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בהוצאת מרחב צפון של רשות העתיקות ,נהלל

בפתח החוברת ,יום עיון 2011
יום העיון השנתי של מרחב צפון נערך ,זו השנה השמינית ,בשיתוף עם אוניברסיטת
חיפה .אנו עורכים את יום העיון בצפת ,בשיתוף עירית צפת והמכללה האקדמית
צפת-מרכז צפת לחקר קהילות ותרבויות בגליל ,כחלק מפעילות אותה מובילה רשות
העתיקות בצפת העתיקה ,לשימור העבר יחד עם פיתוח העתיד.
ביום העיון יוצגו הרצאות אודות
חפירות ומחקרים שנערכו בצפת
ובגליל בשנה החולפת .ההרצאות
פתוחות לציבור הרחב ,ליזמים,
לחוקרים ,לסטודנטים ולחובבי
ארכיאולוגיה.
בתוכנית כלולים ארבעה מושבים,
שיושבי הראש שלהם הם נציגי
ועובדי ציבור ,שעוסקים בימים אלו
בקידומו של מפנה בעיר העתיקה
של צפת ושותפים לתוכניות
העוסקות בקירוב הציבור למורשת
ההיסטורית.
הראשונים
המושבים
שני
מוקדשים לעיר צפת.
במושב הראשון יוצגו סוגיות
בשימור המורשת הבנויה בצפת,
סקר מבנים הסטורים שנעשה
כחלק מתוכנית המתאר לעיר העתיקה ,וכן בשתי הרצאות תוצג מעורבותה של
הקהילה בצפת .במושב השני תוצג חפירה באתר שהתגלה בעקבות סקר וישולב
בפיתוח מודרני ,מחקר העוסק בעוצמתה וחשיבותה של מצודת צפת ,וארבעה
מחקרים חשובים שמציגים את הממצאים מחפירה ברובע אל-ואטה.
שני המושבים האחרונים יעסוק בתוצאות חפירות ומחקרים שנעשו בצפון הארץ.
המושב השלישי יפתח בהרצאה נוספת על ימי הזוהר של צפת במאה ה,16-
בנוסף יוצגו :מחקר באתר יהודי מראשית התקופה הרומית ,פרויקט מונפור ,הגליל
בתקפה הפרסית לאור ממצאי סקר וחפירה וכן ממצאי חפירה במעין דיר עזיז
שבגולן .המושב הרביעי ההתיישבות הצלבנית בגליל ,שאלת הסתערותו הרכובה
של ריימון מטריפולי בקרב קרני חיטין ,יוצג ממצא מחפירה בבית שאן המעיד על
אוכלוסיה שומרונית ,עדויות חדשות על ההתיישבות מחוץ לתל עכו ונסיים במסורת
יהודית על התנאי רבי שמעון בר יוחאי.
גם השנה ,בעקבות שפע המחקרים והעבודות ,יוצגו חלק מהממצאים ומהמחקרים
בהם עסקה רשות העתיקות על גבי כרזות )פוסטרים( .הכרזות יוצגו במהלך כל
יום העיון ולפני הפסקת הצהריים יוכל הקהל לעיין בכרזות יחד עם החוקרים.
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צפת — בירת המורשת היהודית-הרוחנית בגליל,
ארכיאולוגיה והיסטוריה
רשות העתיקות
צפת — עיר הקבלה ,המיסטיקה והאמנות — היא העיר היהודית החשובה בגליל ואחת מארבע ערי
הקודש במסורת היהודית .עיר אפופת קדושה ,שצמחה מתוך היסטוריה עשירה ,המציגה ארכיאולוגיה
מרתקת לצד תרבות עכשווית תוססת .צפת היא עיר תיירות מובהקת ,המבוססת על מורשת תרבותית-
היסטורית ייחודית ,אשר אווירתה ,נופיה ,אופייה ,עברה ,אקלימה ומיקומה בצומת מרכזי בגליל,
מעמידים אותה בשורה הראשונה של אתרי התיירות בישראל.
במהלך ההיסטוריה הייתה צפת יעד אסטרטגי מועדף לכיבוש על השליטים ,שראו בה מרכז חשוב לניהול
האזור כולו .במאה הי"ג לסה"נ הקימו הצלבנים בצפת את העיר ההיסטורית המוכרת לנו היום ובה
המבצר הגדול ביותר במזרח התיכון .הממלוכים אחריהם הפכו את צפת לבירת צפון-הארץ ולעיר השנייה
בחשיבותה )אחרי עזה( באזור .מימי השלטון העות'מאני ,שהגיע לשיאו בתקופתו של השליט ד'אהר אל-
עומר ,שרדה עד היום הבנייה המסוגננת.
בעשורים האחרונים בוצעו בצפת עבודות פיתוח נרחבות ,אשר החלו בקול תרועה רמה והסתיימו באי-
מימוש היעדים שהוצבו .בשל הפסקת עבודות הפיתוח ובהיעדר תחזוקה סבלה העיר מהרס מתמשך.
נוסף לכך ,אוזלת-היד של השלטון אפשרה השתלטות בלתי-חוקית וחסרת-רסן על נכסים פרטיים
וציבוריים בעיר ובנייה פרועה וחסרת פיקוח ,כל זאת בניגוד לחוקי הבנייה ,בכלל ,ולחוקים הייחודיים
לעיר היסטורית ,בפרט .כישלונה של ההנהגה המקומית לפתח תשתיות בעיר העתיקה גרם לשיבוש
תפעול התיירות בעיר ולחוסר אמון מוחלט מצד תושבי העיר העתיקה ביכולתן של הרשויות ,העירונית
והממלכתית ,לפתח את העיר ההיסטורית כך שתשמש עבורם בסיס כלכלי ומנוף להעלאת רמת חייהם.
התהליך השלילי בצפת העתיקה מלמד כי הערים ההיסטוריות/העתיקות בכלל ,וצפת בפרט ,חייבות
להיות תחת אחריות ממלכתית .הפקרת נכסי האומה לחסדיהן של רשויות עניות ,שאין ביכולתן לטפל
בנכסים הלאומיים שבתחומן ,היא בלתי-נסלחת ועלולה להיות בלתי-הפיכה.
רשות העתיקות הייתה עדה לפגיעה הבלתי-נשלטת והבלתי-הפיכה בערכי המורשת הלאומיים בצפת
ולאוזלת-היד הציבורית והממלכתית במקום .לפיכך ,היא לקחה על עצמה את המשימה לנסות ולהוביל,
יחד עם גופים אחרים ,את הטיפול בעיר העתיקה .טיפול כגון זה חייב להיות בראש וראשונה מיזם
ממלכתי ציבורי ,שיהיו שותפים בו משרדי הממשלה וגופים ציבוריים ופרטיים ,ויכלול חפירות
ארכיאולוגיות לצד פעולות רחבות-היקף לשימור העיר העתיקה ,לשחזורה ולפיתוחה ,תוך שילוב
האוכלוסייה המקומית בתהליכי התכנון והביצוע.
המהלך החלוץ התרחש בשנת  ,2008בעת שיזמה רשות העתיקות כנס בנושא "שימור העבר לצד פיתוח
העתיד" .בכנס השתתפו נציגי הממשלה ,ובהם נציגים בכירים מלשכת התכנון הממשלתית ,ממשרד
התחבורה ,ממשרד התיירות וממשרד השיכון ,נציגי רשויות ציבוריות ועוד .בהמשך לכך יזמה רשות
העתיקות את בחירתה של צפת לעמוד במרכזו של פורום מנהלי-מחוזות של משרדי הממשלה בצפון.
בימים אלה ,רשות העתיקות ,משרד השיכון ,עיריית צפת ועמותת "לבנות ולהיבנות" מובילים פרויקט
קהילתי ייחודי של נאמני שימור בצפת העתיקה ,שמשתתפים בו תושבי צפת .למהלכים חשובים אלו
הצטרף ראש עיריית צפת ,מר אילן שוחט ,שמאז בחירתו מוביל מהלכים אלו ומקדמם עם משרד השיכון,
החמ"ת ,משרדי הממשלה וגופים ציבוריים אחרים .שיתוף הפעולה בין כל הגורמים והגופים הפועלים
בצפת העתיקה חשוב מאוד כדי לקדם מטרות נעלות אלה של גילוי ,שימור ושחזור .לצורך כך ,יש לאגום
משאבים ,למקד מאמצים וליצור מטרות משותפות ,תוך שיתוף האוכלוסייה המקומית על כל גווניה .כמו
כן ,יש להקים מיד חברה מקצועית-מנהלת לצפת העתיקה ,שתגבש תכניות ,לוחות זמנים ותקציב
לפרויקט לאומי זה.
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פיתוח העיר העתיקה של צפת צריך להתבסס על העובדה שלצפת יש פוטנציאל טבעי להפוך לעיר
תיירות היסטורית-תרבותית .יש למצֵב את העיר כבירת התרבות הרוחנית-היהודית בגליל ,תוך שילוב
הפולקלור הצפתי בפסיפס "המוצר התיירותי" לצד העלאת רווחת התושבים בעיר והעצמתם .כמו כן ,יש
לתמוך ביוזמת עיריית צפת לבניית תכנית כוללת של פיתוח העיר העתיקה.
היום צפת נמצאת על פרשת דרכים בנוגע לעתידה הכלכלי ,התיירותי והחברתי .יש אמנם בעיר העתיקה
ניצנים של התחדשות ,של התפתחות ושל תחייה מחודשת ,למשל ב"קריית האומנים" .אולם ,היעדר יד
מכוונת ואוכפת עלול לפגוע בפוטנציאל הטמון במקום בשל היווצרותן של עובדות בשטח הנוגדות את
כיווני הפיתוח הרצויים.
רשות העתיקות צברה במהלך השנים האחרונות ניסיון רב בטיפול בערים היסטוריות ,והיא מציעה את
ניסיונה המצטבר והמוכח לטובת העיר העתיקה בצפת כדי לסייע בהפיכתה לעיר מורשת יהודית עולמית.
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תקצירי ההרצאות ביום העיון
הדרך לשיתוף פעולה בין משרדי ממשלה
דרור ברשד
רשות העתיקות
המודעות לחשיבות הטיפול בערים היסטוריות והמודעות לביצוע פיתוח מודרני תוך שילובה של המורשת
ההיסטורית הגלומה בערים אלו ,הולך וטופס תאוצה תוך הבנת החשיבות החינוכית שבפעולות אלו אבל
בעיקר תוך הבנה והפנמת העוצמה התיירותי והכלכלית שיש במשאב זה ובמימושה של תפיסה זו.
רשות העתיקות פועלת מזה שנים רבות בערים העתיקות בירושלים ,עכו ,טבריה ,יפו ,רמלה ,נצרת
ובמרקם ההיסטורי בישובים נוספים ברחבי הארץ .במשך שנים רבות עשתה רשות העתיקות פעולות
כאלו ואחרות גם בצפת העתיקה .פעולות אלו תפסו תאוצה בשנת  2008עם קיומו של כנס במכללה
האקדמית בצפת שבו השתתפו נציגים בכירים ומובילים במשרדי ממשלה וכתוצאה ממנו הוקמה ועדת
היגוי לטיפול בעיר העתיקה צפת.
בהרצאה זו תינתן סקירה על הפעולות הנוספות אותן עושה רשות העתיקות בצפת העתיקה ,במהלך
השנים האחרונות מול גורמי ממשלה ,גורמים ציבוריים וגורמים פרטים .תינתן סקירה על הנעשה בצפת
ובעיקר על מה שעוד יש לעשות בה כדי להפכה לעיר תיירות היסטורית-תרבותית לצד העלאת רווחת
התושבים והעצמתם.
 .1הקמת חברה לפיתוח בצפת העתיקה :גוף אשר כל ייעודו ומהות קיומו יהיה פיתוח "העיר
העתיקה" .גוף שיפעל במנותק מכל הפעילות השגרתית בעיר ,יהיה מכוון מטרה ,וישאב את
יעדיו וסמכויותיו ,מהגדרת משימתו לפיתוח העיר העתיקה תוך שימור המורשת ההיסטורית
והעצמתה.
 .2השלמת תוכנית המתאר של העיר העתיקה בצפת.
 .3השלמת סקר המבנים בעיר העתיקה כחלק מתוכנית המתאר וכבסיס לכול תוכנית פיתוח.
 .4תוכנית מתאר תיירותית :כניסה מיידית לביצוע תוכנית מתאר העוסקת בפיתוח תיירותי דבר
שישפיע באופן חיובי ומיידי גם על התושבים בעיר.
 .5הקמת משרד תכנון ושימור בתוך העיר העתיקה שימש בשלב ראשון כזרוע ביצועית למשרד
מהנדס העיר.
 .6שילוב הקהילה לחזון זה והשגת שיתוף פעולה עם האוכלוסייה המקומית תוך שילובם במהלכי
הפיתוח ובניית החזון של העיר העתיקה המתחדשת.
ימים אלו הם האחרונים ,בהם ניתן עדיין לעשות מפנה בעל חשיבות לאומית ובין-לאומית בצפת
העתיקה ,טרם שתעשה הפגיעה הנמשכת ,בלתי הפיכה במרקם העירוני-היסטורי ייחודי זה .זו הדקה ה-
 90למהפך ובמידה שנמשיך לדבר ולא נתחיל בפעולה מיידית ,תאבד מורשתה הדרמטית של צפת
לעולמים .יש לפעול לביצוע מיידי של המהפך ,שיעלה את צפת העתיקה ויעמידה במרכזה של מפת
המורשת היהודית העולמית.
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הבניה המסורתית בצפת – רקמה בסכנה
יערה שאלתיאל
רשות העתיקות
במאי  2003החל תחום שימור ברשות העתיקות בעבודת תיעוד וסקר עירוני בצפת העתיקה .העבודה
הסתיימה כעבור שנה בעודה באיבה .במהלכה הותווה גבול העיר העתיקה ותועדו מתחמים אופייניים
המשקפים את הבניה המסורתית בצפת .עד היום עבודת התיעוד והסקר לא הושלמה ,מסקנותיה נותרו
בין דפי החוברת והעיר העתיקה חסרה גם עתה ,מנגנון שימורי שיגן על נכסיה הייחודיים.
ביום העיון נציג את עקרי הסקר :מהן גבולות העיר העתיקה ,נראה כיצד חתך בתי העיר מבטא חורבן
ושיקום אחרי רעידות אדמה חוזרות ונושנות .נראה איך הותאמו הבתים מחד ,לקשיי היומיום :מחסור
במשאבים ,פרעות וחורפים מושלגים ומאידך ,לשמחות ולחגים .כמו כן נציג את המתחמים שתועדו ב-
 2003ואת מצבם היום.

עמותת לבנות ולהיבנות  -קהילה מורשת ושימור בצפת
אהרון בוצר וחיים פיאלקוב
עמותת "לבנות ולהיבנות"
'לבנות ולהבנות' הינה תוכנית חינוכית-מעשית ,שבסיסה ממוקם בעיר העתיקה של צפת מאז שנת
 .1980קהל היעד של התכנית הם צעירים מחו"ל ומישראל .כתוכנית חינוכית 'לבנות' שימשה דגם
לפיתוח תכנית 'תגלית' .בצד המעשי',לבנות' ביצעה פרויקטים רבים בשיקום ושחזור בעיר העתיקה צפת
במשך  30שנה .אחרי מלחמת לבנון השנייה שיקמה העמותה כ 200 -מקלטים בצפון .זה הוא מודל
לצורת הפעילות של 'לבנות' :לרתום ולחבר קשת רחבה של שותפים לפעילות משותפת :כגון תושבים,
עובדים מקומיים ,מתנדבים והקהילה הקרובה ,יחד עם תורמים וקרנות חיצוניים ומשרדי ממשלה.
לפני כ 20 -שנה רכשה העמותה שטח חרוב של דונם אחד בלב העיר העתיקה צפת .במהלך השנים
העמותה עסקה בעובדות שיקום המבנה וחלק מהשטח שבבעלותה ,הוציאה כמויות גדולות של פסולת
מסוגים שועים שכיסה את השטח ובעבודת כפים חשפה מבנה מרשים בעל קמרונות הנקרא בפי
העמותה "הקהל" .העבודות נעשו בליווי ובתיאום רשות העתיקות והיום אנו עומדים בפני השאלה אם
ניתן לתארך את המבנה למאה ה 16-לספירה.
בעקבות הניסיון של עמותת 'לבנות ולהיבנות' בפעולות שימור והרצון של רשות העתיקות לשמר עד כמה
שאפשר את נכסי העתיקות בצפת העתיקה ,הוחלט על שיתוף פעולה והקמפוס של 'לבנות' ישמש כבסיס
לפעילות קהילתית בפרויקט נאמני שימור המשותף למשרד השיכון ולעירית צפת ו'הקהל' כאתר ניסיון
של הקורס 'נאמני צפת' .בהמשך מתוכנן לערוך קורס בנייה ושימור יחד עם הרשות העתיקות כדי לשקם
את מתחם ה'קהל' כמו גם ליצור את הדינאמיקה לשחזר את העיר העתיקה צפת ,ואולי גם להיות חלק
של פרויקטים אחרים בקרבת צפת.
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קהילה משמרת
נירית קורן לורנס
רשות העתיקות
במדינת ישראל ,שהיא הצפופה בעולם באתרי עתיקות ,לא קיימת כמעט רשות מקומית שאין בתחומה
אתר ארכיאולוגי או היסטורי.
האתרים ,שחלקם נחשפו וחלקם עדיין לא ,הנם בעלי חשיבות היסטורית ,נופית וארכיאולוגית חלקם
הגדול אינו מוכר או נגיש לציבור ,אם בשל בעיות תחזוקה והזנחה ,ואם בשל חוסר ידיעה ומודעות.
דווקא בעידן זה ,המתאפיין בפיתוח מואץ ובטכנולוגיות חדישות ,רשות העתיקות רואה חשיבות רבה
בהעלאת המודעות לשמירת העבר .לשם כך שמה לה למטרה לשמור ולשמר את שרידי המורשת
התרבותית שנחשפו בארץ ולחזק באמצעותם את הזיקה לנכסי העבר.
תחום חינוך ברשות העתיקות פועל להגברת הקשר של הציבור לעבר הטמון מתחת לרגליו ,תוך הדגשת
חשיבותו של ההיבט החינוכי-ערכי של שימור אתר.
יחד עם הקשיים בפתיחת אתרים ארכיאולוגים לקהל ותחזוקתם ,יש לראות בהם גורם מניע ציבורי:
חינוכי-ערכי ,סביבתי ואף תיירותי.
ברמה חינוכית – ערכית ,סיפורו של אתר ארכיאולוגי מאפשר חיבור לעברו של מקום ,וחיזוק תחושת
השייכות והזיקה למקום.
מבחינה סביבתית-תיירותית ,שימור אתר יתבצע לרוב כחלק של איזור פתוח ,המהווה אתר לפנאי וראה
ירוקה.
הפרויקטים אותם יוזמת ומובילה רשות העתיקות ,נעשים בעיקר באתרים שהנגישות אליהם נוחה ויש
סביבם קהילה קרובה מקומיים .אנו מאמינים כי המבקרים ישמרו על האתר טוב יותר לאחר שיכירו בכך
שהוא חלק מביתם ומסביבתם ,וכאשר הזיקה שלם אליו תהייה גם רגשית-אישית ולא רק היסטורית-
מדעית.
ההיבט הקהילתי של שימור האתר נותן דגש רב על תהליך השימור ,לא פחות מהתוצאה והשימוש
באתר .חיבור הקהילה ,על רבדיה השונים ,הוא שמחייה את האתר ומאפשר את המשך קיומו בעצם
השימור והשימוש העתידי בו.
מעורבות הקהילה יכולה להיעשות כבר מן השלב הראשוני ביותר של תכנון פיתוח האתר .גורמים
בקהילה יוזמנו לקחת חלק בניסוח פרוגראמה רעיונית ,בתכנון פיזי ,בהכנת השילוט באתרים וביציקת
תכנים לפעילויות באתר .מעורבות כזו של קהילה בפיתוח אתר ארכיאולוגי נטילת אחריות עליו ועל
הסביבה הקרובה הם גורמים המעצימים קהילה.
בהמשך ,ניתן לשלב את הקהילה גם בפיתוח המעשי של האתר -חישוף ,חפירה ארכיאולוגית ושימור
השרידים; ביצוע שילוט והסברים באתר והתוויה ובניית השבילים .עצם העשייה והמעורבות האישית
בפיתוח האתר ובהצגתן לקהל המבקרים תוך השארת חותם אישי של ממש ,יוצרת בקהילה תחושת
שייכות ומכאן תחושת אחריות :המקום שלי ולכן אשמור על המקום בעצמי ואדאג לפתח אותו.
לאחר סיום שימור ופיתוח האתר הקדום כשהוא כבר פתוח לציבור הרחב ,הקהילה יכולה להמשיך
ולפעול בו כמקום ללמידה חוץ כיתתית; אתר פנאי וטיולים; מוקד לקיום אירועים יישוביים ,תלמידים
מדריכים באתרים ועוד .לקהילה יש אתר ארכיאולוגי פתוח לביקור בעל אתר מורשת ותרבות; האתר
פועל ונמצא בשימוש ולכן באופן טבעי גם נשמר; הרשות המקומית מרוויחה עוד חיבור ועוד היבט קשר
בין התושבים למקום המגורים.
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"בית הדסה" בצפת :סיפור עם סוף טוב )לפי שעה(
ד"ר איל עמיר
מכללת צפת ,החטיבה האקדמית
במבואות צפת ניצב מבנה מרשים מאבן טבעית המשמש כאכסניה למשרדים ולחדרי הרצאות של
החטיבה האקדמית במכללת צפת.
לא מזמן מלאו  100שנים לתחילת עבודות הבנייה באתר .זוהי הזדמנות טובה ,לספר את סיפורו של
הבניין התופס מקום של כבוד ,בהיסטוריה המודרנית של הקהילה היהודית בצפת ובתולדות ההתיישבות
היהודית החדשה בגליל.
העבודה באתר הבנייה החלה ב ,1907-עשרים שנים לאחר רכישת השטח בידי הברון רוטשילד
בהשראת רעייתו אדלאיד )עדה( ,כתגובה לפעילות בית החולים של המיסיון האנגליקני בצפת שהחל
לפעול ב .1904-שלוש שנים לאחר תחילת העבודה נחנך המבנה ושנה לאחר מכן ,החלה פעילותו כבית
חולים בטיפול בפצועי התמוטטות תקרת קבר הרשב"י בהילולת ל"ג בעומר תרע"א.
המבנה פעל שנים רבות כבית החולים המרכזי של העיר צפת והתמחה בטיפול במחלות ריאה .פרט
לחולים מצפת אושפזו בו גם רבים מאבות ההתיישבות החדשה בגליל .בשנת  1926עבר המבנה
לרשותה של הסתדרות "הדסה" ובמלחמת העצמאות שימש בית-חולים לפצועי הקרבות בצפת ובמרחב
הגליל העליון.
ב 1957-הפך המבנה לחלק מבית החולים הממשלתי ואכסן את מחלקת היולדות ומחלקת הילדים.
כאשר עבר בית החולים הממשלתי למבנהו הנוכחי פתח המבנה בקריירה שנייה ,הפעם בשטח החינוך
והאקדמיה .לאחר שהוכרז כמבנה מסוכן והופסקה בו כל פעילות ,החליטה מכללת צפת לשקם את הבניין
למרות שלא הוכרז רשמית כמבנה לשימור .מלאכת השיקום הייתה מורכבת ויקרה מאד ונמשכה כשלוש
שנים .כיום ,לאחר השלמת השיקום ממלא בית הדסה את תפקידו ביעילות ומשמש גם כנכס אסתטי
ותדמיתי המסמל את מכללת צפת ומדגיש את ייחודה.
בהרצאה אציג את השתלשלות העניינים שהביאו את האירועים סביב מבנה ייחודי זה לגמר טוב.
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רמת רזים :מסקר וחפירה ארכיאולוגית – לפיתוח מודרני
קרן קובלו-פארן ויוסי סטפנסקי
רשות העתיקות
במהלך השנים האחרונות ,ממליצה רשות העתיקות בפני יזמים ומתכננים על ביצוע סקר פיתוח בשטחים
בהם עומדות להתבצע תוכניות פיתוח .מטרת הסקר :זיהוי הממצאים הקדומים שנראים על פני השטח,
סימונם על גבי מפות מדידה ,בדיקת טיבם ומהותם של הממצאים וניסיון להגדרת התפרסותם בשטח
תוכנית הפיתוח .מידע זה ישמש כלי תכנוני ראשוני בידי יזמי תוכניות הפיתוח ומתכנניהם ומאפשר ,כבר
בשלב הראשוני ,התאמת הפיתוח לממצאים בשטח .סקר כזה מאפשר שילוב הממצאים הקדומים
בפיתוח המודרני תוך שימור המורשת הקדומה והכנסת תוכן תרבותי ואיכותי לפיתוח.
דוגמה מרשימה למהלך כזה בצעה רשות העתיקות בצפת ,ברמת רזים ,הנמצאת בשיפוליו הדרומיים של
רכס הר כנען בה עומדים לקום שכונה חדשה ובית ספר לרפואה .במהלך השנים  2009/2010ערכה
רשות העתיקות סקר פיתוח ברמת רזים במימון משרד השיכון ,אשר בוצע על ידי י' סטפנסקי וא' ברון.
במהלך הסקר התגלו ותועדו מבנים מגליתים ,דולמנים ,רגמים המכסים ,כנראה ,שרידי קבורה ,מתקנים
חצובים ,כמה עשרות גלי סיקול המעידים על פעילות חקלאית אינטנסיבית בעבר ,שני קברי שיח' ובית
קברות מוסלמי אחד ,מכלאות אבנים קדומות ,חלקת שדה נטושה ובוסתן עתיק בוואדי חמרה .תועדה
חורבת חמר – ישוב מן התקופות הצלבנית\הממלוכית והעות'מאנית .כמו כן זוהה ותועד אתר )אתר (27
שלא היה מוכר עד כה ,המתוארך לתקופות הברונזה התיכונה והמאוחרת.
אתר זה ממוקם בתוך תוואי כביש מס'  1המתוכנן בשכונת רמת רזים והוחלט שיש לבצע בו חפירה
ארכיאולוגיות .החפירה נערכה בחודשים יוני -יולי  ,2010מטעם רשות העתיקות ,במימון משרד השיכון.
החפירה נוהלה על ידי ק' קובלו-פארן בעזרת א' ברון וי' הראל ,וממצאיה יוצגו בהרצאה זו.
אתר  27משתרע על שטח של כ 10-דונמים  ,בו ניכרת השתמרות גבוהה של הממצאים מיד על פני
השטח ובהם מבנים העומדים חשופים עד כדי גובה של  1.5מ' .בחפירה מצומצמת זו נחשף חלקו של
בית מגורים כנעני ,המתוארך לאמצע האלף השני לפסה"נ ,משלהי תקופת הברונזה התיכונה וראשית
תקופת הברונזה המאוחרת .מהחפירה עולה כי תוכנית המבנה כללה סדרה של חדרים )ממנה נחשפו
 ( 19שהיו מקושרים ביניהם בפתחים בנויים אשר נבנו סביב לחצר מרכזית .הבנייה נעשתה מאבן
מקומית ,לא מהוקצעת ,על גבי הסלע .רצפת החצר והחדרים הייתה עשויה מעפר מהודק ,מגיר כתוש או
מלוחות אבן שטוחים שהונחו על גבי הסלע .התושבים שבנו את ביתם על גבי המדרון התאימו את
המבנה לפני השטח ולכן הוא נבנה בצורה מדורגת תוך התאמתו לפני הסלע הטבעי .מן הממצאים עולה
כי בחצר המרכזית של המבנה רוכזו פעילויות ומלאכות הבית השונות .הממצאים מן החפירה כללו שברי
כלי חרס ,כלי אבן ,חרפושית ,ומספר כלים שלמים עשויים ברונזה .נראה כי תושבי האתר עסקו
בחקלאות ובגידול צאן וגם בסחר חליפין.
ייתכן ,שהכפר החקלאי ברמת רזים היה שייך לפריפריה החקלאית של תל חצור ,שהיא העיר הגדולה
והמשמעותית ביותר במרחב הכנעני באותה התקופה ונמצא במרחק של כ 10-ק"מ צפונית לרמת רזים.
לאחר נטישת הישוב אין עדות להתיישבות -קבע באתר.
ראוי לציין כי ממצאים קדומים אלו ,המהווים חלק מן המורשת ההיסטורית של רמת רזים ,הרשימו גם את
עירית צפת ,יזמי התוכנית ומתכנניה .כולם כאחד רואים חשיבות רבה בשילובם של הממצאים בפיתוח
המודרני שיעשה בשכונה החדשה של צפת ,בצמוד לבית ספר לרפואה .הממצאים הקדומים ישולבו
בשטח פתוח שיוקדש לפארק "ארכיאולוגיה וטבע" ובו ישולב הישוב הקדום שנחשף בחפירה
הארכיאולוגית ,יחד עם שמורת הטרשים הנדירה בה הוא ממוקם ,בתצפית מדהימה לכינרת ולהרי הגולן.
הפארק יפותח בשיתוף הקהילה ובתי הספר ויהווה אתר אליו יגיעו מבקרים מן העיר ומחוצה לה.
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חשיבותה של מצודת צפת החל מהתקופה הצלבנית
הרבה חיים ברבה
רשות העתיקות
העיר צפת המודרנית משתרעת סביב הר שגובהו  825מ' ועל פסגתו שרידי מצודה .המצודה בוצרה
בתחילת המאה ה ,12-על מנת להבטיח את הדרך מטבריה לצור .חפירות ארכיאולוגיות בחלקו הדרומי
של האתר ,חשפו חומה עם אומנות חיצוניות שמתאימה לבנייה במאה ה .12-המצודה הייתה כפופה
לנסיכות הגליל ולמסדר הטמפלארים .צלאח א-דין כבש אותה בסוף שנת  ,1188רעידת אדמה מוטטה
אותה חלקית ב ,1202-והיא נהרסה ב 1220-בפקודת הסולטאן האיובי .במסגרת הסכם צלבני אסלמי,
חזרה צפת להיות בבעלות פרנקית .ב ,1240-אז החלה בניה מחודשת.
צירוף הנתונים ההיסטוריים ,תוכנית סוקרי ה SWP-ותוצאות החפירות הארכיאולוגיות מאפשר להציע
את שחזור המבצר הפראנקי של אמצע המאה ה .13-המבצר כלל שני מתחמים אליפטיים חד מרכזיים.
חפיר הקיף את החומה החיצונית שאורכה כ 825-מטר ובה שולבו שבעה מגדלים עגולים .המצודה
תפקדה כמבצר טמפלארי במשך  26שנה ,ונפלה בידי הממלוכים ביולי  .1266בניגוד לערי החוף
)קיסריה וארסוף( שנכבשו שנה קודם ונהרסו כליל ,שיקם ושיפץ הסולטאן ביברס את מצודת צפת,
והפכה לבירת המחוז )ממלכה( .הסולטאן ביברס הרס את העיר שבנו הפראנקים על הצלע המערבית
של המצודה ,ובנה כפר חדש )רבאד( במדרון שמדרום-מערב לה.
המצודה המשיכה לשמש כמרכז שלטוני עם הכיבוש העות'מאני ב .1516-תיאורי המצודה מהמאה ה17-
מדווחים על מצבה הגרוע ,ובכל זאת היא עדיין שימשה למגורי השליט העות'מאני )מותסלים( בתחילת
המאה ה .19 -רעש האדמה מהאחד בינואר  1837הרס אותה לחלוטין ,ומאז שימשו אבני המבצר
לבנייתה המחודשת של העיר צפת.
בחינת  13האתרים הארכיאולוגיים המוכרים בצפת מהתקופות הנדונות ,שב 8-מהם נעשו חפירות
סטרטיגרפיות ,מאפשר להבין את הקשר בין תפקיד המצודה וההתפתחות האורבאנית של העיר.
בתקופה הפראנקית ,הייתה העיר צמודה לביצורים ,כפי שמעידות בבירור החפירות ברחוב ירושלים.
הממלוכים הקפידו לשמור את סביבות המצודה כשטח נקי מבנייה ,דבר שחייב ,את הבנייה החדשה
להתפרס סביב הגבעה העיקרית ,במערב ,בדרום ובמזרח .בחפירות רח' ירושלים נמצא שבתקופה
הממלוכית לא היה המקום מיושב ורק בתקופה העות'מאנית המאוחרת חודשה הבניה במקום .במרחק
גדול יותר מהמצודה ,ברובע אל ווטא שנבנה בימי ביברס נמצאו שרידי התקופה הממלוכית בחפירות
אחדות.
בתקופה הממלוכית הפכה צפת לעיר מחוז )ממלכה( ,דבר שתרם רבות להתפתחותה .גבולות המחוז,
שלא תאמו שום חלוקה ידועה של תקופות קודמות כמו הביזנטית או האסלאמית הקדומה ,המשיכו
להתקיים עוד זמן רב לאחר מכן .את הגבולות מתאר השופט אל-עות'מאני )בשנים  :(1372-1376בין
אגם החולה ודרום עמק החולה בצפון-מזרח ,גשר בנות יעקב ) (Vadum Jacobבמזרח ,באר יוסוף
)  (Jubb Yusufבדרום ,וכפר מרון במערב .בתוך גבולות אלו זוהו האתרים על סמך סקרים ,חפירות
ארכיאולוגיות ומקורות היסטוריים מהתקופה האיסלאמית הקדומה ) 37אתרים( ,מהתקופה הפראנקית
) 48אתרים( ומהתקופה הממלוכית ) 71אתרים( .מנתונים אלה עולה כי חל כנראה גידול רצוף
באוכלוסיית המחוז ,ובניית המצודה לא הוסיפה ולא גרעה בנדון .נראה כי לאוכלוסיית מחוז צפת אפיונים
אתניים ייחודיים :הכיבוש הפראנקי אירע בשטח שכמעט לא היו בו נוצרים ואוכלוסיית המחוז התחלקה
למוסלמים וליהודים ,מבלי שניתן לאמוד במדויק את החלק היחסי של כל אחת מהקהילות.
סיכום :תפקידה האסטרטגי והצבאי של המצודה בעל חשיבות רבה והוא השתנה בין ייסודה בתחילת
המאה ה 12-ובנייתה מחדש באמצע המאה ה .13-תוכנית המבצר בשלב השני מוכרת לנו יותר טוב.
ניתן להציע שחזור כמעט מושלם של המצודה ,גם אם נותרו שאלות פתוחות .לאחר שיקום המבצר על
ידי ביברס בשליש האחרון של המאה ה 13-הוא שימש הן כעמדה התקפית החולשת על ערי החוף,
שעדיין היו בידי הפרנקים ,והן כעמדת הגנה מפני האיום המונגולי.
אך התרומה הבולטת ביותר היא השפעת המבצר על סביבתו המידית .בזכותו ,הפכה ההתיישבות
הכפרית בצפת לעיר של ממש ובמקביל סייע המבצר ליצירת מחוז .מנגד מסתמן שבשטח הכפרי שמר
המבצר על הקיים יותר משפיתח נקודות התיישבות חדשות.
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חפירות רובע אל-וטא בצפת – מקרה מבחן של ארכיאולוגיה עירונית
עדנה עמוס ונמרוד גצוב
רשות העתיקות
בשנת  2004ערכה רשות העתיקות חפירה במדרון המערבי של העיר צפת .בתקופה הממלוכית
אזור זה היה שייך לשכונת אל -וטא )"הנמוכה"( .מן החפירה עולה כי בעשור השני של המאה הי"ד ,
הוקמה במקום שכונה ובה מבנים צפופים על מדרגות שעוצבו במדרון הסלעי .השכונה נהרסה
ברעידת אדמה שארעה ככל הנראה בשנת  ,1408קירות המבנים זועזעו והם התמוטטו .שריפה
פרצה בתוך המבנים וכילתה את תכולתם .קופת חיסכון שנמצאה על ריצפת קומת הקרקע באחד
המבנים מעידה על הרגעים הדרמתיים בזמן האירוע .לאחר ההרס ,השכונה ניטשה ותושבים לא
חזרו עוד לגור בה.
אף שבצפת נערכו חפירות ארכיאולוגיות רבות ,לחפירה הנוכחית הייתה חשיבות רבה משום שזה
המקום היחיד בעיר שבו נמצאו שרידי העיר הממלוכית שלא נפגעו עלי ידי המשך שימוש במבנים
או פעולות בניה בדורות שלאחר מכן.
ההיקף הרחב של הממצאים במצבורי ההרס ,שתאריכם ידוע במידה רבה של ודאות והעובדה שהם
שרדו משכונה של ישוב עירוני גדול שיש עליו מידע היסטורי רב ,נותן בידנו אפשרות לבחון כיצד
משתקפים חיי העיר בממצא הארכיאולוגי .בניתוח הממצא אפשר להצביע היום על חמישה היבטים
שבהם משתקף אורח החיים העירוני בממצא הארכיאולוגי:
האדריכלות – שטח החפירה המצומצם לא אפשר שחזור של מכלולי בניה שלמים אך ניתן לאפיין
שתי תכונות בולטות :החדרים קטנים והמבנים צפופים .דבר זה הוכתב אומנם על יד המדרון
התלול שבמקום ,אך נראה שרק עומס האוכלוסייה שאופייני לישוב עירוני ,הביא את התושבים לגור
בצפיפות כה רבה.
הממצא הנומיסמאטי – הכמות הרבה של המטבעות שנמצאו בחפירה ,מעל ל 600 -מטבעות,
מעיד על חברה שקיימה אורח חיים יום יומי של החלפת מוצרים באמצעי תשלום.
מכלול כלי החרס – מפתיעה במיוחד נוכחותם הגדולה של קערות בלתי מחופות בזיגוג במכלול
כלי השולחן בצפת ,לעומת מכלולים שמוכרים מישובים כפריים אחרים שכן כוללים קערות מחופות
בזיגוג .כנראה שהקערות הפשוטות שנמצאו בחפירה זו שמשו מעין כלים חד פעמיים ,ומכאן ניתן
להניח שבמקרים רבים קנו תושבי צפת מזון מוכן בחנויות ומיעטו לבשל במעונם.
כלי הזכוכית – בחפירה נמצא שפע ומגוון רב של כלי זכוכית .נראה כי דבר זה מעיד גם הוא על
יכולתם הכלכלית של התושבים לרכוש מוצרים נאים שלא השיגה ידם של תושבי הכפר.
עצמות בעלי חיים – המכלול נשלט באורך יוצא דופן על ידי עצמות צאן שנשחט בגיל צעיר זו עדות
לתושבים שאינם עובדי אדמה וצרכו בשר שרכשו מנודים שגידלו צאן למאכל וסחרו בתוצרתם.
במכלולים כפריים בולט חלקן של עצמות הבקר ששימש את עובדי האדמה לחריש.
תוצאות חפירה זו מעשירות מחד את המידע על תולדות צפת בנתונים שחסרים במקורות
ההיסטוריים ומאידך ,השילוב של הממצא עם המקורות ההיסטוריים ,מאפשר להגדיר מאפייני
שרידים חומריים של תרבות עירונית .הגדרות אלה יוכלו לשמש בעתיד בעת בחינת ממצא
ארכיאולוגי שלא ניתן להשלימו במידע היסטורי.
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מיטב הזכוכית מחפירת רובע אל-ווטא
יעל גורין-רוזן
רשות העתיקות
מכלול כלי הזכוכית שנחשף בחפירה שניהלו עדנה עמוס ונמרוד גצוב ברובע אל ווטא הינו עשיר ומגוון
מאוד ומאפשר לנו להכיר את רפרטואר כלי הזכוכית שהיה בשימוש במאה ה 14 -לסה"נ .יתרונו הגדול
של מכלול זה מתבסס על התיארוך המצומצם שלו .כידוע ,התקופה הממלוכית נמשכה כ 250 -שנים.
בדוחות ישנים ובקטלוגים של אוספים נהוג לתארך את מרבית הכלים לתקופה שבין המאה ה13 -
והמאה ה 16 -לסה"נ וקשה היה לעשות הבחנות כרונולוגיות טובות יותר .המכלול מרובע אל ווטא משקף
את המאה ה 14 -לסה"נ ,וגם אם חלק מהטיפוסים הופיעו קודם או המשיכו לאחר מכן ,הם היו בשימושה
של האוכלוסייה בצפת במאה ה 14 -לסה"נ.
רוב המידע שעמד לרשותנו עד כה על זכוכית מהתקופה הממלוכית הגיע מהמרכזים הגדולים
חמה ודמשק בסוריה ,פוסטאט )קהיר( במצרים ,וירושלים .כלים בודדים פורסמו בדוחות מאתרים שונים
בארץ )יקנעם ,חמת גדר ,גבעת יסף ,רמלה וח'רבת ניענה( ,אבל מכלול שלם בדומה לזה מרובע אל ווטא
טרם פורסם.
במכלול יש קבוצה גדולה של כלים המעוטרים בטכניקות שונות :כלים מזכוכית צבעונית בגווני
סגול ,חום ,ירוק אמרלד ועוד המעוטרים בחוטים לבנים שעוצבו בדגמים שונים דוגמת גלים או נוצות
בטכניקה המכונה "מרוורינג" ,כלים שנופחו לתבנית ,כלים שעוטרו באמייל ,וכן מבחר גדול של כוסות,
נרות מסוגים שונים ועוד .בנוסף יש קבוצה של כלים פשוטים יותר ובהם גם כלי אחסון ,מזלפים וסירי
לילה .נראה שרבים מהכלים שנמצאו בצפת יוצרו בבתי מלאכה שפעלו בעיר .מסקנה זו נתמכת מבדיקת
קבוצות נוספות של כלי זכוכית שהתגלו בחפירות באזורים שונים בצפת ובהם כלים הדומים לאלה
שנמצאו ברובע אל ווטא.

קופת החיסכון מאל-וואטה )צפת( :ידיעות חדשות על השימוש במטבעות
כסף 'מעורבים' בסוריה הממלוכית במאה הי"ד
רוברט קול
רשות העתיקות
במהלך חפירה שערכה רשות העתיקות בשכונת אל-וואטה )"התחתון"( ,התגלתה קופת חיסכון מלאה
במטבעות כסף מתקופת שלטון הממלוכים.
נכון להיום ,מחקר המטבעות הממלוכים כמעט כולו מבוסס על מטבעות שמקורם איננו ידוע או כלאה
שמקורם באוספים במצרים ,מערב אירופה וארה"ב.
ממצא מטמון מטבעות מתקופה זו בקונטקסט ארכיאולוגי ,הוא ייקר ערך וחשיבותו רבה .זו היא הזדמנות
נדירה לניתוח מדוקדק של תכולת הקופה והזדמנות נדירה לשחזר את השימוש המשולב ,שנעשה
במטבעות מקומיות יחד עם מטבעות שמקורן באירופה ובסוריה הממלוכיות במאה הי"ד.
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מרכזיותה של צפת בתקופה הממלוכית לאור ממצא כלי החרס
עדנה שטרן
רשות העתיקות
כיבושה של ארץ ישראל על ידי הממלוכים שהחל בשנת  ,1260כלל את הרס ערי החוף ,והסתיים עם
נפילתה של עכו ,עיר הבירה והנמל המרכזית של הממלכה הצלבנית בשנת  .1291כתוצאה ממדיניות
שיטתית ומכוונת של השליטים הממלוכים הפכה ארץ ישראל למחוז נידח ,בתוך מדינה רחבת ידיים,
ששימשה בעיקר כארץ מעבר בין מרכז השלטון במצרים לבין סוריה .השלטון הממלוכי ,שמרכזו במצרים,
היה בעיקרו שלטון של עלית צבאית שריכזה בידיה את כל משאביה הכלכליים של המדינה .כך גם בארץ
ישראל; רוב יבוליה החקלאיים של הארץ נמסרו כמיסים לאותם שליטים ממלוכיים שישבו דרך קבע בארץ
ישראל.
הממצא מן החפירות הארכיאולוגיות משקף מציאות זו .רוב האתרים מן התקופה הממלוכית שנחפרו
בצפון ארץ ישראל הם אתרים כפריים ,עם התיישבות פשוטה ודלה ,לעיתים קרובות בשימוש חוזר בתוך
מבנים מתקופות קדומות .גם מגוון כלי החרס שנמצאו מפרק זמן זה הוא מצומצם .כלי חרס מיובאים
נדירים מאוד ,ומהווים אחוז זניח מכלל המכלול.
לעומתם ,מכלול כלי החרס שנמצאו בחפירות הארכיאולוגיות שנערכו בצפת בעשור האחרון מטעם רשות
העתיקות ,בולטות בשונות שלהן על רקע הממצא הקרמי מרחבי הגליל .כלים אלה נמצאו הן במצודה
ששימשה את המנהל והשלטון בפרק זמן זה והן בשכונה המגורים אל וטא .בנוסף לכלים המקומיים
הפשוטים ,שחלקם נעדרים מהמכלולים הכפריים ,ובעלות אופי עירוני ,נמצאו גם מגוון כלי יוקרה
המזוגגים ומעוטרים .אלה כוללים בעיקר כלים מייצור מקומי העשויים בדפוס עם כתובות בערבית ,וכן כלי
יבוא ממצרים הבירה ,מאיטליה ,ספרד וסין.
בשנת  ,1266לאחר מצור של שישה שבועות ,כבש ביבארס ,השליט הממלוכי את צפת ,וכנראה בזכות
מיקומה והמצודה הצלבנית שעמדה בה זכתה צפת למעמד של המרכז השלטוני והמנהלתי בגליל .לא
רק שצפת היוותה מרכז שלטון ממלוכי בצפון ארץ ישראל ,בה ישב הנציב של הסולטאן ובכירים ממלוכים
נוספים ,אלא שהיה לה קשר הדוק עם הסוחרים שהגיעו בדרך הים לעכו ,לאחר שזו נחרבה בידי
הממלוכים ,על מנת לקנות תוצרת חקלאית ולהוביל את עולי הרגל האירופאים הנוצריים.
בהרצאה זו נבחן כיצד הממצא הקרמי בצפת משקף את מרכזיותה כבירת המחוז ועיר ,בה ישבו בכירי
שלטון ממלוכים .זאת בהשוואה לממצא כלי החרס מערים ממלוכיות נוספות כדוגמת ירושלים ורמלה.
טיפוסי הכלים אותם נציג כוללים כלים הפשוטים המקומיים :קערות וסירי לילה ,כלים מקומיים העשויים
בדפוס ומזוגגים הנושאים כתובות ,קערות מזוגגות עמוקות או גביעים שמוקרם במצרים .כלים אלה
מעוטרים בחריטה בדגמים גיאומטריים ,צמחיים או בסמלים הראלדים וכתבות בעלות אופי צבאי
ומשקפים קשרים בתוך האימפריה הממלוכית .כלי חרס מזוגגים מיובאים מאיטליה ,ספרד וסין משקפים
את פעילות הסוחרים האירופאים באזור.
*תודותיי לחופרי רשות העתיקות ,חיים ברבה ,מיכה כהן עדנה עמוס ונמרוד גצוב ,שאפשרו לי ללמוד את
ממצא כלי החרס מחפירותיהם בצפת.
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הרובע היהודי בצפת במאה ה :16 -מה נותר ממנו בשטח?
יוסי סטפנסקי
רשות העתיקות
צפת היא בין הישובים הבודדים בארץ שבו התקיים ,כנראה ,יישוב יהודי ברציפות  2100שנה )מאז
הכיבוש החשמונאי( .על פי המקורות ההיסטוריים היהודיים וגם הלא יהודיים ,צפת במאה ה 16 -שגשגה
ופרחה ,הן גשמית והן רוחנית .הקהילה היהודית המגוונת הגיעה לכדי מחצית מאוכלוסיית העיר כולה,
רובה כנראה בתחומי הרובע היהודי הקיים עד היום .גם לאחר המאה ה 16 -ובמהלך כל התק'
העות'מאנית ממשיך היישוב להתקיים ,ולפחות עד לרעידת האדמה ב 1.1.1837 -שימשה צפת כמרכז
היהודי החשוב בארץ ישראל כולה.
האם רעידות האדמה של  1759ו 1837 -הרסו את הכול ,כולל את המבנים מתק' הזוהר? מה נותר
בשטח מן הרובע היהודי של המאה ה ,16 -והאם יש סיכוי לחשוף ממנו עוד?
מן המקורות ההיסטוריים ,ממסורות תושבי העיר )שחלקם ממשפחות הגרות כאן ברצף זה מאות
בשנים( וממעט )מדי!( עדויות ארכיאולוגיות ,ניתן להציג היום רשימת אתרים גדלה והולכת שנותרו בהם
שרידים הקודמים לרעש  – 1837ושניתן לייחסם גם למאה ה .16-אך חשוב לא פחות :ניתן להציע כמה
מסקנות וכללים להמשך המחקר – שבמהלכו נגלה ,כנראה ,שמצפת במאה ה 16 -נותר הרבה יותר
מכפי שחשבנו עד כה ,אם מתחת לפני השטח המוסתר היום מאיתנו ,אם מעל פני השטח ,במבנים
הקיימים עד היום.
כלל אחד כזה ראוי לתשומת לב מרבית :דומה ,שבחלק העליון של הרובע ההתמוטטות של המבנים בזמן
רעידות האדמה הייתה אנכית ,תוך כדי קבורת המבנים הקדומים – ששרידיהם אמורים להימצא בעומק,
מתחת לפני השטח היום .לעומתם ,בתחתית המדרון ,לפחות חלק מהמבנים ,דוגמת בית הכנסת האר"י
הספרדי ,גלשו כלפי המורד לכוון בית העלמין ,ורק לאחר זמן נבנו מחדש .חשוב לציין ,שמידע זה הגיע
התברר אלינו ,בין היתר ,במהלך שיפוץ חזית בית הכנסת האר"י הספרדי בידי רשות העתיקות ,בפיקוחו
של אבנר הילמן ,לבקשת ביוזמת מתפללי בית הכנסת .אם כך הדבר ,המבנים אשר בחלק הנמוך של
הרובע היום – כמו בית כנסת זה הכנסת האר"י הספרדי עצמו – אמנם שופצו מחדש לאחר הרעידות אך
מפלס החיים שלהם מפלסם זהה למפלס החיים שהיה קיים במאה ה !16-ומכאן שההולך בסמטאות
רובע המקובלים )מה שנותר ממנו היום ,(...הולך ממש 'בעקבות האר"י' ובעקבות המקובלים שחיו ויצרו
יצירות רוחניות שהן בין נכסי התרבות החשובים ביותר של העם היהודי.
רשימת אתרים שנראה שיש בהם שרידים ממשיים מן המאה ה 16 -כוללת ,בין היתר את :חאן היהודים
בכניסה הדרומית לרובע המוזכר במקורות ההיסטוריים )חפירת ע' דמתי משנת  ;(1996שרידי מבנה עם
ממצא מהתק' הממלוכית )!( מצפון לביה"כ האר"י הספרדי )חפירות רשות העתיקות ,ח' ברבה וג' צינמון,
 ;(2005בית הכנסת ע"ש האלשיך הקדוש )אפשר שכולו לא נפגע ברעידות  1759ו ;(1837 -מרתפי בית
המאירי ברובע המקובלים )טרם תוארכו ארכיאולוגית(; שרידי מבנים מתחת למתחם 'לבנות ולהבנות'
)טרם תוארכו ארכיאולוגית(; חללים שנצפו מתחת למפלס רח' בית יוסף  -סמטת הגלריות )בזמן חפירות
שנערכו בתחומי גלריית בן-פורת בשנת  ;(2004ויש להניח ,שמתחת לבתי הכנסת העתיקים אבוהב ,ר"י
קארו ,ר"י בנאה ואחרים– אכן קיימים חללים ושרידים קדומים מאותם בתי הכנסת עצמם  -המוזכרים
במקורות ההיסטוריים של המאה ה) 16 -באתר בית הכנסת קארו הייתה קיימת ישיבת ה' -בית יוסף',
הגדולה בארץ באותה תקופה ,וכנראה גם ביתו של ר"י קארו עצמו(.
לדעתנו ,לרשימה זו יש להוסיף כעת גם את 'בית הכנסת היוונים' )עולי סלוניקי( – שהיה אז בקצה
הצפוני של העיר ,והמוזכר תכופות במקורות ההיסטוריים ,בין היתר כבית הכנסת שהתפלל בו רבי חיים
ויטאל עוד לפני היותו תלמיד האר"י .מקומו היה ,כנראה ,באתר בית הכנסת 'בית מדרש האר"י' )שבו
נוהגים רבני צפת האשכנזיים להתפלל זה מעל  150שנה( הסמוך לבית הכנסת האר"י האשכנזי )הבנוי
על גבי 'שדה התפוחים הקדושים' ,והוא עצמו בית הכנסת החסידי העתיק ביותר בארץ ישראל – משנת
 ;(1778יסודותיו של 'בית המדרש' בנויים קיר אבן איתן ,שהוא אולי שריד )הגלוי היום לעין כל( מבית
הכנסת הקדום עצמו .הכתובת 'שלמה מיהי יוסף קאטלאנו ...איר התקה ] " [1745החרותה על אבן בקיר
ביה"כ האר"י שממול כנראה שייכת לאותו בית כנסת של עולי יוון שהתקיים עד לרעידת האדמה של
.1759
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עם כל האמור לעיל ,עדיין רב הנסתר על הגלוי .ולכן חשיבות מרבית יש לבדיקות ארכיאולוגיות העשויות
לזהות ולתארך את מפלסי החיים הקדומים מן המאה ה .16 -היום ,הודות להתקדמות במחקר
הקראמיקה של התק' העות'מאנית )בין היתר פרי מחקרן של מרים אבישר ועדנה שטרן( ,ניתן לתארך
מפלסי חיים עות'מאניים ברזולוציה גבוהה יחסית – וכך לזהות את שרידי עברה המפואר של צפת מימי
זוהרה .אך בראש ובראשונה – יש לשמור על הקיים ,רובד בנוי של מורשת היסטורית בן כמעט מאתיים
שנה ,המכסה על שרידי העבר הרחוק; השילוב שבין השמירה על הקיים לבין החשיפה המבוקרת של
שרידי העבר הוא שיבטיח את המשך שגשוגו של הרובע היהודי כנכס לאומי ואף בין-לאומי ,ולשגשוגה
של צפת בכלל.

עיי מערות  -יישוב מערות ומערכות מסתור יהודי בגליל
בתקופת ימי הבית השני
ד"ר ינון שבטיאל
המכללות האקדמיות צפת ואוהלו ,מלח"ם
'עיי מערות' – 'מע'אר אל ח'יט' הוא שמו של יישוב קדום המשתרע על פני שטח של כ 200 -דונם,
מערבית לעיירה חצור הגלילית )במפת הסקר הבריטי של ה , Survey of Western Palestine -נקרא
האתר  .(Mughr el-Kheitבמאות האחרונות היה במקום כפר ערבי שהתקיים עד שנת  1948ומאז
האתר נטוש.
בסקר מערות שנערך באתר על ידי ,בסיוע צוות מלח"ם ,התגלו  104מערות שכולן היו בשימוש האדם,
החל מהתקופה ההלניסטית ועד לתקופה הערבית המאוחרת) .הסקר נערך במסגרת עבודת הסקר
הכללית של האתר שנערכה על ידי יוסי סטפנסקי(.

בסקר תועדו מערות מגורים ,מערות קבורה,

מחסנים תת-קרקעיים ,מתקנים תעשייתיים ,מאגרי מים ,ומערכות מסתור .באתר זה נמצא למעשה
המכלול הגדול והמגוון ביותר בגליל )ואולי אף בארץ כולה( ,של מערות

שהוכשרו כאמור בעיקר

למגורים ,לאגירת מים ,לאחסון ,לקבורה ולמסתור .חלק לא מבוטל של מערכות המסתור נחצבו מתוך
המתקנים התת-קרקעיים וביטלו את שימושם הקדום.
מבין  104המערות התגלו עשר מערות להן ישנם סימנים מובהקים של מערכות מסתור שעל מהותם
אעמוד בהרצאה.
מערכות מסתור ידועות בארץ הן בארץ יהודה והן בארצות הגליל ,והן משמשות עדות להיותם של
היישובים ,בהם נמצאו מערכות מסתור כאלה ,יישובים יהודים.
בהרצאתי אציג את נתוני הסקר ב'עיי מערות' ואדון בחלק ממערכות המסתור בהן מתקיימים מרבית
המאפיינים .אנסה גם להציע זיהוי אפשרי של היישוב היהודי שהיה ב 'עיי מערות' בתקופת ימי הבית
השני ולאחריו ,בהסתמך על כך שזו התקופה בה נודע הצורך במערכות מסתור כאלה.
בהצגת המחקר סביב 'עיי מערות' ומערכות המסתור אביא לביטוי לפחות שתי מסקנות מקוריות:
א .זיהויו של יישוב יהודי מתקופת הבית השני על סמך השימוש בחללים תת-קרקעיים.
ב .הרחבת התפוצה של השימוש במערכות מסתור עד האזור הנדון בחלק זה של הגליל.
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פרויקט מונפורט
אדריאן בועז
אוניברסיטת חיפה
במהלך ארבע השנים האחרונות ,משנת  ,2006נערך סקר ארכיאולוגי באתר מונפורט ,המבצר המרכזי
של המסדר הטבטוני במזרח הלטיני .הסקר נערך על ידי צוות חוקרים ממכון זיינמן באוניברסיטת חיפה.
בניתוח תוצאות הסקר ניתן לומר שיש היום בידי המחקר נתונים רבים וטובים יותר בכול הנוגע לאופיו של
המבצר ,ניתוח כרונולוגי של שלבי הבניה והשינויים שנעשו במבצר במהלך בערך חמישים שנות קיומו
במאה ה) 13-בין השנים  1220ו .(1271-כמו כן תוצאות הסקר מאפשרים הבנה טובה יותר של מראה
המבצר ,כפי שהיה לפני ההרס הרחב שעשו בו הכובשים הממלוכים.
בהרצאה זו יוצגו גם דוגמאות של פריטים ארכיטקטוניים והצעות למיקומם המקורי במבצר ,באותם
חלקים שלא שרדו את ההרס של .1271

הגליל העליון בתקופה הפרסית
יואב לרר
רשות העתיקות
בעבודת מחקר שנערכה כחלק מלימודי מוסמך בחוג לארכיאולוגיה באוניברסיטת חיפה ,נחקרו
ממצאי התקופה הפרסית בגליל העליון .המחקר התבסס על ניתוח מכלולי כלי חרס המתוארכים לתקופה
זו ומקורם בסקרים שנערכו באזור זה ובממצאים מחפירה ארכיאולוגית בנהריה .מתוצאות המחקר עולה
כי החל מהמחצית השנייה של המאה הה' לפסה"נ ניתן להבחין בפריחה יישובית הכוללת שישים ותשעה
ישובים ,וזאת לאחר פער יישובי של כמאתיים שנה ,שהתרחש עקב כיבוש הגליל והשומרון על ידי
האשורים.
המכלול מאתרי הסקר כולל כמעט רק כלי אגירה ובהם קנקנים ישרי כתף ,אמפורות מיובאות וקדרות
מורטריה .כדי לדייק בניתוח הממצא נסרקו ממצאי הסקר בסורק תלת-מימד והוקבצו כתפי הקנקנים
באמצעות אלגוריתם ממוחשב .מניתוח תוצאות אלו עלה כי על סמך צורת כתף הקנקנים ניתן להגדיר
בהם שני טיפוסי משנה עיקריים :טיפוס  1נפוץ בעיקר באתרי מישור החוף ,בישובים בעלי אופי עירוני,
ונפחו  10.9ל 14-ליטר .טיפוס  2נפוץ בעיקר במורדות המערביים של הגליל העליון ועד לבקעת פקיעין,
בישובים בעלי אופי כפרי ונפחו מכיל בין  12.6ל 40.6-ליטר .נראה כי תפוצתם הרבה יותר של הקנקנים
מטיפוס  1באתרי מישור החוף קשורה לנוחות השינוע והמסחר הימי.
בבדיקה פטרוגרפית ראשונית שנערכה בקנקנים ישרי כתף מאתר ח' אל -דבשה )הסמוך לכפר
ורדים( הסתבר שהם יוצרו בסמוך לאתר .העובדה ,שהיה ייצור מקומי של קנקנים ישרי כתף באתר
הררי ,הינה חידוש ומלמדת שאין להניח מראש שמקור קנקנים כאלה בקרבת החוף.
מעניינת גם תפוצתן בחבלי ההר של אמפורות שיובאו מאיי מזרח הים האגאי .אמפורות כאלה כמעט
ואינן מוכרות באזורי ההר האחרים של ארץ ישראל והן חסרות במכלולים הקרמים שפורסמו מחפירות
בחוף הלבנוני ומחפירות תל חצור.
במישור החוף התבררה היסטוריה יישובית שונה .כמקרה מבחן נותח מכלול כלי החרס שנמצא
בחפירת בתל נהריה בשנת  .2005והתברר כי השכבות הקדומות בחפירה ,שכבות  ,V – VIוכנראה גם
 ,IVקדומות מצד אחד לכל מה שידוע היה עד עתה מן התקופה הפרסית בחוף דרום הלבנט ומצד שני,
הן מאוחרות לשכבות של סוף המאה השביעית באתרים כמו תל כברי )שכבות  E2aו (E2b -או תל כיסן
)שכבה  .(4aשכבות שאת חורבנן כנראה יש לייחס לכיבוש הבבלי .נראה ,אם כן ,כי השכבות הקדומות
בתל מייצגות פרק זמן שעד עתה לא פורסם במחקרים ארכיאולוגיים של חוף פניקיה וארץ ישראל.
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בכל השכבות בתל נהריה נמצאו גם אמפורות מיובאות מאיי מזרח הים האגאי וכאמור כאלה נמצאו
גם בחבלי ההר .מסתברת מכך אינטגרציה כלכלית בין אתרי ההר לאתרי החוף בימי שכבות  II-IIIבתל
נהריה ,החל ממחצית המאה החמישית עם התאווררותה של הפריחה היישובית באתרי ההר.

מבנה מעיין במרכז הגולן -לאור החפירות בדיר עזיז ואום אל קנטיר
אורן זינגבוים ,רשות העתיקות
בשתי חפירות במרכז הגולן נחשפו מבני מעיין גדולים בנויים קמרונות גזית הצמודים אל מדרגת סלע,
כאשר מתחת לכל קמרון שוקת אבן גדולה :באום אל קנטיר חפרה משלחת אונ' בר אילן בראשות דר'
חיים בן דוד ואורן זינגבוים ,שימור -ישו דריי ) (1999-2000בדיר עזיז נערכה חפירה חינוכית של רשות
העתיקות בראשות אורן זינגבוים )(2010
אום אל קנטיר :נחשפו שלושה קמרונות בנויים גזית ,כאשר שניים בנויים בציר אחיד ומתחתם שקתות.
קמרון אחד קרס ברעידת האדמה בשנת  .749נוסף לאלה נמצאו גם מתקנים נוספים ועדויות לשלבי
בניה שונים .אין נתונים לתאריך הבניה ,אך ברור שהמכלול שימש בתקופת הישוב היהודי ששכן במקום
בתק' הביזנטית .לפי הצעת י' דריי יתכן והיה במקום מתקן לעיבוד פשתה.
דיר עזיז :נחשפו שרידי קמרון פתוח אשר שרד בחלקו ומשני צידיו אומנות בנויות .בחלקו האחורי של
הקמרון נבנה קיר שתמך את המדרון .מתחת לקמרון נמצאה שוקת בנויה לוחות בזלת ומטויחת בטיח
הידראולי עבה .ניכר כי המבנה נפגע במהלך רעידת אדמה או גלישת קרקע .כנראה שהייתה זו רעידת
האדמה של שנת  551לסה"נ.
את בית המעין ואת בית הכנסת הסמוך ניתן לתארך לרבע השני והשלישי של המאה הו'.
הצעת שחזור מבנה המעיין
בחפירה מצומצמת זו נחפר חלקית רק קמרון אחד אך מעיון בנתונים מן הסקרים שנערכו במקום וכן
ומצילומים משנות השבעים ,ניתן לשחזר את מבנה המעיין בדיר עזיז .נראה כי המבנה היה בעל שניים
או שלושה קמרונות .השוקת נהרסה בחלקה ועל בסיסה נבנתה בריכת שאיבה מודרנית אשר שמרה
על מידותיה .יתכן ומשמאל וממערב לקמרון שנחפר שקיים גם קמרון נוסף בשטח שטרם נחפר.
סיכום :
בחפירות אלו נחשפו מבני מעיין מרשימים בעלי שניים או שלושה קמרונות פתוחים ומתחת לכל קמרון
שוקת בנויה ומטויחת אליה נאספו המים .יתכן ומבנים אלו מצביעים על צורת בניה אזורית במרחב דרום
הגולן .ברור כי בניית מבנים גדולים אלה הייתה יקרה ,ארכה זמן רב והצריכה ידע הנדסי ומיומנות חציבה
בבזלת.
בשתי החפירות לא תוארך יסוד מבני המעיין ,אך ברור שהם היו בשימוש בזמן החיים בכפר
היהודי,שהיה בשני האתרים בתקופה הביזנטית.
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התיישבות צלבנית במערב הגליל
רביע חמיסה
רשות העתיקות ואוניברסיטת חיפה
הרצאה זו תציג בקצרה את מחקרנו על פעילות הגופים הפרנקים השונים בגליל המערבי ואזור עכו
בתקופה הצלבנית בין השנים  .1291 – 1104באותו פרק זמן ,עשרות גופים פרנקים פעלו באזור הנדון,
הם קנו ומכרו רכוש ,נלחמו ,הגנו ולפעמים גם חיו בשקט .הם בנו ופיתחו כפרים ,מבצרים מפעלים
תעשייתיים ועוד .על פעילויות אלה ניתן ללמוד משני מקורות עיקריים; הממצא הארכיאולוגי והתיעוד
ההיסטורי ,שבמקרים מסוימים הם מתחברים באופן מושלם ומספקים עדות כמעט וודאית על פעילות
מסוימת של אחד הגופים ,או על מקרה מסוים שהתרחש באזור ,כגון כיבוש מבצר מונפורט.
לשם המחשה וכדוגמה ,נציג כאן עדויות היסטוריות וארכיאולוגיות על כיבוש מונפורט ונראה את
ההתאמה בין המתואר לפני  740שנה לבין הממצא בשטח כיום

רסן את הסוסים! !Hold your Horses
לשאלת הסתערותו הרכובה של ריימון מטריפולי בקרב קרני חיטין
רפאל לואיס ,אוניברסיטת חיפה
"ארבעה דברים נשגבים מכל; נשים ,סוסים ,כוח ומלחמה" )רידיארד קיפלינג ,בלדה מלגלגת על
מלך(.
במרכז דיוננו עומדים שלביו האחרונים של קרב קרני חיטין .זיקה ישירה נודעת להם לכל ארבעת
ההיבטים שעליהם מלגלג קיפלינג.
זירת קרב קרני חיטין במוצאי היום הראשון וביומו השני השתרעה על פני המרחב שבין חורבת מסכנה
)צומת גולני( במערב להר קרני חיטין במזרח .במהלך הפרויקט הארכיאולוגי של קרב קרני חיטין שוחזר
מרחב זה לתקופותיו השונות ובכלל זה גם לתקופת הקרב .המקורות הכתובים מתארים בפנינו אירועים
שונים שהתרחשו בשטח זה ,אך המחקר מתקשה לסדרם כרונולוגית וכן לעגנם באזור מסוים במרחב.
אחת הדמויות המרתקות בתולדות ממלכת ירושלים הינה זו של ריימון השלישי מטריפולי  -נסיך הגליל
)אוצר הכתר שנושל( .מרתקת אולי יותר מכל היא שאלת "עזיבתו" את שדה מערכת חיטין לאחר
הסתערותו על חסימה מוסלמית שניצבה מולו .לולא צלחה ,הייתה ההסתערות פותחת נתיב חדש בפני
הפרנקים ואולי הופכת את הכף.
מטרת מחקרי 1היא להציג ולבחון מודל לארכיאולוגיה של שדות קרב )בהסתמך על קרב קרני חיטין
כמקרה מבחן( .המודל מאפשר לבחון אירועים היסטוריים כקרבות שדה מתקופות שונות באזורנו .אירוע
היסטורי נקודתי מוגבל לפרק זמן קצר בהקשר של רצף ממושך ורב תהפוכות .ארכיאולוגים של שדות
קרב נוטים לאמץ נקודת מבט הנגזרת מן הממצא הקטן )ראש החץ ,הפרסה( ,כלומר המיקרו ,ממנה הם
בוחנים את המרחב כולו )המקרו( .אולם יש להבין שלכל אירוע ,כגון קרב שדה ,יש רקע טופוגרפי,
סביבתי ,תרבותי ומחזורי ,ולא ניתן להבינו ללא תהליך מחקרי הנע מנקודת המבט הרחבה – המקרו ,אל
זו הנקודתית -המיקרו.
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כמה עקרונות עומדים בבסיס המודל המחקרי שאותו אני מציע :תשתית )טופוגרפית-סביבתית( מסוימת
יכולה לכוון אנשים לפעול בצורה דומה ,בתקופות שונות ,על גבי אותה משבצת קרקע; יש לבחון אירוע
היסטורי )קצר-מועד( ,על פי תפיסתי ,ביחס לגורמים המבניים והמחזוריים )בעלי המשך הארוך והבינוני(
במרחב הפעולה .עקרונות אלה צריכים להיות מיושמים בעבודת השדה הארכיאולוגית.
זה לא מכבר הצבעתי על הנקודה בשטח בה שובשה כמעט סופית תוכניתם של הפרנקים וממנה והלאה
נבצר מהם להגיע ליעדם )טבריה( בדרך המלך .לדעתי לא רחוק מנקודה זאת יצא ריימון בראש פרשיו
להסתערות המפורסמת .במהלך ההרצאה תבחן אפשרות זיהוי זאת על פי שיטות מחקר המסתמכות בין
השאר על שחזור המרחב ,מדריכי לחימה ,ארכיאולוגיה ניסויית וניתוח פיזור ממצאים .הייתכן ובגילויים
חדשים אלו גלומות תשובות לשאלות עליהם ידעו עד כה להשיב רק ריימון מטריפולי וצלאח א דין?
המחקר נערך במסגרת עבודת דוקטורט בחוג לארכיאולוגיה של אוניברסיטת חיפה בהנחייתו של פרופ' אדריאן בועז.

השומרונים ובתי הכנסת בבית שאן
יעקב הראל ווליד אטרש
רשות העתיקות
בתקופה הביזנטית ,בהנהגתו של בבא-רבה ,בית שאן הייתה למרכז שומרוני חשוב .בהנהגתו זכו
השומרוניים להיות אומה ריבונית ,המעצבת את גורלה .הוא הקים אדמיניסטראציה שומרונית עצמאית,
שהחזיקה מעמד כעשרים שנה .בעת שהותו בבית שאן ,הנהיג שינויים מהפכניים בחיי השומרוניים,
ואחד החשובים שבהם הקמת מוסד מרכזי בשם "שבעת זקני ישראל" ,שבידיהם נמסרו סמכויות השיפוט
והמינהל .בסוף ימיו של הקיסר יוסטיניאנוס פרץ מרד שומרוני נגד השלטון הנוצרי ,שעם דיכויו בטל
קיומם של השומרונים כאומה.
בחפירות ארכיאולוגיות בבית שאן ,נמצאו עדויות על נוכחות שומרונית ומעורבות שלטונית המתבטאת
במפעלי בנייה ,שכללו שיפוץ חומות העיר ,הקמת רחוב סילבאנוס ובניית הסגמא ברחוב פלאדיוס.
חשוב לציין ,שנתגלו בבית שאן שני בתי כנסת שומרוניים הממוקמים מחוץ לחומות העיר ומתוארכים
לתקופה הביזנטית .בית כנסת הצפוני בתל אצטבה אשר נחפר בשנת  1961על ידי נ' צורי ובית הכנסת
הדרומי שנחשף בשנת  2009על ידי י' הראל וו' אטרש.
בית הכנסת הדרומי נבנה סמוך לבית חווה חקלאית ,והם הוקמו בשלהי המאה הה' לספירה והמשיכו
להתקיים עד ערב הכיבוש המוסלמי בשנת  634לספירה ,שהוביל לבריחת השומרונים ונטישת המקום.
גילוי בית כנסת שומרוני נוסף ,בעורף החקלאי ,מעשיר את ידיעתנו על האוכלוסייה השומרונית אשר
עסקה ככל הנראה בחקלאות .בית כנסת זה ,היה מורכב מאולם מלבני ) 5 X 8מ'( וחזיתו פונה לדרום
מערב ,לכיוון הר גרזים .רצפת האולם הייתה עשויה פסיפס צבעוני ,מעוטרת בדגם גיאומטרי ובמרכזה
הייתה כתובת ביוונית שממנה שרד קטע מהשורה האחרונה " T[]OUTON NEWNזה בית המקדש"
שאפשר לתרגם לעברית "את המקדש הזה".
בית חווה נחשף כ 50מ' ממערב לבית הכנסת והשתרע על שטח העולה על  1500מ"ר .היה מורכב
מחצר מרכזית ומסביבה מחסנים ,ובחלק הדרומי היו בית מגורים ,אולם אירוח ומתקני תעשייה.
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עדויות לראשית התרחבותה של עכו אל מחוץ לתל
אמאני אבו חמיד
רשות העתיקות
בין השנים  1989 – 1973נערכו בתל עכו חפירות שהתבצעו על ידי המרכז ללימודי ים והחוג
לציוויליזציות ימיות באוניברסיטת חיפה ,בהנהלתו של מ' דותן .החפירות חשפו שרידים מצומצמים
מתקופת הברונזה הקדומה  Iושרידים נרחבים מראשית ביצור העיר בתקופת הברונזה התיכונה 2א' ועד
לתקופה ההלניסטית.
בשנת  2006-2007נערכה חפירת בדיקה במרחק של כ 100 -מ' צפונית לתל עכו וממזרח לתחנת
הרכבת .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ,נערכה בעקבות פרויקט הכפלת מסילת הרכבת במקום.
בחפירה זו נחשף חלק משכונה הבנויה מצפון לתל עכו ,שמבניה מתאפיינים בשימוש בשיטת בנייה
יוצאת דופן .הקירות ששרידיהם נחשפו בנויים בחלקם מאבני גוויל בינוניות עד קטנות ,משורות של
קנקנים ,שורות של אמפורות משולבים יחד עם שברים של אמפורות ושברי קנקנים.
שכבה זו תוארכה לראשית המאה הרביעית לפנה"ס על פי ממצא כלי החרס ובו אמפורות וכלים אטיים
וכן על פי המטבעות.
באוקטובר  2010נערכה חפירה נוספת מטעם רשות העתיקות ממערב לתל עכו .הממצא הקדום ביותר
שנחשף בשטח זה מתוארך לסוף התקופה הפרסית .בדיקות גיאולוגיות שנערכו בעבר ממערב לתל עכו
הצביעו על כך ,שקו החוף הגיע בסמוך לאזור זה .בחפירה זו נמצאה עדות ראשונה לזמן נסיגתו של הים
התיכון מערבה.
בשטחים נוספים שנחפרו בתחום של  350מ' ממערב לתל בעבר ,נמצאו שרידים מהתקופה הפרסית על
בנויים על גבי אדמה בתולה :שטח  E1שנחפר על ידי משה דותן ב ,1979 -חפירת ג'ראלד פינקלשטיין
ב 2003 /2002 -וחפירתה של נורית פייג ב.2009 -
בכל החפירות הרבות שנערכו בתחום העירוני של עכו המודרנית לא נמצאו שרידים באתרם שקדומים
לתקופה ההלניסטית ,ומסתבר שראשית ירידתה של עכו מהתל הייתה בתחילת המאה הרביעית לפנה"ס
וגם זה רק בתחום צר ממערב לתל.

התנגשות בין עולמות  -כשהתנא הגלילי ר' שמעון בר יוחאי פגש את שלמה המלך
ד"ר גלעד ששון,
המחלקה לתלמוד אוניברסיטת בר-אילן ומכללת צפת
התנא הגלילי ר' שמעון בר-יוחאי ידוע בעמדתו הקיצונית ביחס לבני הנכר ודוגמה לכך היא קביעתו:
"הכשר שבגויים הרוג" )מכילתא דרשב"י יד:ז( .מנגד שלמה המלך מפורסם ביחסו האוהד למי שאינם
מבני עמו .הוא קשר קשרים עם מלכים כמו פרעה ,חירם מלך צור ומלכת שבא .הוא אף נשא נשים
נוכריות רבות כדברי הפסוק" :והמלך שלמה אהב נשים נוכריות רבות ואת בת פרעה ,מואביות ,עמוניות,
אדומיות ,צדוניות ,חיתיות" )מל"א יא:א( .המפגש בין שתי דמויות אלה ובין תפיסת עולמם נוצר מתוך
מספר מאמרים של רשב"י המתייחסים לשלמה המלך .במאמרים אלה מותח רשב"י ביקורת על שלמה
בשתי נקודות .הנקודה הראשונה היא נישואיו לנשים הנוכריות הרבות .רשב"י סבור כי שלמה נשא נשים
נוכריות מתוך אהבת זנות )ירושלמי סנהדרין ,ב:ו( .והוא אף מתאר כיצד בעקבות מעשה זה נתבע שלמה
על ידי ספר התורה לפני ה' )שם( .הנקודה השניה היא דברי תוכחה ששם רשב"י בפי אמו של שלמה,
בת-שבע ,הטוענת כלפיו "מה לך אצל מלכים ששותים יין ומשתכרים ואומרים למה לנו אל?" )בבלי
סנהדרין ע ע"ב( .שלמה מואשם על ידי אמו כמי שנוהג כמלכי נכר השותים יין ומתנכרים לה' .בהרצאה זו
יוצגו וינותחו מאמרים אלה של רשב"י .כמו כן יוצע הסבר לביקורת החריפה של רשב"י לאור תפיסת
עולמו ביחס לגויים ,שנראה כי שורשה נעוץ בתוצאות הקשות של מרד בר-כוכבא ,המנוגדת לדרך
התנהלותו של שלמה.

20

