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בתי הכנסת העתיקים בגולן
חינוך וקהילה
העצמת מורשת בתי הכנסת העתיקים של הגולן בקרב הקהילה המקומית והציבור הרחב .הקניית ידע :ההתיישבות
עתיקה בגולן  -גאוגרפיה ,היסטוריה וארכאולוגיה ,סמלים ואמנות יהודית ,ארכיטקטורה של בתי כנסת ,תפקידי מוסד
בית הכנסת בקהילה .הקניית ערכים :זהות יהודית וישראלית  -גיבוש והעצמת הזהות המקומית של תושבי הגולן וחיזוק
תחושת השייכות הקהילתית ,שמירה על הסביבה ,מעורבות ואחריות סביבתיות .פיתוח מוקדי עניין באתרים עצמם לטובת
המבקרים .בגולן התגלו  31אתרים עם בתי כנסת ,בריכוז ייחודי בארץ! בתי הכנסת הם העדות להבנת היקף היישוב היהודי
בגולן בעת העתיקה .בית הכנסת הוא מוקד החיים של הקהילה היהודית .בתי הכנסת בנויים בפאר ,עשירים בפריטים
אומנותיים וכתובות .הממצא "מספר" לנו על עוצמת הישוב היהודי בחבל ארץ זה והקשר לקרקע.
שיתוף הקהילה (כלומר בעלי העניין כגון ישובים ,גופים ומוסדות) בבניית התכניות והפעילויות סביב מורשת בתי הכנסת
ושימורה.
יצירת מסגרת פעילות רב שנתית קבועה במערכות החינוך הפורמלי והלא־פורמלי
יצירת מסגרות פעילות רב שנתית קבועות של הקהילה באתרים .מעורבות זו תתבטא ברמת התושב ,היישוב והמועצה
האזורית.
יצירת זיקה בין קהילה או מסגרת חינוכית לאתר בקרבה גאוגרפית
בניית התכנית סביב מספר מוקדים – בעלי העניין ,האתר והפעילות:
בעלי עניין  -פיתוח פעילויות מגוונות עבור בעלי עניין (בי"ס ,תנועת נוער או ישוב מסוימים) באתרים שונים ,למשל הצעה
לחברי אחד הישובים לערוך מגוון פעילויות כגון קיום אירועים באתרים שונים ,אימוץ אתר ,טיול והרצאה.
אתר  -פיתוח פעילויות ומעורבות של בעלי עניין שונים סביב אתר בודד כדוגמת עריכת טקס קבלת ספר תורה באתר,
הכשרת מדריכים לאותו אתר ,חפירה או אימוץ האתר על ידי אחד מבעלי העניין.
פעילות  -בניית פעילות שתיושם על ידי בעלי עניין שונים באתרים שונים כדוגמת יישום של תכנית תחזוקה לאתרים (ניקוי
והסרת צמחיה).
שותפים לפרויקט | אורן זינגבוים ,דר' אליעזר שטרן ,גלעד צינמון ,דרור ברשד ,יעל אלף ,נדיה עזר ,רונית וולמרק
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תל ירמות – רמת בית שמש
פרויקט זה תואם את הרוח הנושבת ברשות העתיקות .מראשיתו ועד סופו בוצעו החפירות על־ידי בני נוער שהראו כי
תרומתם לקידום החפירה אף רב יותר ממה שהכרנו .יתר על כן ,אף בעבודות השימור הנרחבות במקום ישולבו בני נוער.
כבר הוכח ,במסגרת פעילות אחרת (פרויקט בוויאר) ,כי בהנחיה נכונה מסוגלים בני נוער וקד"צים לבצע עבודות שימור
באיכות טובה .זאת ועוד ,אין זה דבר של מה בכך לקחת אתר בלב שכונת מגורים ,ולהפכו גן לאומי פתוח למבקרים .על אף
עבודות הפיתוח המואץ באזור ,ולמרות שלאתר יועד כיליון ברמה כזו או אחרת ,הצלחנו ,ברשות העתיקות ,להציבו כאחד
המקומות המעניינים לביקור במרחב כולו .ניתן ,אם כן ,לומר כי פרויקט תל ירמות בהחלט משקף את החזון והייעוד של
רשות העתיקות .פרויקט תל ירמות הינו דוגמה טובה ל־כיצד מצילים אתר .האתר ,שעד לפני מספר שנים יועד להיות 'אי
בודד' בלב שכונת מגורים ,הפך בזכות מספר מהלכים לגולת הכותרת של המקום .הרעיון היה לעורר עניין בקרב מספר
גורמים בעלי השפעה באזור ,וההכרה בכך שאתר ארכיאולוגי ,מרשים כמה שיהיה ,אינו יכול תמיד לעמוד ברשות עצמו,
קל וחומר כאשר מדובר בסביבה שעולם הארכיאולוגיה זר לה עד מאוד (מדובר בסביבה חרדית) .שיתוף הגורם המפתח
– משרד הבינוי והשיכון; הכנסת רשות הטבע והגנים לעניין; שימת דגש על הנושא השימורי ,כל אלו ועוד הציבו את האתר
במקום אחר ,ראוי יותר .שילובם של כל הגורמים יחד יוצרים למעשה חזית אחת אשר רואה בסופו של תהליך את רווחת
הציבור; המטייל הבודד; החוקר וכד' .תל ירמות והתכניות הנרקמות סביבו ,הוא עדות לכך שניתן לשלב את הארכיאולוגיה
על גווניה באזורי פיתוח .יתר על כן ,פיתוח האזור היה בבחינת קרדום לחפור בו (תרתי משמע) ,שכן אתר זנוח כתל ירמות,
קיבל כעת מעמד של גן לאומי שייפתח למבקרים.
שותפים לפרויקט | אבי משיח ,אורי לבן ,דר' אמיר גולני ,גיל חקלאי ,הדר שלו ,זוהר תורג'מן ,חגית נויגבורן ,ניסן נחמה,
נפתלי אייזיק ,סמיון גנדלר עומר שלו ,דר' עמית שדמן ,פרופ' פייר דה־מירושג'י (ומשלחת המתנדבים שלו)
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חפירות מערת גולגולות נחל צאלים
עקב תפיסת 'פפירוס ירושלים' על ידי היחידה למניעת שוד עתיקות במהלך חודש אפריל  2013נערך מבצע מודיעיני שמטרתו תפיסת
החוליה ששדדה את הפפירוס ואיתור המערה ממנה התעודה נשדדה .בחודש נובמבר  2015נתפסה חולייה שודדי העתיקות ששדדה
את הפפירוס במערת הגולגולות שבנחל צאלים .בעקבות התפיסה הוחלט על חפירה רחבת היקף במערה .מערת הגולגולות ממוקמת
בסביבה מדברית מבודדת כ־ 90מטרים מתחת לראש המצוק הצפוני של נחל צאלים .הגישה אל המערה קשה ביותר וכוללת ירידה
במצוקים.
החפירה במערה נוהלה על ידי אמיר גנור ודר' איתן קליין מהיחידה למניעת שוד עתיקות יחד עם דר' אורי דוידוביץ' ורועי פורת מהמרכז
לחקר מערות מהאוניברסיטה העברית .היקף החפירות הבלתי חוקיות מעידות כי המערה הייתה יעד מועדף לחפירות שוד בעשרות
השנים האחרונות .מטרת החפירה הייתה להציל מכלולים ארכיאולוגיים שטרם נפגעו ממקושי השודדים ולנסות לאתר ממצאים
בעלי חשיבות ארכיאולוגית יוצאי דופן בטרם אלו ישדדו ,החזרת מדינת ישראל לפעילות ארכאולוגית במדבר יהודה אחרי כמעט 60
שנה במהלכם המדינה "הפקירה" את המערות העתיקות במצוקים לשודדי העתיקות ,וקירוב הציבור הרחב לארכאולוגיה ,לעשייה
הארכאולוגית ולחדוות הגילוי .החפירה התקיימה במשך שלושה שבועות רצופים והיא כללה הקמת מחנה אדמיניסטרטיבי בראש המצוק,
מחנה שכלל מאהל ללינה ,מטבח שדה ,מקלחות ושירותים וחדר הרצאות ,כל החופרים לנו ואכלו בשטח.
בחפירה השתתפו כ־ 400מתנדבים מהארץ והעולם .לצורך תפעול המבצע האדמיניסטרטיבי שכלל את בניית ופירוק המחנה ,הזנת
המשתתפים ,הכנסתם והוצאתם מהמדבר ברכבי שטח ,הספקת מים לשתייה ולמקלחת והארת המחנה נעזרנו בכל חברי היחידה
למניעת שוד עתיקות שנרתמו למאמץ במשך שלושה שבועות תמימים .על מנת להוביל את צוות החפירה אל המערה וממנה ברמה
בטיחותית גבוהה הותקן מבעוד מועד מסלול מאובטח שכלל חבלי סנפלינג ,סולמות מתכת ,יתדות עזר ,מעקות וכבלי מתכת על ידי
חברה חיצונית ונערכו הדרכות בטיחותיות והדרכות על ציוד הבטיחות האישי מידי יום ביומו לכלל המשתתפים בחפירה .החפירה
התבצעה בכל חלקי המערה ,כולל חלקים פנימיים ,קשים לגישה .במהלכה נאספו ממצאים ארכיאולוגיים רבים ,כולל ממצא אורגני,
ארכיאוזואולוגי וארכיאובוטני שנשתמרו ברמה טובה עקב האקלים היבש של המדבר .ממצאים אלו הועברו לבדיקות המשך במעבדות
רשות העתיקות ובמעבדות חיצוניות.
ממצא נדיר הראוי לציון הינו מטמון של חרוזים מהתקופה הכלקוליתית שנתגלה עטוף בטקסטיל וקשור בחבלים .ממצא נדיר נוסף הם שני
פרגמנטים של פפירוסים ועליהם כיתוב בארמית ,כפי הנראה חתימות עם שמות של יהודים שהסתתרו במערה בתקופת מרד בר־כוכבא.
ממצאים אלו מעידים מעל לכל ספק כי עדיין ניתן למצוא במדבר יהודה ממצאים ארכיאולוגיים בעלי חשיבות יוצאת דופן למדע וזאת
על אף שבעים שנות שוד עתיקות במדבר .ממצאי החפירה מוינו ,קוטלגו והוכנסו לטיפול במעבדות רשות העתיקות .למבצע החפירה
במערת הגולגלות היו שותפים רבים ברשות העתיקות ומחוצה לה ,אנשי הלוגיסטיקה ,הרכש והבטיחות שסייעו ,אנשי מעבדת המגילות,
מערך הדוברות וההסברה שפעל במרץ לגיוס המתנדבים ויצירת הקשר ,רבים מארכאולוגי רשות העתיקות שבאו בהתנדבות לחפור
בסוף השבוע בימים חמישי ושישי ,אנשי מרחב דרום ,ותחום טיפול בממצאים .ומחוץ לרשות אנשי המלח"מ באוניברסיטה העברית ,חוקרי
אונ' בר אילן ,אנשי רשות הטבע והגנים ,מדריכות בתי ספר שדה סוסיה ועין גדי ,תושבי דרום הר חברון ,אנשי יחידות החילוץ ערד ועוד
רבים אחרים .המבצע הפיח "רוח עשייה" בקרב כלל המשתתפים והזכיר את הפעילות החלוצית בתחום הארכאולוגיה בשנות השישים
של המאה הקודמת .רוב משתתפי המבצע עדין נשארו בקשר עם רשות העתיקות באמצעות הרשתות החברתיות.
שותפים לפרויקט | אבי גנון ,אילן חדד ,דר' איתן קליין ,אלון קליין ,אמיר גנור ,גדעון גולדנברג ,גיא פיטוסי ,גרשון דוד ,דוד אונונה ,דני נעמני,
דייגו ברק ,טלי שמש ,יואב מזרחי ,יולי שוורץ ,יעל בר ,דר' יעל עבאדי־רייס ,יפתח זהבי ,מירב שי ,ניר דיסטלפלד ,עוזי רוטשטיין ,עירא
הורוביץ ,עמירן מלכה ,רונית לופו ,רעות אליה ,שלמה אשכנזי ,שרית בן־שימול
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הקמת גן ארכיאולוגי 'עיר הומיה'
מחנה יצחק רבין

התצוגה "עיר הומיה" עוסקת במקומה של העיר בתרבות האנושית ומציגה את סיפור הערים העתיקות בארץ ישראל .היא
מבקשת לקרב את החיילים ,האזרחים והמבקרים במחנה רבין.
הקריה ,הממוקם בלב העיר תל אביב יפו ,אל הארכאולוגיה ואל מורשת ארץ ישראל .התצוגה ערוכה  -בארבעה מתחמים
המעוצבים ומתוכננים כתכניות מתאר של ערים קדומות  :עיר בירה ירושלים; עיר קודש טבריה; עיר נמל קיסריה ,אשקלון
ועכו; ועיר מדבר ממשית ,עבדת ,חלוצה ושבטה־במוצגים כ־ 80פריטים אדריכליים ,פסיפסים ומתקנים חקלאיים מימי בית
שני ועד ימי הביניים .כל אלה נחשפו בחפירות ארכאולוגיות שנערכו בערים עתיקות מהחשובות בתולדות א"י.
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דניאל ויינברגר ,ולדימיר ביטמן ,ז'ק נגר ,דר' יהודית בן־מיכאל ,יולי שוורץ ,ישראל חסון ,מאיר אברהמי ,מירב שי ,דר' מיכאל
סבן ,מלי יהודה ,נגה זאבי ,נידאל דיאב ,ניקי דוידוב ,עדי סבוריאן ,פנינה נקר ,רחל קודיש־ושדי ,רחלי הראל ,שמוליק פרייריך

בתי הכנסת העתיקים בגולן  -חינוך וקהילה | תל ירמות – רמת בית שמש | חפירות מערת גולגולות נחל צאלים
הקמת גן ארכיאולוגי 'עיר הומיה' – מחנה יצחק רבין | תיעוד דיגיטלי של חפירות הצלה

פרויקט מצטיין | 2016

תיעוד דיגיטלי של חפירות הצלה
תיעוד דיגטלי תלת ממדי של חפירות הצלה ,עיבוד הצילומים והכנתם לפרסום מדעי ברמה גבוהה.
•יצירת ארכיון דיגיטלי תלת ממדי של שטחי החפירות.
•הכשרת צוות ארכיאולוגים לביצוע המשימה.
•אפיון פיילוט הפרויקט והוצאתו לפועל בחינתו.
•הפרוייקט נמשך כמעט כשנה והתנהל בהתאם לשלבים הבאים:
•הכשרת רפרנט מטעם המרחב
•בחירת תכנה וחומרה
•גיבוש צוות וצרכים
•הגדרת יעדים לפי שלבי ההתקדמות
•הצגת תוצרים בהתאם להתקדמות
•הגדרת ממשקי עבודה עם יחידות אחרות ושותפים מחוץ לרשות
•פיילוט
•אפיון סופי (השלב הנוכחי)
שותפים לפרויקט | אור רוז ,איריס הדר ,אלכס ויגמן ,יואב ציונית ,דר' חמודי חלאיילה ,דר' יובל ברוך ,יעקב שמידוב,
עמית ראם
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בחודש יולי  2017התכנסה וועדה ייעודית לבחירת הפרויקטים המצטיינים לשנת  2016וזאת
לאור החלטת הנהלת רשות העתיקות ,על מתן "פרס רשות העתיקות" לפרויקט המצטיין.
הוועדה בחנה את תשעת הפרויקטים ,שהוצגו בפניה על ידי מנהליהם ובחרה את הפרויקטים
המצטיינים לשנת  2016על פי הקריטריונים הבאים:
[ ]1השפעת רוחב ותרומה לארגון לאור החזון והייעוד [ ]2יוזמה וחדשנות
[ ]3איכות ביצוע [ ]4עבודת צוות [ ]5בטיחות [ ]6אופן ביצוע הפרויקט ורמתו
[ ]7עמידה בלוחות זמנים ותקציב [ ]8התמודדות חריגה עם קשיים
[ ]9יצירתיות [ ]10תרומה מדעית יוצאת דופן

הוועדה בחרה את הפרויקטים שלהלן:
בתי הכנסת העתיקים בגולן
חינוך וקהילה

תל ירמות – רמת בית שמש

הקמת גן ארכיאולוגי 'עיר
הומיה' – מחנה יצחק רבין

תיעוד דיגיטלי של
חפירות הצלה

חפירות מערת גולגולות נחל
צאלים

