודאי להחדרת קורות עץ ,שגובהן  2.7מ' לפחות ,וביניהן
נמתחה רשת חבלים להגנה על הצופים שישבו מסביב לזירה.
קיר חזית הבמה נשתמר במלואו .צדו הדרומי ,זה הפונה אל האורכסטרה ,עוטר בתשע
גומחות – חמש מלבניות וארבע עגולות למחצה ,לסירוגין .ראש הקיר בנוי במפלס
רצפת הבמה ,והוא מוכתר בכרכוב מאבן גיר שמתארו זהה למתאר הגומחות .בשלוש
הגומחות הרבועות שבאמצע הקיר נבנו גרמי מדרגות שהובילו מן האורכסטרה אל
הבמה .משטח הבמה בתאטראות הרומיים נעשה מלוחות עץ שהונחו לרוחב ,מעל
זיזי אבן בקירות שתחמו את הבמה .הקיר האיתן שמאחורי הבמה (הסקנה פרונס)
עוצב בפאר רב ,והיו בו שלושה פתחים שהוליכו לבמה :פתח כניסה ראשי במרכז,
ולצדיו שני פתחים .הפן הצפוני של הקיר ישר ,ואילו הפן הדרומי שלו ,הפונה לכיוון
הקהל ,נתמך בפודיום ובו שתי אפסידות רחבות משני צדיו של פתח מרכזי .הפודיום
הוכתר בכרכוב ,שתמך במערכת העמודים והקורות שעיטרו את החזית והתנשאו
לגובה שלוש קומות.
השלב השלישי בתאטרון תוארך לשלהי המאה הד' לסה"נ .בשלב זה פורקו גושי
המושבים העליון והאמצעי לאחר שהתמוטטו ,והוקמה במת מכובדים במרכז גוש
המושבים התחתון .גם בבמה נערכו שינויים מפליגים .התאטרון המשיך לשמש
לכינוסים ,ככל הנראה עד סוף המאה הה' לסה"נ .לאחר רעידת האדמה של שנת
 749לסה"נ כוסו שרידי התאטרון בהצטברות של סחף ושפכים ,ומעליהם נבנה רובע
מגורים ,שהיה חלק מהעיר העבאסית.
בתקופה העבאסית פרחה העיר ,שהייתה בירת ג'ונד אל־אורדון ,והשתרעה על שטח
נרחב ,מחמי טבריה בדרום עד לטבריה בת־זמננו בצפון.
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