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 חפירות בימי קורונה  10

  / /  שושה-מחוויות החפירה באבו

אסתר מלט, יעל כהן ושירה  

 רכס

כתובות בני הנוער   7

והצעירים בבית שערים  

 מתקופת המנדט
 רעות יהודאי  //

 מפעילויות המחלקה  11

הצצה למגוון הפעילויות הקורות  

   במחלקה

 מעוניינים לפרסם כתבה שלכם בעלון? 

 derech.eretz.biu@gmail.com - שלחו אותה לכתובת 

 ת דבר העורכ 

 

 

 תוכן עניינים 

 

 

 , מהנה קריאה

 אביה חממי 

אתם   הקרוב,  בשבוע  שיחול  הפסח  חג  לכבוד 
מוזמנים לקרוא את כתבתו של פרופ' שון זליג  

באתרים  העוסקת  בארץ    מקראיים   אסטר 
התרחשו   בהם  וניסים ישראל  גבורה  מעשי 

המקבילים למאורעות פסח. לאחר מכן מובאת  
כתבתו של גיא דרך הסוקר את תולדותיו של תל 
תוצאות   ואת  בו  שנעשה  המחקר  את  תקוע, 

 מעשי השוד הרבים בתל.  
החודש   מתארחת  הצעירים  החוקרים  בפינת 
שלה  התזה  עבודת  שבמסגרת  יהודאי  רעות 

הצבר דור  על  ללמוד  ניתן  מה  של בודקת  ים 
שהשאירו  הכתובות  מן  המנדט  תקופת 
הצעירים על קירות בית הקברות בבית שערים.  

וי אהוד  פרופ'  של  דבריו  מובאים  ס  בהמשך 

לזכרו של פרופ' עופר בר יוסף שהחודש צוינה 
 שנה ללכתו. 

שנמצאת בנוסף,   לחפירות  ההרשמה  לכבוד 
בעיצומה וכדי לתת לאלו מכם שטרם השתתפו  

על   מושג  לכם, בחפירות  הצפויה  החוויה 
החופרות  מן  שלוש  של  רשמיהן  כאן  מובאים 

 בתל אבו שושה בקיץ שעבר. 
נכללה   המחלקה  פעילויות  בפינת  לבסוף, 
הקרוב   בחודש  הצפויות  לפעילויות  הצצה 

 במחלקה.
אסיים בברכת חג שמח לכולכם ומי ייתן וניפגש  

 בקרוב פנים אל פנים! 

 פסח בכל אתר ואתר  3

  / /  כתבה חגיגית לכבוד הפסח

 זליג אסטרפרופ' שון 

 תל תקוע  5

ארכיאולוגי   אתר סיפורו של 

 גיא דרך  //  ביו"ש

 עופר בר יוסף  -לזכרו 9

 יספרופ' אהוד ו   //



 
 
 
 

בעמקי הגליל    -המוני עם ישראל, פסח הוא חג הטיולים ל

למסורת   הארץ.  בנופי  לטייל  יוצאים  השפלה,  ובגבעות 

אכן, גם בעמקי הצפון    -החדשה הזו יש שורשים עתיקים 

וגם בנגב זיהתה המסורת עקבות של זמן חרותנו ואירועי  

הלק הבא,  בקטע  ראו  מצרים.  פיוטי ויציאת  מתוך  ח 

בטבריה   )כנראה(  שחי  חכמים  ותלמיד  פייטן  הקליר, 

ימ ההגדות  בתחילת  מן  בחלק  מופיע  )הפיוט  הביניים.  י 

 האשכנזיות(: 

ַסח." פֶּ ְבִעּתֹוֵתי  ֻסְגָרה  ת  רֶּ ִבְצִליל   ְמֻסגֶּ ִמְדָין  ִנְשְמָדה 

ַסח.   ר פֶּ ַסח [...]ְשעֹוֵרי ֹעמֶּ ַבח פֶּ ם זֶּ עֹוד ַהּיֹום ְבנֹוב   .ַוֲאַמְרתֶּ

ַסח  ".ַלֲעמֹוד ַעד ָגָעה עֹוַנת פֶּ

הזה,   הקצר  שלבקטע  הקליר  מאורעות  ומזכיר  שה 

 שהוא מזהה כקשורים לפסח:  

כיבוש יריחו )"מסוגרת", כפי שמתואר ביהושע  .1

 פרק ו פס' א( 

 ח(-השמדת מדיין )שופטים פרקים ו .2

השמדת צבא סנחריב )המזוהה כאן לפי הפסוק   .3

 "עוד היום בנב לעמוד" בישעיה פרק י פס' לב(

ממצרים   פסח  של  ה"אקשן"  את  מעביר  הוא  אל  בכך 

מלבד מעשי יהושע ביריחו, הוא מזהה    ;ישראל-תוככי ארץ

לגלבוע  המורה  גבעת  בין  בעמק  מדיין  השמדת  את 

שפעל  סנחריב  צבא  השמדת  ואת  פסח,  של  כמאורע 

  , יהודה ובנגב הצפוני כעוד מאורע של פסח. כך-בשפלת 

שרים למאורעות הביקורים שלנו במרחבי הארץ אכן מתק

 של חג הפסח.  

ומשפיע   מהמדרשים  המושפע  הקליר,  בחר  מדוע 

דו לזהות  חג  ועליהם,  כמאורעות  אלה  מאורעות  קא 

 מכל סיפורי הגבורה בתנ''ך, מדוע בחר באלה?   הפסח?

ד  לזהות  ניסה  מדגישים  והקליר  בהם  מאורעות  וקא 

והבלתי הניסי  ההיבט  את  נ -הפסוקים  של  צחון יצפוי 

אחד מן המאורעות שהוא זיהה מתואר בתנ''ך ישראל. כל  

בלתייכנ  הנס המגיע  -צחון  בדרך  בעליל, המתרחש  צפוי 

בנ  כך  שבע  ימשמים.  יריחו  את  המקיף  יהושע,  צחון 

פעמים והעיר נופלת. כך בסיפורי גדעון, שם נצטווה גדעון 

של  ילה קטנה  קבוצה  בעזרת  וכך    300לחם  לוחמים. 

-מלך אשור )ישעיהו לובסיפור המקראי הידוע על סנחריב  

יח פרקים  ב  למלכים  משם  ומועתק  הקליר -לז  יט(.  

כל נס המתרחש לעם ישראל,  המציל את העם    -מאותת 

להית,  -מתבוסה, והמראה בצורה ברורה את העזרה הא

 הוא בגדר המשך למאורעות הפסח.  

כל אחד מן המאורעות האלה הוא גם מאורע בו העזרה  

הפעולה האנושית.  החסידות השמיימית משתלבת בתוך  

מתחיל   רבות  לעתים  השמיימי  שהנס  מדגישה 

האדם  של  בהתעוררות  כלומר  דלתתא",  ב"אתערותא 

להית. וכך בסיפורים בהם -לפעול, ואז מגיעה העזרה הא

בחר הקליר, שהתרחשו באתרים המועדפים עלינו לטיולי  

 פסח.

 

יריחו ע ידינתחיל בסיפור כיבוש  יהושע. אכן, מכל    ל 

המלחמות של יהושע, כיבוש יריחו מתואר כנס שמיימי. 

העם אינו נלחם לכבוש את העיר, אלא נצטווה להקיף את  

ת -- ֹכל ַאְנֵשי ַהִמְלָחָמההעיר: " ָחת;  -ַהֵקיף אֶּ ָהִעיר, ַפַעם אֶּ

ָיִמים  ת  ֵששֶּ ה,  ַתֲעשֶּ ִשְבָעה  .ֹכה  ִיְשאּו  ֹכֲהִנים  ְוִשְבָעה 

ת שֹו -ְפרֹות ַהּיֹוְבִלים ִלְפֵני ָהָארֹון, ּוַבּיֹום ַהְשִביִעי, ָּתֹסבּו אֶּ

ַבע ְפָעִמים; ְוַהֹכֲהִנים, ִיְתְקעּו ַבשֹוָפרֹות  " )יהושע  .ָהִעיר שֶּ

ג פס'  ו  שרשרת -פרק  את  הפותח  ניסי,  מאורע  זהו  ד(. 

 פסח בכל אתר ואתר

 פרופ' שון זליג אסטר



ו בפרקים  יהושע  מלחמות  אלה,  יא.  -סיפורי  במלחמות 

להי -לאט מן הצורך להזדקק לתכנון א-יהושע נגמל לאט

שבסיפור  עד  בהדרגתיות,  נעשית  הגמילה  נסי.  ולסיוע 

ומבצע   יהושע מתכנן  יא(,  פרק  )יהושע  מלחמות הצפון 

לב   לשים  כדאי  אך  עצמו.  בכוחות  כמעט  המלחמה  את 

לא אנושי  מרכיב  יש  יריחו  מלחמת  בסיפור  שגם  - לכך 

ושה פעולה. העם אינו יושב על ידיו, אלא העם ע  -מבוטל

מציית לדברי יהושע להקיף את העיר. הנכונות להשתתף,  

ולו גם בצורת "הקפות" בכיבוש העיר היא הפותחת את 

 הדרך לנס הכיבוש, בתיאור המקראי. 

כך גם בסיפור גדעון. בסיפור, ה' מזהיר את גדעון לבל  

שהנ  ישראל  עם  תוייחשוב  הוא  מדיין  נגד  של  צחון  צאה 

ן ָיִדי  'ִיְתָפֵאר ָעַלי ִיְשָרֵאל ֵלאֹמר:  -יוזמה אנושית בלבד: " פֶּ

)שופטים פרק  ז פס' ב(.     "')=היד של ישראל( הֹוִשיָעה ִלי 

הא לעזרה  גם  אנושית -אך  יוזמה  קדמה  כאן  להית 

הצטרף   ;משמעותית  השונים,  שבטיו  על  ישראל,  עם 

לה ומוכן  המדייניילגדעון  בפולש  אתו  יחד  גדעון    .  לחם 

)=שליחים( מלאכים  הּוא  -ְבָכל"  שלח  ַגם  ַוִּיָזֵעק  ה  ְמַנשֶּ

ְבָאשֵ  ָשַלח  ּוַמְלָאִכים  ַוַּיֲעלּו ַאֲחָריו  ּוְבַנְפָּתִלי  ּוִבְזֻבלּון  ר 

העם   של  הנכונות  לג(.  פס'  ו  פרק  )שופטים  ִלְקָראָתם" 

לחם היא ההתעוררות האנושית, לפי הסיפור, ורק אז  ילה

 צחון. ילהי של הנ -מגיע הנס הא

-המודל הזה, של התעוררות אנושית המלווה בנס א

על כך    להי, ברור מאד בסיפור סנחריב. הסיפור הדרמטי

פנים   בבושת  אותו  והשיב  סנחריב,  את  ניצח  שישראל 

ברור:   הוא  גם  לסיפור  ההיסטורי  הרקע  ידוע.  לארצו, 

מנת להשיב את "ארץ -סנחריב הגיע במסע כיבושים על

משלמי  למעגל  למצרים(  סוריה  צפון  בין  )השטח  חתי" 

נכנעו,   באזורב המלכים  והמס של האימפריה האשורית. ר

ידילף עומי שלא נכנע הוח מלך אחר. בסופו של דבר    ל 

צריך לה נגד יסנחריב היה  רק  לחם מערכה משמעותית 

אחד  מתוארים   -מלך  קרבות  שני  יהודה.  מלך  חזקיה 

הזה    האשורי   חומרב אותו ובמסע  חזקיהו,  נגד  שניהם 

מכנים הסופרים האשורים בכינוי החריג "עקשן ועמיד". 

מדרום ללוד(, הביס בקרב אחד, באזור אלתקה )כנראה  

חזקיהו   הצליח  אותו  המצרי,  הצבא  את  האשורי  הצבא 

בקרב הזה,    -לגייס לעזרתו. עזרה זו אינה דבר של מה בכך

קרבותיהם  בכל  ביותר  הצפונית  לנקודה  הגיעו  המצרים 

נכונותם לעזור לחזקיהו.  דבר המעיד על  נגד האשורים, 

סנחריב  שבחר  העיר  בלכיש,  התרחש  השני  הקרב 

כדוגמא  להנצי בהיכלו  לכיבוש  ולניצחונותיח  העדות   .

האשורית  המצור  בסוללת  היום  עד  עומדת  האשורי 

הצליח  לא  המבוקש  היעד  את  אך  לטפס!(.  )מוזמנים 

להשיגנ ס לא   -חריב  והעמיד"  "העקשן  המלך  חזקיהו, 

אשורי, כפי שעשו האשורים  - הובס, ולא הוחלף במלך פרו

אשק אשדוד,  כגון  בממלכות  רבות  ועקרון.  פעמים  לון 

חזקיהו המורד סיים את המערכה כאשר הוא עדיין יושב  

 על כסאו.  

תמיכת  בזכות  רק  התאפשרה  חזקיהו  של  עמידותו 

בעולם  מקום  בכל  ובמלכותו.  בעמדתו  ביהודה  העם 

משתפי האשורים  להם    חיפשו  שיעזרו  מקומיים  פעולה 

להביס את המלך המקומי המורד. סביר מאד שאכן חיפשו 

שלא  מאד  וסביר  להם,  לעזור  המוכנים  ביהודה  אנשים 

מצאו. חזקיהו הצליח, בתבונתו ובדרך בה התנהל, לעודד 

את העם ביהודה לתמוך בו ולא למרוד בו, למרות הלחץ 

א ללכד  חזקיהו  הצליח  בה  הצורה  על  העם  האשורי.  ת 

עבודת  תיכתב  )ואכן  לחקור  ראוי  עוד  עמדותיו  סביב 

לראות  ניתן  המחלקה(.  מרצי  בהנחיית  בעניין  דוקטורט 

"אתערותא דלתתא" )התעוררות אנושית הקודמת לנס(  

וביחס המכבד של חזקיהו  ביחס החיובי של העם לחזקיהו  

 .  לעם

ואתר,   אתר  בכל  הפסח  טיולי  את  לחגוג  נצא  כאשר 

רגלינו,  תחת  העומדים  הגבורה  בסיפורי  להתבונן  ראוי 

 חג שמח!  סיפורים מן הימים ההם בזמן הזה.

 ם במוזיאון ישראלתבליטי לכיש, כפי שהם מוצגי

 פסח בכל אתר ואתר
אל

שר
ן י

או
זי

מו
ם: 

לו
צי

 



תוקוע )ח'  תקוע  גדול בספר  תל  ארכיאולוגי  אתר  הוא   )

ק"מ    10-דונם, הוא ממוקם כ  100-מדבר יהודה. שטחו כ

לבית  עם -מדרום  המחקר  מראשית  כבר  ומזוהה  לחם 

כפי   נוספים  ובמקורות  במקרא  הנזכרת  תקוע  העיר 

שולטת,  גבעה  על  האתר  של  מיקומו  להלן.  שיפורט 

הבנויה מסלע קירטוני נוח לחציבה מתצורת מנוחה, יחד  

)אל למרגלותיו  ופורה  רחב  עמק  הם  -עם  בקעה(, 

התנאים הטבעיים שהביאו להקמת היישוב במקום החל 

 מהתקופות הקדומות ועד ימינו. 

 

 היסטוריית האתר 

בתנ"ך   נזכרת  תקוע  הנביא    14העיר  עמוס  פעמים: 

ר ִמְתקֹועַ -"ֲאשֶׁ ְקִדים  ַבנֹּ ַעל   ָהָיה  ָחָזה  ר  ִיְשָרֵאל" -ֲאשֶׁ

א(, סיפור האישה התקועית החכמה    , פס'אפרק  )עמוס  

י"ד(, תיאור בניית החומה בספר נחמיה   ואל ב, פרק)שמ

ה( ועוד. בעוד שבנוסח המסורה לא  פס'    ,ג פרק  )נחמיה  

זכרת העיר תקוע ברשימת ערי יהודה המופיעה בספר נ 

יהושע, תרגום השבעים מציין את העיר לצד העיר בית 

 לחם וערים נוספות. 

יונתן   של  בריחתם  על  מסופר  א'  מקבים  בספר 

יונה   אבי  מיכאל  פרופ'  ולפי  תקוע  מדבר  אל  ושמעון 

א פרק  בים  'טפוס' הנזכרת ברשימת ביצורי בקכידס )מק

  היא תקוע. -(ט

יוסף בן מתתיהו מספר כי במהלך המרד הגדול קבע 

התייחסות  תקוע.  בכפר  מחנהו  את  גיורא  בר  שמעון 

לתקוע בימי מרד בר כוכבא ניתן לראות בשתיים מאגרות 

במסכת   המשנה  יהודה.  במדבר  שנמצאו  כוכבא  בר 

להביא   ביותר  מובחר  כמקום  תקוע  את  מציינת  מנחות 

שמן אלפא    ממנו  "תקועה  באומרה  המקדש  לבית 

 לשמן". 

מידבא   במפת  העיר  נזכרת  הביזאנטית  בתקופה 

של  האונומסטיקון  דוגמת  שונים  נוצריים  ובמקורות 

אוסביוס. בתקופה הצלבנית מספר גיום מצור כי בשנת 

הותקפה תקוע על ידי כנופיה ותושביה ברחו אל   1138

"מערת עדולם" הסמוכה, שיש לשער כי הכוונה למערת 

סמוך. הגיאוגרף  חריטון או למערה אחרת בנחל תקוע ה

, סיפר כי התקוע היא  13-המוסלמי יאקות, בן המאה ה

לחם  בית  לעיר  סמוכה  ירושלים,  במחוז  קטנה  עיר 

 ומצטיינת בייצור דבש.  

 תולדות המחקר 

הביניים   ימי  כל  ולאורך  הביזנטית  מהתקופה  החל 

התקיימו מסורות, המובאות במקורות הדתיים ובסיפורי 

ל הנביא עמוס בתל תקוע הנוסעים, על מקום קבורתו ש

 )ולפי חלק מהמסורות גם הנביא ישעיהו(. 

ה המאה  של  השנייה  מהמחצית  ביקרו    19  - החל 

רובינזון, -באתר כמה מחוקרי ארץ ישראל המפורסמים: 

תיאורי   בכל  כמעט  אחרים.  רבים  ועוד  גרן  טריסטראם, 

החוקרים את האתר מופיעים שרידי ביצור גדול וכנסיות.  

של החוקרים הימצאותו של אגן טבילה בולט בתיאורם  

גדול עשוי מגוש אבן מונוליתי מעוטר על צלעותיו בגילופי 

 אבן גיאומטריים. 

 תל תקוע

 גיא דרך
 סטודנט לתואר ראשון במחלקה

 מבט אלכסוני על תל תקוע

 אגן הטבילה בתל תקוע



בשנת   קצרה  חפירה  חפירות 1968למעט  נעשו  לא   ,

מסודרות באתר ורוב המידע הקיים בידנו מקורו בסקרים  

ה מטעם  וקיצ'נר  קונדר  באתר:  שנעשו    PEF-השונים 

בשנת  1873-1875בשנים   וצ'יטי  מרקוף  סקר  1929,   ,

ופרופ' יזהר הירשפלד שסקר את    1968החירום בשנת  

 . 1981-1982האתר כחלק מסקר מפת הרודיון בשנים 

באתר   הקרמי  הממצא  הירשפלד  של  הסקר  פי  על 

- מתוארך מתקופת הברזל א' ועד לימי הביניים )המאה ה

ומה  12 הברזל  מתקופת  שרידים  תקופה לסה"נ(. 

של  המזרחיים  במורדות  בעיקר  לראות  ניתן  הפרסית 

התל, שרידים מתקופת בית שני ניתן לראות במקומות  

התל  למרגלות  הקבורה  במערות  ובעיקר  באתר  שונים 

ושרידי התקופה הביזנטית מכסים את כל שטח האתר 

מ', כך על פי בדיקה שנערכה   2-ומגיעים לעומק של כ

 בסקר.

 מצב האתר כיום 

נתונים  ושומרון  ביהודה  רבים  ארכיאולוגיים  אתרים 

בסכנה מיידית כתוצאה משוד עתיקות פרוע ומפיתוח לא 

מפוקח על גבי השרידים העתיקים. תל תקוע הוא אחד 

מבין שורה ארוכה של אתרים ש"זכו" לכבוד המפוקפק 

באופן   שנפגע  אתר  ניתן  של  האם  גדול  וספק  טוטאלי 

עדיין לחקור את היסטוריית האתר בחפירה ארכיאולוגית. 

בהיקפים   עתיקות  שוד  זהו  תקוע,  תל  של  במקרה 

מדהימים, לאורך עשרות שנים, ששיווה לאתר מראה של 

מכתשים ותלוליות פרי עבודתם של שודדי   –"פני ירח"  

 העתיקות. 

שנעלמו האדריכליים  הפריטים  עשרות  מהאתר   בין 

ברבות השנים, נמנה גם אגן הטבילה המפורסם שהיה  

ב רבים  מבקרים  ומשך  המקום  של  ההיכר    200-לסימן 

שנה נגנב האגן ממקומו    20-השנים האחרונות. לפני כ

שבראש התל ונלקח אל מקום לא ידוע. לפני כחצי שנה,  

יחידת קמ"ט ארכיאולוגיה במנהל האזרחי   איתרו אנשי 

ביתו   בחצר  האגן  הסמוך  את  הכפר  עיריית  ראש  של 

כתובות   החיצוני  צידו  ועל  בזבל  מלא  מוזנח,  כשהוא 

ארכיאולוגיה   קמ"ט  במחסני  נמצא  כיום  האגן  גרפיטי. 

במקומו  אם  בין  הרחב  לקהל  יוצג  שבעתיד  לקוות  ויש 

  המקורי ובין אם במוזיאון.

 

 תל תקוע

 לקריאה נוספת:

, 17-11( 108/2)מפת הרודיון )הר הורדוס( י',  הירשפלד
 ירושלים, תשמ"ה.

יהודה שומרון וגולן: סקר ארכיאולוגי  ,)עורך( מ' כוכבי
 תשל"ב. ,ירושלים ,בשנת תשכ"ח

 

 פני התל כיום, בעקבות חפירות השוד הרבות 



חוט מחבר שזור בין מערת צדקיהו, עתיקות חברון, באב  
אל ואד, מצדה ומכלול מערכות הקבורה בבית שערים.  
לזה.  זה  קשורים  אינם  אלו  אתרים  כי  נדמה  פניו,  על 
הפעילות  הארץ,  קצוות  על  מתפרס  הגיאוגרפי  פיזורם 
שונות   בתקופות  התקיימה  בהם  העיקרית 

המכנה המשותף ומשמעויותיהם בעבר ובהווה מגוונות. 
לכולם הוא שבכל אחד מהמקומות הללו נמצאו כתובות  

 גרפיטי של בני נוער וצעירים מתקופת המנדט.  

שכיחה  תופעה  הייתה  הארץ  ברחבי  צעירים  טיולי 

בעבר.  נחקרו  המגוונים  והיבטיה  המנדט  בתקופת 

כתובות  המטיילים  אחריהם  הותירו  שיטוטיהם  במהלך 

קב או  שמם  ציון  ובהן  של גרפיטי  הרחב  היקפן  וצתם. 

שטרם  התופעה  של  שכיחותה  על  מעיד  הכתובות 

נחקרה לעומק והיא במוקד המחקר. מאמר זה יציג את  

אחת מאבני הבוחן של המחקר, הכתובות ממערות בית 

 שערים. 

שי גבעות  על  התחתון,  מכלול    יח'בגליל  מצוי  אבריק, 

השני   הבית  ימי  לשלהי  המתוארכות  קבורה  מערות 

שונות לאחר החורבן. החוקרים מזהים את  ולמאות הרא

מערכת הקברים כנקרופוליס של העיר היהודית הקדומה 

עיר זו הגיעה לשיא פעילותה לאחר החורבן.    בית שערים.

יהודה  רבי  הינה  המקום  עם  ביותר  המזוהה  הדמות 

ולאתר   בחייו  הסנהדרין  למרכז  אותו  הפך  אשר  הנשיא 

הביזנטית  בתקופה  במותו.  מבוקש  התדלדלה    קבורה 

אוכלוסיית העיר באופן משמעותי עד אשר נעזבה כליל 

גילויו ו רבות.  שנים  במשך  וחרב  שומם  נשאר  האתר 

מכן,   לאחר  שנים  מאות  התרחש  האתר  של  המחודש 

 בשנות השלושים של המאה העשרים. 

אחד מהאישים הבולטים בעלייה השנייה, אלכסנדר 

מלבד    אבריק.  ח'זייד, התגורר עם משפחתו בגבעות שיי

משמעותי   חלק  נטל  הוא  אדמה  ועובד  חלוץ  היותו 

בהקמת ארגוני המגן העבריים וזוהה כאחד ה'שומרים'  

אחר   ולתור  ביתו  בסביבות  לשוטט  נהג  זייד  המרכזיים. 

, נתקל 1936ממצאים מעניינים. באחד מן הימים, בשנת  

אותן  תיעד  הוא  כך  עתיקות.  במערות  באקראיות 

היום  "הייתי  שם    בזיכרונותיו:  יש  העתיקות.  במערות 

ארוכים…  מעברים  קבורה,  ארונות  עם  רבים  חדרים 

האוויר שם מועט ואפשר לתעות אם מסתובבים שם בלי  

.". זייד הזעיק למקום את יצחק בן צבי חברו מימי .לפיד. 

חוקר   מזר(  )לימים  מייזלר  בנימין  ואת  השומר  ארגון 

הללו החלו במלאכת החשיפה  והאוניברסיטה העברית  

שנערכו ו הארכיאולוגיות  החפירות  האתר.  של  הגילוי 

פתרו את שאלת זיהוי בית   1940-1936במקום בשנים  

שערים התלמודית כשקבעו שמדובר ביישוב זה. מלבד  

על   המעידים  מבנים  באתר  נמצאו  הקבורה,  מערות 

  פעילותה ההיסטורית של עיר משגשגת.

 

בתקופת   באתר  שהתרחשה  הארכיאולוגית  הפעילות 

בשטח  הנמרצות  החפירות  קרנו.  את  העלתה  המנדט 

נדבכים רבים מהעיר וההתעניינות הציבורית של חשפו  

שנות  לאורך  רבה.   הייתה  במקום  בנעשה  היישוב 

המנדט נערכו עשרות טיולים של בני היישוב לאתר. בני 

המקום  אל  להגיע  הם  אף  הרבו  והצעירים  הנוער 

ביקורים  דיווחים שונים מעידים על  בהזדמנויות שונות. 

ותנועו  החינוך  מוסדות  של  המניע  מאורגנים  הנוער.  ת 

העיקרי להגעתם לאתר היה חינוכי לאומי, כפי שתואר 

להצטרף  הנוער  לבני  שקראה  הימים  מאותם  במודעה 

ושרידי  זיכרונות  עין  במו  "לראות  שערים:  לבית  לטיול 

קדומים ולהעמיק את הקשר עם הארץ…". טקסים של  

הם   גם  התקיימו  הפלמ"ח  ושל  העובד  הנוער  תנועת 

 בתחומי האתר.

התודעה ב ועיצוב  לחיזוק  ככלי  שימשה  שערים  ית 

על   שהצביעו  החפירות  הצעירים.  בלבבות  הלאומית 

בכך   היוו  באתר  יהודי  יישוב  של  ההיסטורית  פעילותו 

והצעירים  כתובות בני הנוער    - גרפיטי במערות הסנהדרין 

 בבית שערים מתקופת המנדט 

 
 רעות יהודאי

 פרידמן-סטודנטית לתואר שני במחלקה, בהנחיית פרופ' לילך רוזנברג

 חפירות בית שערים
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  גושפנקא לזיקת העם לארץ. אולם מלבד החפירות, גורם 

האתר  עם  שזוהתה  זייד  של  דמותו  היה  נוסף  משיכה 

באופן מובהק. מסכת חייו ומותו הייתה לחלק בלתי נפרד 

מגוריו היו על הגבעה, זכות הראשונים    -מהנוף המקומי

של גילוי המערות נזקפה לזכותו ואף פרשת הירצחו על  

מותו  לאחר  בסביבה.  התרחשה  ערבים  מפגעים  ידי 

התקופה הוקם על ראש הגבעה שנתפס הרואי בעיני בני  

עבור  מרכזי  משיכה  למוקד  שהפך  לזכרו  הנצחה  פסל 

 המבקרים באזור.

טביעות וזרם המבקרים בבית שערים נמשך לאורך שנים  

חיה  עדות  המקום.  באדמת  הוחתמו  רבות  רגליים 

באתר   התכופים  קירות לביקורים  על  חקוקה  נותרה 

שם   את  הנושאות  רבות  כתובות  המכילים  המערות, 

המבקרים. מדובר בתופעה של ממש שזכתה לדיווחים  

הופיעה  מהתופעה  רוח  מורת  התקופה.  בעיתונות 

בשנת   דבר  למראה 1954בעיתון  הלב  דואב  "מה   :

לוכלכו .  העזובה..  נפגעו,  הקברים  פרוצות,  הגדרות 

מבקרים ובמקומות רבים אף  הקירות במאות שמות של  

הושחתו הכתובות העתיקות". הכותב פנה אל המחנכים  

"הסבירו  מהם:  ומבקש  הטיולים  על  והאחראים 

בכתובות ילחניכ ומהשחית  מהרוס  בעדם  ומנעו  כם 

חסרות טעם אחד המקומות הנפלאים בארצנו מבחינה 

 ארכיאולוגית"

מספר   במערה  מצויות  הכתובות  אשר  9מרבית   ,

כיו אכן  סגורה  רבות  כתובות  הרחב.  הקהל  לביקורי  ם 

מאורגנות   קבוצות  של  הרבים  הביקורים  את  מאששות 

בין מוסדות   נע  והוא  רחב  במקום. מנעד הקבוצות היה 

פורמליים דוגמת הטכניון או בתי ספר יסודיים לבין גופים 

וקבוצת  -א העולים  המחנות  תנועת  דוגמת  פורמליים 

 גורדוניה.  

פיע בחלק מן הכתובות. חלק  מענם של המטיילים מו

יזרעאל.   עמק  כגון  הקרוב  באזור  התגוררו  הכותבים  מן 

מתוך הכתובות של בני האזור עולה כי חלקן נחקקו עוד  

לפני הגילוי הרשמי של זייד את המערות בשלהי שנות  

צלה   זמל,  ברוך  במערות  ביקרו  למשל  כך  השלושים. 

בשנת   נהלל,  בני  זרחי,  ובנימין  הה1929שניפר  געה  . 

הארכיאולוגיות,  לחפירות  קשורה  שאינה  המוקדמת, 

נבעה ככל הנראה מגורם משיכה אחר. ייתכן כי המניע 

גילוי   טרם  במערות  לטייל  האזור  בני  את  שהביא 

והלאומית קשור בתרבות הטיול   משמעותן ההיסטורית 

והשיטוט שהייתה נהוגה באותם הימים. בני המושבים  

באזור להסתובב  הרבו  אליהם והקיבוצים  הקרובים  ים 

ושאפו להכיר את סביבתם על בוריה. השיטוט העצמאי, 

מלבד היותו כרוך בהנאה ושובבות נעורים, היה בו מעין  

חותם   באמצעות  הקרקע  אל  השייכות  תחושת  חיזוק 

על   מסוימת  בעלות  חשו  והמקומיים  ייתכן  הרגליים. 

המקום ועל כן היה זה אך טבעי עבורם להותיר את שמם  

 לע.חקוק בס

 

זכרים.   צעירים  של  הן  הכתובות  רוב  מגדרית,  מבחינה 

כתובות בודדות בלבד שייכות לנערות ולצעירות. ביניהן,  

בולטת כתובתן של ארבע נערות מבית הספר של חנה 

לביקורים מייזל.   ראיה  הכתובות  במיעוט  לראות  אין 

מעטים של בנות במקום שכן ייתכן והגיעו אך לא הותירו  

כתובות או ייתכן כי חלק מהכתובות הקבוצתיות  אחריהן  

 נכתבו על ידן. 

שונים.   וסמלים  ציורים  גם  מופיעים  הקירות,  על 

ביניהם בולטים שניים: איור של מנורה ואיור המזכיר את 

הסמלים  את  דווקא  לחקוק  הבחירה  הפלמ"ח.  סמל 

אולי   משקפים את זהותם הציונית של הכותבים,ההאלו,  

ל מניע לאומי שהביא את בני הנוער יש בה כדי להעיד ע

 והצעירים לבקר בבית שערים.

להסתיים בקרוב, כאמור, במסגרת   המחקר שעתיד 

נבחנים אתרים נוספים המכילים מגוון כתובות. תופעת  

טי, הנמצאת במוקד המחקר, שופכת אור  רפיכתובות הג

  מזווית חדשה ולא מוכרת על דור הצברים.

 לקריאה נוספת: 

 תשנ"ז. , תל אביב,דיוקן -הצבר, 'אלמוג ע

 -בית שערים פרשת החפירות בשנות תרצ"ו,  'מייזלר ב
 , ירושלים, תש"ה.ת"ש

 תשנ"ג.ירושלים  ,1900-1967עמק יזרעאל )עורך(,  מ'נאור 

 

 9מתוך מערה  כתובותיהם של בנימין זרחי וצלה שניפר,
 

שערים על הסיוע. תודה נוספת ליפתח זמר תודה לד"ר יוסי בורדוביץ, ראש תחום אתר מורשת ברט"ג וכן לטבי כורכום מנהל הגן הלאומי בית *
 ולנחום זרחי, בניהם של הכותבים. 

 

כתובות בני הנוער והצעירים    - גרפיטי במערות הסנהדרין 

 בבית שערים מתקופת המנדט 
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כאשר תבוא לסיומה שנת    -העלון ידעתי  התחלתי לערוך אתש

האבל אקדיש דברים לזכרו כאן. אמת, כאן בא לידי ביטוי גם  

פועלו ואת  אותו  האישית  היה    ;אהבתי  לא  הוא  אמנם 

ממחלקתנו, אך הוא היה חוקר חשוב ומשפיע ואיש משכמו  

על   ויס  אהוד  לפרופ'  מודה  אני  עליו.  שייכתב  וראוי  ומעלה 

 ]אביה חממי[  כרו.הדברים היפים שכתב לז

פרופסור עופר בר יוסף, שהחודש עברה שנה מפטירתו, 
הדור  וגדול  הדור במדע,  גדול  היה  הוא  הדור.  גדול  היה 
מכדי   ארוכה  ובחו"ל  בארץ  תלמידיו  רשימת  באנושיות. 
הפרהיסטוריונים  כל  שכמעט  לומר  אפשר  אבל  לפרט, 
שאתם מכירים היו תלמידיו, תלמידי תלמידיו, או הולכים 

וכאלו כאלו  למדעי    -בדרכו.  היסודות  את  הניח  עופר 
בתקופות   בעולם,  כאן,  שלנו,  הדור  של  הארכיאולוגיה 

 הפרהיסטוריות וגם בארכיאולוגיה בכלל.   

שיטות   שבין  בחיבור  דרך  פורץ  היה  עופר 
ארכיאולוגיות קלאסיות לבין מדעי הארכיאולוגיה. גדולתו 

הארכיאול החפירה  את  הפך  שהוא  בכך  וגית  היתה 
הפרהיסטורית למדעית בעזרת שיתופי פעולה בין מגוון 
ועוד,  הפיסיקה  הגיאוגרפיה,  הטבע,  ממדעי  מדענים 
רבים   לפני  הבין,  עופר  שלו.  מהחפירות  לממצאים 
אחרים, שרק כך תפיק הארכיאולוגיה שהיא מדע הרסני,  
מידע עצום מתוך החפירה, מידע שללא כלים מדעיים לא 

ידנו לשחזר את אורח החיים של יתגלה, מידע שנותן ב 
חופרים.  אנחנו  שרידיהן  שאת  אנושיות  קבוצות  אותן 
הארצישראלית   הפרהיסטוריה  את  הפך  הוא  בכך, 
למובילה בעולם. תפקידו המכריע בקידום התחום, והיותו  

את  -בר הביאה  תחומים,  במגוון  עולמי  סמכא 
בשנת   לשורותיה  אותו  לגייס  הרווארד  אוניברסיטת 

1988 . 
הבוטניקה לעופ לתחום  עצומה  הערכה  הייתה  ר 

מוקדמים   בשלבים  כבר  הבין  הוא  הארכיאולוגית. 
חפירה   בכל  ששורד  הבוטני  שהממצא  שלו  בקריירה 
בעבר,  יום  היום  בחיי  מרכזיים  חלקים  לשחזר  מאפשר 
ועוזר לפתור שאלות מחקר מרכזיות שכל חופר מעוניין  

הממצאי אותו  עניינו  במיוחד  שלו.  האתר  על  ם לדעת 
הקשורים לראשית החקלאות, נושא שהיה אחד ממרכזי  
עבודתו המדעית. הוא עבד עם שניים ממובילי התחום 

 ד"ר מריה הופף ופרופ' מרדכי כסלו.   –בדור הקודם 
, ואכפתיבראש ובראשונה עופר היה מענטש, אנושי  

בדור שעבר קראו לטיפוס כמוהו "איש רעים להתרועע", 
לטייל לצחוק,  מאד  אהב  לנאום.  הוא  למעשה  ולדבר,   ,

הקשיבו.   – הייתה לו דעה על כל דבר, וכאשר הוא דיבר  
כאיש מדע, היו לו הספקים עצומים, פעם אמר לי ששנה 

מוצלחת.  פחות  שנה  היא  מאמרים  מעשרה  פחות  עם 
-מאמרים, וכתב וערך יותר מ  400-אכן, הוא כתב יותר מ

ספרים. על השולחן במשרד היו לו שלושה מחשבים    25
פנקסים   של  וערימה  הבנתי...(  לא  פעם  אף  אפל,  )רק 

סופי שלו.  -שחורים שבהם רשם את שטף הרעיונות האין
הזיכרון הפנומנלי שלו היה לאגדה, בטקס שנערך לכבודו 
האמריקאית   הלאומית  האגודה  כחבר  כשהתקבל 
אנה   פרופ'  שלו,  והקולגה  תלמידתו  סיפרה  למדעים 

החפירות  -בלפר לאחר  שבעבודה  צורך  כהן,  היה  לא 
יומנים, עופר זכר כל סל, כל לוקוס, על מיקומו   לפתוח 

 וגבהיו!    
הפרהיסטורי   המחקר  בקידום  הסתפק  לא  עופר 
בארץ. מעבר לחפירותיו וסקריו בישראל )למשל במערת  

גב   עין  היונים,  נתיב הגדוד(, ו, עובדיה  Iכבארה, מערת 
בצ'כיה, בגאורגיה ובסין. בטורקיה,  הוא חפר וסקר בסיני,  

ותלמידים   קולגות  של  צוות  עם  תמיד  היו  חפירותיו 
 שהשתתפו באופן פעיל במחקר.  

האישית, כמו הידע    ת וההתעניינותרומתו המחקרית,  
העצום שלו, היו במקרים רבים סביב מעברים אנושיים  
מאפריקה,   היציאה  כמו  הפרהיסטוריות,  בתקופות 
המעבר והקשר בין הניאנדרטלים לאדם הנבון, הקשר בין 
באוכלוסיית   שינויים  לבין  הסביבה  ושינויי  הסביבה 

וכמובן השימוש    -האדם,  וראשית  החקלאות  ראשית 
ומים הללו, ובכל אזורי העולם בהם חקר,  באש. בכל התח

וקולגה  עצום  ידען  ומחקר,  חפירות  של  מנוע  היה  הוא 
 אהוב של כל מי שעבד איתו. 

הפוסט את  אצלו  לעשות  במעבדת  -זכיתי  דוקטורט 
. גיליתי בהרווארד תקופת האבן במחלקה לאנתרופולוגיה  

בעולם המחקר    מיד בהתחלה שלמרות  מעמדו המוביל 
לי   אישתו,  דני  עם  ביחד  שדאג,  ולבבי,  חם  אדם  הוא 
ולמשפחתי. ערכנו שיחות רבות, על ארכיאולוגיה מדע, 

ומה   לומם שביניהחברה,  אתיימר  לחברים. ,  ר שהפכנו 
 חסרונו מורגש בקרב כל מי שהכיר אותו.

 פרופ' אהוד ויס

 ( 1927-2020) עופר בר יוסף -לזכרו

יר עתיק / זלדה  ש
 מישקובסקי

 שיר עתיק עד מאוד 
 הקיצני לחיים 

 כאשר גירש
 מקרבי את נמיכות הרוח 

 בשפתי מלכים. 

 שיר דור שנדם
 לפני עידן ועידנים 

 



 

 

 

 

 נה. לכבוד ההרשמה הקרבה לסיומה לחפירות,בתח' גם השנה נצא בקיץ לחפירות לימודיות של המחלקה, בתל צפית וב

 מובאות כאן טעימות מחוויותיהן של כמה מן החופרות בתל אבו שושה בשנה שעברה. וכדי לפתוח לכם את התיאבון,

 חפירה ארכיאולוגית בצל קורונה / אסתר מלט
 

 

 

ספור, בהם כמעט ואפסה התקווה שהחפירה -לאחר מכשולים אין
-אכן תצא אל הפועל, מצאנו את עצמנו, בבוקרו של יום, בתל אבו

 שושה. 
קמנו באשמורת  ימי ההסתגלות הראשונים היו מעייפים מאוד.

ראשונה של בוקר ועשינו את דרכנו במעלה הגבעה. לאחר הפוגה 
נות בזריחה המרהיבה על קצרה, עם לגימת קפה מרענן והתבונ

ככל שהעמקנו בחפירה החלו  עמק יזרעאל, החילונו בעמל יומנו.
כל  -מארכיטקטורה ועד חרסים  -להיחשף ממצאים מרתקים 

  חשיפה כזו הייתה מספקת מאוד!
בנוסף על העבודה הפיזית במכושים, הטוריות, המסטרינות ופינוי 

חפירה: למדנו הדליים במריצות, רכשנו כלים נוספים בניהול 
לשרטט ריבועים, להפעיל את  ה"טוטל סטיישן", לפתוח לוקוסים 
וסלים, לצלם ולמדוד את שטח החפירה  כהכנה למודל ואף קיבלנו 

 הסבר מפורט על הכנת המודל בתוכנה ייעודית.
מלבד ההיבט המקצועי של ניהול חפירה לימודית, הצוות דאג 

העבודה על התל; אם בעבודות למלא את זמנינו גם לאחר תום יום 
משרדיות וטיפול בממצאים, אם בסדנאות הקשורות לחפירה, 
בהרצאות מרתקות על מגוון נושאים או בערבי גיבוש ושירה סביב 
מדורה. בשאר זמננו הפנוי, תרנו את הסביבה, קפצנו לבור מים 
הנמצא לא רחוק ממקום הלינה, קראנו ואף למדנו למבחנים. 

עונת החפירה טרם הכרתי את כל המשתתפים למרות שבראשית 
ככל שעברו השעות ונקפו הימים, השיחות זרמו והאווירה הייתה  -

חברית ומהנה. דיונים מרתקים על נושאים מגוונים התנהלו זמן רב 
  בארוחות, בזמן שטיפת החרסים ואף אל תוך הלילה.

 -למרות אתגרי הקורונה הרבים  -קיצורו של דבר, עונת החפירה 
הייתה מחכימה ומהנה. הארגון וההשקעה הרבה של הצוות כולו, 

 בכל פרט ופרט, היו ניכרים היטב.
 גם בעונת החפירה הבאה. המקווה מאוד שנתרא

 

 מיומנה של חופרת מתחילה / שירה רכס
 

 

 

הקיץ הצטרפתי למשלחת  לתור את הארץ לעומקה, זו חוויה שונה.

מטעם המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה, לחפור ב"אבו 

הרגשתי שאני נשאבת בסקרנות לעולם  שושה" בעמק יזרעאל.

 הנסתר ומחכה כבר לצפות במה שיתגלה.

לא  רונההקושמצב תחילת סיפורינו התחיל כסרט. נראה היה 

סימן שאלה ריחף על  הבידודים נשפו בעורפינו.. פועל לטובתנו

מיד נכנסנו לעניינים  המשימה ורק ברגע האחרון נקראנו  לפעולה.

קיבלנו  .A,B,Cחילקו ביננו את השטחים: שטח  וצלצוליםובלי רעש 

 ומי שמחפש אותם עדיין אצל "הבחורים ההם".... מכוש וטוריה

 אז זהו, הם אצלינו.

מעבר לחפירה עצמה אין ספק שגם התפאורה והלוקיישן היו חלק 

 מהעצמת החוויה.

לא ראה זריחה מרהיבה  מי שלא ראה זריחה  בעמק יזרעאל,  -

 .מימיו..

מי שלא עקב אחרי עקרבים עם ידידיה איך ידע שלא כל הנוצץ,  -

 זהב?

מי שלא ישב מסביב למדורה כשנעם מנגן "בלה צאו" איך ידע  -

 ש"בית הנייר" ואש ילכו יחדיו?!

ובכן, צר לי. נקווה שאין  ..ומי שאכל שלושה שבועות מחמגשיות.-

 כתב אישום בדרך.

הרגשתי קצת  שלושה שבועות מטורפים ומטריפים.אלו היו 

גילינו הוא חתיכה קטנה, מה ש בחפירה וקצת במחנה צופים.

מה שבטוח  שתעזור לנו לגלות עולם שהיה ולפצח תעלומה.

ומצפה להמשיך ללמוד עוד  שחזרתי עם ידע וסקרנות מרובה

תודה גדולה לאבנר שניצח על החפירה, על האווירה  בשנה הבאה.

 והתובנות שניקח איתנו מכאן ולהבא.

 חפירות בימי קורונה

 חפירות אבו שושה /יעל כהן 
 

 

 

לי  אף פעם לא השתתפתי בחפירות ארכיאולוגיות והיתה

 התרגשות של התחלה כי לא הבנתי מה זה חפירה ארכיאולוגית.

כשהגעתי לחפירות הסבירו הכל בצורה מאוד ברורה ואבנר ניהל 

את החפירות מהבחינה הזו בצורה ממש טובה. למרות שניסינו 

לשמור כמה שיותר על הכללים של הקורונה עדיין היתה אווירה 

יק ונורא נורא מעניין. בשטח מצח, מאוד טובה והיינו ביחד והיה כיף

, הדר אחיטוב היה מנהל ממש נפלא ומקסים ומאוד Aשלי, שטח 

על בוטניקה  דאג לנו והיתה חוויה נהדרת. היו הרצאות מעניינות

ארכיאולוגית, על מטבעות, על עמק יזרעאל בתקופת הברונזה ועל 

קרמיקה עם תהילה ולמדתי הרבה מאוד דברים חדשים שקשורים 

 שושה. -לוגיה באופן כללי ולא דווקא לחפירה באבולארכיאו

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מפעילויות המחלקה 

 

 

 סמינר מחלקתי תשפ"א
 

לנדאו מהחוג -תועבר על ידי פרופ' אסף יסעורש לאחר חופשת הפסח תתקיים ההרצאה השניה של הסמינר המחלקתי

"נמל דור כדוגמה לחקר תת  ה יהיהנושאותעסוק בארכיאולוגיה תת ימית  . ההרצאהלציוויליזציות ימיות באוניברסיטת חיפה

  .12:00-13:00באפריל )כ"ד ניסן( בשעות  6תתקיים ביום שלישי,  הרצאהה .ימי של נמלים מתקופת הברזל"

 

 קישור להצטרפות: 

https://us02web.zoom.us/j/84693058442 

 

הזמנה לכנס: הפולחן בברונזה 

 הקדומה והתיכונה

 

 

ומחקרנו במחלקה  הבכחלק מפעילות מרכז מינר

בתקופת הברונזה הקדומה החלטנו לקיים כנס 

שיעסוק בפולחן בתקופות הברונזה הקדומה והברונזה 

ות שונות אהתיכונה בשיתוף חוקרים מאוניברסיט

 .בארץ ובעולם

  .2021לאפריל  22הכנס יתקיים ביום חמישי, 

 קישור להצטרפות:

https://us02web.zoom.us/j/3696964081 

 ,תצטרפו אלינו לכנסנשמח ש

 ריד ריסטינהכו אלבז שירה 

 


