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 5102 מאיחדשות בעתיקות 

 ארכיאולוג הרשות -ד"ר צביקה צוק 

 
 גילוי מערה ובריכת דגים ביבנה-ים )גן לאומי חוף פלמחים(

מרחב מרכז ,העתיקותרשות  – עד עוזיד"ר דור גולן וד"ר  ,איתי אלעד ,משה עג'מי  

 

ים )חוף -, במהלך עבודות להנחת קו ביוב כחלק משיפור התשתיות בגן הלאומי, נתגלתה ביבנה5102בחודש אפריל 
 0.51תחה ממוקם בדופן הצפונית )גובהו ימ' ופ 3X4 פלמחים( מערה חצובה בסלע הכורכר. מידות חלל המערה

בה. בערך במרכז חלל המערה נחצב עמוד מרובע מ'(. לפתח המערה מסגרת כפולה ולפניו מדרגה חצו 1.61ורוחבו 
-שתמך בתקרה. בדופנו המזרחית נחצבה גומחה מקומרת להצבת נר. גומחה דומה נוספת נחצבה בפינה הצפונית

המזרחית של המערה. המערה נתמלאה בשכבת חול שחדר כפי הנראה דרך התקרה ומילא את המערה כמעט לכל 
 0.21-המערה נתגלתה חציבה ישרה באוריינטציה דומה לזו של חזית המערה. כמ' מצפון לפתח  5.11גובהה. במרחק 

מ' מתחת למפלס 

החציבה נתגלה 
משטח חצוב אשר 
ניגש כפי הנראה 
לפתח המערה 
ומהווה חלק 
מחצר חצובה 

 הממוקמת בחזית המערה. 
במהלך ניקוי הפתח נתגלו בשכבת החול הממלאת את המערה פך קיפרי 

)בילביל( ופכית דליה, שניהם מתוארכים  5מטיפוס בסיס טבעת 
לפנה"ס(. בשטח החצר  01-01-)המאות ה 5לתקופת הברונזה המאוחרת 

שמצפון לפתח המערה נתגלו מפלסים של קרמיקה דומה מאותה 
 התקופה. 

המערה שנתגלתה טרם נחפרה באופן מלא אך ממצאי הביניים מעידים 
 כי שימשה, כפי הנראה, לקבורה.      
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סמוך למערה נחשף מתקן חצוב ומטוייח                        
בריכה לגידול דגים.  –שזוהה כפיסקינה 

להשרצה. בריכות  בתחתית הבריכה נמצאו צמודים לדופן במצב אופקי קנקנים שהיוו מקום מסתור לדגים ושימשו
כאלו מתוארות בספרות הקדומה ומתוארכות לתקופה הביזנטית, וכמותן נחשפו בקיסריה, והגדולה שבהן בכפר 

 . ידי ד"ר איתן איילון-פורסמה על  סבא

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שמורת טבע תל דן – מודל השער העתיק בתל דן
 אדריכל הרשות –זאב מרגלית 

 
, שוכן קיבוץ דןתל דן וכחצי קילומטר מצפון לבתוך שמורת 
. דונם 511-, שטחו כפני היםמעל  מטרים 511תל דן. גובהו 

השם 'דן' נזכר הוא מזוהה עם העיר דן המוזכרת במקרא. 
נפרד מאחיינו  אברהם. לאחר שי"ד ספר בראשיתלראשונה ב

ומיד יצא  נפל בשבי ארבעת המלכים הוא שמע שלוט, לוט
 השיבו7על מנת ל במרדף

יו8 ַויָ " ָבה ָאחִּ שְׁ י נִּ ָרם, כִּ ַמע ַאבְׁ שְׁ יֵדי ֵביתֹו, -ֶרק ֶאתַויִּ לִּ יָכיו יְׁ ֲחנִּ
ֹדף, ַעד רְׁ ֹלש ֵמאֹות, ַויִּ ֹמָנה ָעָשר ּושְׁ  ".ָדן-שְׁ

 

בתל ממצאים רבים אך המפורסם מכולם הוא השער הכנעני, שער 

לבני הבוץ, שער שלוש הקשתות, המיוחס לתקופתו של אברהם 

 ומושך אליו תיירים מכול רחבי הארץ והעולם. 

הבנויים אחד על נדבכים של לבני בוץ  14-השער הכנעני עשוי מ

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5_%D7%93%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%98%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A0%D7%99_%D7%94%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%A0%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%98_(%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%AA)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%98_(%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%AA)
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הוא הוקם על גבי תלולית בגובה '. מ 01.2ואורכו  'מ 02.12רוחבו  ',מ 4גובהו  . לפנה"ס 05-המאה המתוארך לאמצע השני. הוא 

חר פונה האחד פונה אל העיר והא -לבנים שהשתמרה בשלמותה, שני מגדלים משני צדדיו  קשת. הוא כולל פתח בצורת 'מ 01

והוא מורכב  'מ 01מרחבים(. המעבר דרך השער הוא באורך של  1ושני תאים בכל אחד משני צדדיו )שער  -אל צידה החיצוני 

 חובר אל רחוב מהתקופה. הוא מממדרגות העולות אליו משני הצדדים ובצד הפנימי 

מאחר שמסיבה בלתי ידועה הוא נסתם,  , ונראה ששרד  שער העיר דן הוא שער העיר השלם הקדום ביותר שהתגלה בעולם

 כוסה בעפר ושימש למעשה גרעין לסוללה שנבנתה עליו.

תמיד הייתה כוונה להציג מולו מודל תלת ממדי שימחיש את השער והחומה.  .מיום חשיפתו נעשו בשער עבודות שימור רבות

 בזכות פרויקט תשתית מורשת ניתנה לנו ההזדמנות לבצע את המודל. 

 7  עופר קוטלר -תב מעצב המודל דברים שכ
 עם תחילת העבודה עמדו לנגד עינינו מספר נתונים, מתוכן עלתה הבחירה לבצע את המודל בפיסול של אבן בזלת."

האתגר היה לבטא את יחודו של השער בחומר ובצורה בה הוא בנוי, להקפיד על הדיוק הארכיאולוגי, יחד עם אזכור 
המבנה הגיאומטרי והרצון להראות את מיקומו של השער בתל הוסיפו ליתרון של  סיפור אברהם מספר בראשית.

בחירת החומר. אבן הבזלת שהיא החומר המקומי בנוף האזור אך לא מתחרה בשער המקורי העשוי לבני בוץ ונותנת 
  הקשה" מובלטתאשר צורתו " המודל  סביב   לתנועה ונעימה  רכה  האובאלית  הצורה   הלב. תשומת  מלוא  את  לו 

 
הפסוק מעטר את מעטפת המודל מקבל את פני הבאים ומציג את הקשר למקרא במעמד שווה לתיאור מבנה  מתוכו.
 השער.

העבודה על פיסול וחציבה של צורה מתוך גוש אבן גולמי ארוכה ומפתיעה. ראשית בחירת גוש גדול מספיק ואיכותי 
מכאן  .מתוכו יש לחתוך את הצורה הגולמית הבסיסית לעבודהבעל מירקם צפוף מאוד המעיד על קשיות האבן. 

בעזרת כלים שונים מתחיל המסע לחשיפת הצורה על הפרטים והטקסטורות השונות והכול בזהירות רבה עד להגעה 
הזרדים,  למידה, הצורה ופני השטח הרצויים. על גג השער נחצב חתך המראה את הקשת האמצעית ואת הקורות,

ארנו את המאפיינים השונים של אופי בניית הסוללה אשר יעל חתך הסוללה משני צידי השער ת והבוץ מעליהם.
קצרים מאוד  םנעשתה בזמנים שונים ובדרך שונה של הנחת האבנים והעפר מעל. הטקסטים המלווים את המוצג ה

. כל פרט במודל  נבחן ונטולי פרשנות. הצבת האבן במקומה הנכון הייתה מאמץ מלווה במתח עד לרגע סיום העבודה
ועודכן ע"י ד"ר דיויד אילן שעזר לנו בעבודה צמודה לאורך כל הדרך. הביצוע המדויק התאפשר תודות לקבלן סוהיל 

 מירכא.  סאלמן מולאתקתוק מבית האבן והשיש והידיים הנפלאות ומיומנות של הפסל 
 דן. אני מקווה שתוצאה תשמח את המבקרים ותעשיר את חווית הביקור בתל

 
    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-18_%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%94%22%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A9%D7%AA_(%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%94)
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 שמורת טבע מצוק הצינים –עין זיק המחקר ב
 פרופ' ישראל פינקלשטיין, אוניברסיטת תל אביב 

 
פרופ' זכרי דנסת ומר מרקוס פוקס מאוניברסיטת גיסן בגרמניה ופרופ' רות שחק גרוס מאוניברסיטת חיפה, ד"ר 

שתי עונות חפירה קצרות באתר  5102ובאביב  5101באביב ישראל פינקלשטיין מאוניברסיטת תל אביב ערכו 
-5111מתקופת הברונזה הביניימית )

לפסה"נ( בעין זיק, על יד שדה  5211
-בוקר. זו חפירה מצומצמת, בדגש גיאו

ארכיאולוגי. מטרתה לברר את דפוסי 
כלכלת הקיום באתר זה בפרט ובאתרי 
תקופת הברונזה הביניימית בנגב בכלל. 

 –באתר משאבי שדה  -מת עבודה קוד
העלתה כי תושבי המקום לא קיימו 
כלכלת מרעה. החפירה בעין זיק נועדה, 
בין היתר, לבדוק תוצאה מפתיעה זו. 
מאמצים מיוחדים הוקדשו לתיארוך 

 OPTICAL STIMULATEDבשיטת 

LUMINESCENCEגופי  , לזיהוי פיתוליתים(
סיליקה מיקרוסקופיים שבאים מתאים 

של צמחים( ולניסיון לזהות עדויות 
לתעשיית נחושת. אתר עין זיק הוא 

הוא הקרוב ביותר למרכז הפקת הנחושת  .מאתרי הברונזה הביניימית הגדולים ביותר בנגב ומן האתרים המרכזיים
גולים אחדים ובחצרות מסביבם. עבודות המעבדה הגדול בואדי פינאן, בערבה הירדנית. החפירה התרכזה במבנים ע

  על הדגימות שנלקחו מן האתר החלו לאחרונה והחופרים מקווים לקבל תשובות ראשונות בחודשים הקרובים.
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 5102 אפרילחודש  תפתרון חיד
חוות עברונה בערבה צפונית לאילת. חלק מההרחבה המתוכננת להכרזת שמורת עברונה שאושרה לאחרונה. זוהי חוות 

   .של המאה שעברה 41-בשנות החקלאית מהתקופה המוסלמית הקדומה אשר נחפרה על ידי ד"ר יוסף פורת וד"ר עוזי אבנר 

מנהרות ובתעלות מים אל בריכה מרכזית החווה כולל מערכת של איסוף מים בשיטת הפוגרות )בארות שרשרת( והובלתן ב

וממנה השקו את השדות. בתמונה רואים את התעלה וברקע את הבריכה ובה שיחים. השטח החקלאי מקיף את הבריכה 

 משלושה כיוונים. 

ני פרנקל, רינת ר נילי גרייצר, זאב קינן, יואב אבניון, רונן וייס, בחיים כראל, ד" גיא איילון, רן כפתורי,פתרו נכונה לפי הסדר7 

יהודה רייך, אליעזר תבור, -רוני מלכא, אחיה כהןעודד מיוחס, פרופ' גדעון ביגר, ד"ר מוטי אביעם, פשין, שמוליק פינסקר, 

נועה רמי אהרוני, ד"ר שמעון אביבי, ששי קרן, גדעון הדס,  ד"ראורן שמואלי, יובל ארטמן, נעמה מנספלד, עופר דגן, כהן, 

 ואם שכחתי מישהוא איתו הסליחה.  דורון ניסים גבריאל דבני, מוטרו, איתמר בן דוד, 

 
 ואיתו הסליחה   חיים כראלשכחתי לציין את שמו של  5102בין הפותרים של החידה הקודמת של חודש מרץ 

 
 מה רואים והיכן?  – 5102 מאיחידת חודש 

 


