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רש ות העת יק ות אחרא ית על עת יק ות הארץ ואתר יה ,במסגרת ז ו
הרש ות פ ועלת לשמ ור ,לחש וף ,לשמר ,לחק ור ולפרסם את
עת יק ות הארץ ואתר יה ב ישראל ומח וצה לה.
ברחב י מד ינת ישראל ק י ימ ים כשל וש ים אלף אתר ים המ וגדר ים
כאתר י עת יק ות .אתר ים אלה וממצא יהם מה ו ו ים את מ ורשת
התרב ות הח ומר ית של ארץ ישראל ,ומשרטט ים את ק ור ות יה ואת
ת ולד ות האדם ,העמ ים והממלכ ות שח י ו כא ן במהלך מא ות ואלפ י
השנ ים האחר ונ ות .
רש ות העת יק ות מע ודדת את אזרח י המד ינה לפע ול למע ן
השמ ירה על עת יק ות הארץ ומנ יעת כל פג יעה בהם ,כ י ו ו ן שכל
פג יעה כז ו יש בה מש ום נזק בלת י הפ יך למ ורשת העבר.
ח וק העת יק ות )התשל"ח  (1978 -וח וק רש ות העת יק ות
)התשמ"ט  (1989 -מטפל ים בכל ענ י ינ י העת יק ות של מד ינת
ישראל ב יבשה וב ים ,ומכת יב ים את הפע ול ות לשמ ירה על הא יז ו ן
הרא ו י ב י ן צרכ י הפ ית וח של הארץ לב י ן השמ ירה על עת יק ות יה.
במסגרת פע ול ות אל ו ב יצעה רש ות העת יק ות חפ ירת הצלה.
הד וח שלהל ן מפרט את הפע ול ות הארכ יא ול וג י ות שב וצע ו בשטח
במסגרת הפר ו יקט.
בנ וסף מצ ורף לד וח מסמך הנח י ות וב ו ס יכ ום הפע ול ות לב יצ וע
לצ ורך המשך הפ ית וח.

נשמח לענ ות על כל שאלה בטלפ ו ן04-6415324 :

בברכה,
דר ור ברשד
ארכ יא ול וג מרחב צפ ו ן
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דו"ח ראשוני ליזם
סוג ביצוע :חפירת הצלה
מרחב  :צפון
צפת ,חפירת המקווה בבית המאירי -הרשאה5827 :
אבשלום-גורני דינה

29/5/2011

מבוא
ב חודש ינו אר  2010נערכה חפירת בדיקה ארכי אולוגית בת חו ם בית המ אירי ברובע היהודי שבצפת ,ב חדר אשר

שימש כמקווה טהרה בתקופה העות'מאנית ובתקופת המנדט הבריטי במאה ה) '20 -נ"צ 246292-308 /
 .( 763692-707ה חפירה ,מ טע ם רשות העתיקות ובמימונו וביוזמתו של מוזי און בית המ אירי ,נערכה על ידי
יו סי ס טפנ סקי ,ב סיוע חגית ט חן-רוזן )ציור חר סי ם( ,יו סי יעקובי )מינהלה( ,יהודית ו אייל המ אירי ) סיוע
טכני ומ סירת מידע על ה אתר( וצוות מוזי און בית המ אירי .ב חפירה השתתפו ד"ר ינון שב טי אל ו ס טודנ טי ם

איור  -1שער הכניסה
לחדר המקווה ,מבט
למערב ,צילום
P1011199

ממכללת צפת במ סגרת הקור ס 'צפת בר אי התקופות'.

רקע ארכיאולוגי
איור  - 2המפלס העליון
בחדר המקווה ,מבט
לדרום ,צילום
על פי מסורת שבידי מ שפ חת המאירי ,שימ ש א חד מ חדרי מכלול בית המאירי כמקוו ה ט הר ה עוד במ חצית
P1011203

הרא שונ ה של המא ה ה ,' 20 -עד שפסק שימו שו .ב שנות ה ' 70 -של המא ה ה ' 20 -ניק ה י חזקאל המאירי ,מייסד
מוזיאון בית המאירי ,את המקוו ה ,ו חיזק את קירותיו ותקרתו.
הכניס ה למקוו ה היא מ חצר שבת חו ם המכלול ,דרך חדר מבוא ה קטן א שר צמוד למקוו ה ממזר חו .מן המבוא ה
איור  - 3המפלס
יורדי ם אל חדר המקוו ה ב שלו ש מדרגות )יריד ה של כ 0.6-מ'( .הכניס ה ל חדר המקוו ה עצמו היא דרך פת ח בקיר התחתון בחדר המקווה,
מבט לצפון-מערב,
המזר חי שלו ,דרכו נכנסי ם אל המפלס העליון של ה חדר .על פי מ שפ חת המאירי ,העיצוב הנוכ חי של הפת ח הוא צילום P1011206

מע ש ה ידיו של י חזקאל המאירי ,כנרא ה ב שנות ה '70 -של המא ה ה) '20 -איור .(1

ממצאי חפירה

איור  - 4הקמרון מעל
המפלס העליון ,מבט
חדר המקוו ה מתארו מלבני ) X 3.50 2.10מ' ,גוב ה תקרתו  2.5 – 2.0מ'( ,קירותיו ורצפתו מטוי חי ם בטי ח לבן עב ה ,לדרום-מזרח ,צילום
P1011204

בנוי בשני מפלסים :מפלס עליון דרומי ) X 2.10 1.90מ' ,איור  ( 2ומפלס תחתון צפוני )X 2.10 1.60

מ' ,איור (3

וביני ה ם מדרג ה מטוי חת שגוב ה ה  0.25מ' ) הנראית ב שתי התמונות הא חרונות( .תקרת המקוו ה בנוי ה מקמרון אבני
גיר קטנות המתמ שך מדרו ם לצפון לכל אורכו )איור .(4בקיר הצפוני של חדר המקוו ה פעור חלון או פת ח ,היו ם סתו ם באבן חוליית-פת ח של בור מי ם ו חוליית אמת מי ם איור  - 5הקמרון מעל
המפלס התחתון ,ה-
'חלון' בקיר הצפוני,
) חוליות -אמ ה נוספות ו שבר מ חוליית-פת ח נוספת ג ם ה ם מצויי ם כיו ם ב חדר( .על פי מ שפ חת המאירי ,אבני הבור והפתח בתקרה ,מבט
לצפון-מערב ,צילום
ו האמ ה הובאו לכאן על ידי י חזקאל המאירי )א שר סת ם את ה חלון ע ם חלק מ הן( אך מקורן של האבני ם אינו ידוע.
P1011209

פת ח נוסף ניכר בתקרת המפלס העליון ,קרוב לקיר המערבי ,כיו ם ג ם הוא סתו ם ברובו באבני ם )איור .(5
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החפירה
מטרת ה חפיר ה היית ה לתארך את בנייתו של חדר המקוו ה .ל ש ם כך נ חפר שט ח של  X 0.5 0.5מ' ברצפת המפלס

איור  - 6החפירה
ברצפת המפלס
הת חתון )גודל ה שט ח הקטן י חסית ומיקומו נקבעו ב של מגבלות בטי חות שאילצו ל התר חק מקירות ה חדר
התחתון ,מבט לצפון-
מערב ,צילום
הרעועי ם ,איור .(6
P1011228

מת חת ל שכבת ציפוי -הטי ח של רצפת ה חדר ) 3ס"מ עובי ה ,לוקוס  ( 1ות שתית הרצפ ה ) 0.17מ' עובי ה ,לוקוס (1
נ ח שפ ה שכב ה דק ה של אדמת מילוי )עובי ה כ 0.1 -מ' ,לוקוס  ,( 2ומת חת ל ה נ ח שפו שלו ש אבני ם גדולות י חסית,
ש הן כנרא ה חלק מ שכבת מפולת של אבני ם )עובי ה כ 0.2 -מ' ,לוקוס  ( 3שמקור ה ברע ש הגדול שארע בצפת ב-
) 1.1.1837איור .(7
במ הלך ה חפיר ה ועד ל שכב ה א שר מת חת לאבני המפולת )כ 0.4 -מ'( נאספו כ 50 -חרסי ם ,רוב ם אופייניי ם לסוף

איור  - 7מפולת הרעש
הגדול של  ,1837מבט
מלמעלה ,צילום
P1011217

התקופ ה העות'מאנית )כדוגמת ה חרס המצויר  , 01/100שפת קער ה עב ה מזוגגת בזיגוג ירוק-כ ה ה בדופן הפנימית,
מן המא ה ,(19 -חלק ם מטיפוס 'ר שאיי ה אל-פו חאר' שנוצרו בכפר לבנוני ז ה למרגלות ה חרמון במא ה ה 19 -לס ה"נ
ו היו נפוצי ם מאד בר חבי הגליל )דוגמת ה חרס המצויר  , 03/102קער ה או קנקן בעל פת ח ר חב מטיפוס ז ה( .כן

איור  - 8חרסים
נתגלו מעט עצמות קטנות של בעלי חיי ם .ממצא ה חרסי ם ותאריכ ם מרא ה בעליל ,שרצפת חדר המקוו ה – ו ה חדר מראשית התקופה
העות'מאנית )המאה-
 ,(16לוקוס  04סל
כולו – נבנו לא לפני המא ה ה .19 -י ש ל הני ח ,ש הוא נבנ ה זמן מ ה לא חר הרע ש הגדול ב , 1837 -אולי סביב אמצע
) 104כולל חרס
 -04/104/1החרס
המא ה ה.19 -
התחתון( ,צילום
P1011237

מת חת לאבני המפולת שיו חסו לרע ש  1837נ ח שפ ה שכבת אדמת מילוי בעובי  0.2מ' )לוקוס  .(4ב שכב ה זו נתגלו כ-
 30חרסי ם ,רוב ם מיו חסי ם ל חלק הרא שון של התקופ ה העות'מאנית ואולי אף לסוף התקופ ה הממלוכית ) המאות
 18 – 15לס ה"נ( ,כדוגמת ה חרסי ם המצוירי ם 04/104/1

)קנקן ע שוי מ חומר מפול ם היטב בצבע כתו ם המיו חס

לרא שית התקופ ה העות'מאנית ,המא ה ה 16 -לס ה"נ ,איור  .( 8שבר של כלי מזוגג בזיגוג לבן מסוג  soft paste -איור  - 9חרס מסוג
''soft-paste ware
 wareהמיו חס למאות ה 17-16-לס ה"נ ,כנרא ה יבוא מתורכי ה )איור  ,( 9וקער ה דק ה ע ם זיגוג ירוק א חיד בדופן מראשית התקופה
העות'מאנית ,לוקוס 04
סל ) 104חרס
הפנימית ו שרידי זיגוג בדופן ה חיצונית המי חוסת למאות  16-15לס ה"נ )איור .(10
 ,(04/104/2צילום
P1011233

כן נמצאו  2אבני ם קטנות שרופות )בעקבות רעידת האדמ ה של  ,( 1837מעט עץ מפו ח ם ,מעט מאד עצמות בעלי
חיי ם ,מעט מאד שרידי ברזל חלוד ומעט מאד שברי זכוכית .בין הממצא לא היו חרסי ם מטיפוס 'ר שאיי ה אל-
פו חאר' או כאל ה האופייניי ם רק למא ה ה . 19 -על כן ניתן ל הסיק ,שמת חת ל שכבת המילוי של לוקוס  4אפ שר
שקיימי ם שרידי ם מן התקופ ה העות'מאנית הקדומ ה ) המא ה ה ( 16-ואולי אף מן התקופ ה הממלוכית .ח שוב לציין,

איור  - 10קערה
מזוגגת מראשית
ש ה חפיר ה הנוכ חית – שעומק ה הגיע ה לכדי  0.4מ' בלבד  -לא הגיע ה לסלע-א ם .המ שך ה חפיר ה הופסק ב שלב ז ה,
התקופה העות'מאנית,
לוקוס  04סל 104
ב של הקו שי ב חפיר ה ב שט ח המצומצ ם ש הוכתב לנו.
)חרס ,(04/104/3
צילום P1011236

סיכום
חדר המקוו ה הוק ם כנרא ה סביב אמצע המא ה ה19 -

 .ה חדר בנוי כנרא ה על גבי מפולת הרע ש הגדול ל ,1837

ומת חת ל ה י ש סיכוי שקיימי ם שרידי בניי ה מרא שית התקופ ה העות'מאנית ואולי אף מן התקופ ה הממלוכית.
י ש לציין ,ש ה חפיר ה זו )כמו ג ם כל חפיר ה עתידית שתתבצע במת ח ם בית המאירי( התאפ שר ה הודות למאמצי ם
של מ שפ חת המאירי ל שמר את שרידי המכלול כמ ה שאפ שר במצב ם המקורי ,בלי ל הרוס את ה שרידי ם ולבנות
במקומ ם מבני בטון חד שי ם .בעתיד ניתן ל המ שיך ולבצע בת חו ם המכלול בדיקות ארכיאולוגיות נוספות )כולל
ב חדר המקוו ה עצמו ,במפלס העליון?( .לדעתנו ,ב חפירות אל ה י ש סיכוי ל ח שוף ,בין היתר ,שרידי ם מאירוע הרע ש
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של  ,1837וג ם שרידי ם מתקופת הזו הר של הרובע הי הודי בצפת – היא המא ה ה 16 -לס ה"נ.
ב של ה שט ח המצומצ ם שנ חפר ,אנו ממליצי ם בעתיד ל הר חיב את ה חפיר ה אל המפלס העליון של חדר המקוו ה ,על
מנת לבדוק מ חד ש את מסקנות ה חפיר ה הנוכ חית ,וג ם ל העמיק ה על מנת לברר הא ם אכן קבורי ם במקו ם שרידי
בני ה מלפני המא ה ה. 19 -

בברכה,
יוסי סטפנסקי
אריכאולוג

זכויות היוצרים הם של רשות העתיקות .אין לשכפל ,להעתיק ,לצלם ,להקליט ,לתרגם ,לאחסן במאגר מידע ,לסדר או לקלוט בכל
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איור  -1שער הכניסה לחדר המקווה ,מבט למערב ,צילום P1011199

זכויות היוצרים הם של רשות העתיקות .אין לשכפל ,להעתיק ,לצלם ,להקליט ,לתרגם ,לאחסן במאגר מידע ,לסדר או לקלוט בכל
דרך ובכל אמצעי אלקטרוני ,אופטי או מכני אחר – כל חלק שהוא מחומר זה ללא הסכמת רשות העתיקות © .כל הזכויות
שמורות.

הדו''ח הנ''ל הינו ראשוני בלבד ,תוכנו והמידע הכלול בו אינו מהווה מידע רשמי וסופי ואינו מחייב את רשות העתיקות עד לפרסום
הדו''ח המדעי הסופי
כל הזכויות שמורות לרשות העתיקות

איור  - 2המפלס העליון בחדר המקווה ,מבט לדרום ,צילום P1011203

זכויות היוצרים הם של רשות העתיקות .אין לשכפל ,להעתיק ,לצלם ,להקליט ,לתרגם ,לאחסן במאגר מידע ,לסדר או לקלוט בכל
דרך ובכל אמצעי אלקטרוני ,אופטי או מכני אחר – כל חלק שהוא מחומר זה ללא הסכמת רשות העתיקות © .כל הזכויות
שמורות.

הדו''ח הנ''ל הינו ראשוני בלבד ,תוכנו והמידע הכלול בו אינו מהווה מידע רשמי וסופי ואינו מחייב את רשות העתיקות עד לפרסום
הדו''ח המדעי הסופי
כל הזכויות שמורות לרשות העתיקות

איור  - 3המפלס התחתון בחדר המקווה ,מבט לצפון-מערב ,צילום P1011206

זכויות היוצרים הם של רשות העתיקות .אין לשכפל ,להעתיק ,לצלם ,להקליט ,לתרגם ,לאחסן במאגר מידע ,לסדר או לקלוט בכל
דרך ובכל אמצעי אלקטרוני ,אופטי או מכני אחר – כל חלק שהוא מחומר זה ללא הסכמת רשות העתיקות © .כל הזכויות
שמורות.

הדו''ח הנ''ל הינו ראשוני בלבד ,תוכנו והמידע הכלול בו אינו מהווה מידע רשמי וסופי ואינו מחייב את רשות העתיקות עד לפרסום
הדו''ח המדעי הסופי
כל הזכויות שמורות לרשות העתיקות

איור  - 4הקמרון מעל המפלס העליון ,מבט לדרום-מזרח ,צילום P1011204

זכויות היוצרים הם של רשות העתיקות .אין לשכפל ,להעתיק ,לצלם ,להקליט ,לתרגם ,לאחסן במאגר מידע ,לסדר או לקלוט בכל
דרך ובכל אמצעי אלקטרוני ,אופטי או מכני אחר – כל חלק שהוא מחומר זה ללא הסכמת רשות העתיקות © .כל הזכויות
שמורות.

הדו''ח הנ''ל הינו ראשוני בלבד ,תוכנו והמידע הכלול בו אינו מהווה מידע רשמי וסופי ואינו מחייב את רשות העתיקות עד לפרסום
הדו''ח המדעי הסופי
כל הזכויות שמורות לרשות העתיקות

איור  - 5הקמרון מעל המפלס התחתון ,ה'-חלון' בקיר הצפוני ,והפתח בתקרה ,מבט לצפון-מערב ,צילום P1011209

זכויות היוצרים הם של רשות העתיקות .אין לשכפל ,להעתיק ,לצלם ,להקליט ,לתרגם ,לאחסן במאגר מידע ,לסדר או לקלוט בכל
דרך ובכל אמצעי אלקטרוני ,אופטי או מכני אחר – כל חלק שהוא מחומר זה ללא הסכמת רשות העתיקות © .כל הזכויות
שמורות.

הדו''ח הנ''ל הינו ראשוני בלבד ,תוכנו והמידע הכלול בו אינו מהווה מידע רשמי וסופי ואינו מחייב את רשות העתיקות עד לפרסום
הדו''ח המדעי הסופי
כל הזכויות שמורות לרשות העתיקות

איור  - 6החפירה ברצפת המפלס התחתון ,מבט לצפון-מערב ,צילום P1011228

זכויות היוצרים הם של רשות העתיקות .אין לשכפל ,להעתיק ,לצלם ,להקליט ,לתרגם ,לאחסן במאגר מידע ,לסדר או לקלוט בכל
דרך ובכל אמצעי אלקטרוני ,אופטי או מכני אחר – כל חלק שהוא מחומר זה ללא הסכמת רשות העתיקות © .כל הזכויות
שמורות.

הדו''ח הנ''ל הינו ראשוני בלבד ,תוכנו והמידע הכלול בו אינו מהווה מידע רשמי וסופי ואינו מחייב את רשות העתיקות עד לפרסום
הדו''ח המדעי הסופי
כל הזכויות שמורות לרשות העתיקות

איור  - 7מפולת הרעש הגדול של  ,1837מבט מלמעלה ,צילום P1011217

זכויות היוצרים הם של רשות העתיקות .אין לשכפל ,להעתיק ,לצלם ,להקליט ,לתרגם ,לאחסן במאגר מידע ,לסדר או לקלוט בכל
דרך ובכל אמצעי אלקטרוני ,אופטי או מכני אחר – כל חלק שהוא מחומר זה ללא הסכמת רשות העתיקות © .כל הזכויות
שמורות.

הדו''ח הנ''ל הינו ראשוני בלבד ,תוכנו והמידע הכלול בו אינו מהווה מידע רשמי וסופי ואינו מחייב את רשות העתיקות עד לפרסום
הדו''ח המדעי הסופי
כל הזכויות שמורות לרשות העתיקות

איור  - 8חרסים מראשית התקופה העות'מאנית )המאה ,(16 -לוקוס  04סל ) 104כולל חרס  -04/104/1החרס התחתון( ,צילום P1011237

זכויות היוצרים הם של רשות העתיקות .אין לשכפל ,להעתיק ,לצלם ,להקליט ,לתרגם ,לאחסן במאגר מידע ,לסדר או לקלוט בכל
דרך ובכל אמצעי אלקטרוני ,אופטי או מכני אחר – כל חלק שהוא מחומר זה ללא הסכמת רשות העתיקות © .כל הזכויות
שמורות.

הדו''ח הנ''ל הינו ראשוני בלבד ,תוכנו והמידע הכלול בו אינו מהווה מידע רשמי וסופי ואינו מחייב את רשות העתיקות עד לפרסום
הדו''ח המדעי הסופי
כל הזכויות שמורות לרשות העתיקות

איור  - 9חרס מסוג ' 'soft-paste wareמראשית התקופה העות'מאנית ,לוקוס  04סל ) 104חרס  ,(04/104/2צילום P1011233

זכויות היוצרים הם של רשות העתיקות .אין לשכפל ,להעתיק ,לצלם ,להקליט ,לתרגם ,לאחסן במאגר מידע ,לסדר או לקלוט בכל
דרך ובכל אמצעי אלקטרוני ,אופטי או מכני אחר – כל חלק שהוא מחומר זה ללא הסכמת רשות העתיקות © .כל הזכויות
שמורות.

הדו''ח הנ''ל הינו ראשוני בלבד ,תוכנו והמידע הכלול בו אינו מהווה מידע רשמי וסופי ואינו מחייב את רשות העתיקות עד לפרסום
הדו''ח המדעי הסופי
כל הזכויות שמורות לרשות העתיקות

איור  - 10קערה מזוגגת מראשית התקופה העות'מאנית ,לוקוס  04סל ) 104חרס  ,(04/104/3צילום P1011236

זכויות היוצרים הם של רשות העתיקות .אין לשכפל ,להעתיק ,לצלם ,להקליט ,לתרגם ,לאחסן
במאגר מידע ,לסדר או לקלוט בכל דרך ובכל אמצעי אלקטרוני ,אופטי או מכני אחר – כל חלק
שהוא מחומר זה ללא הסכמת רשות העתיקות © .כל הזכויות שמורות.

זכויות היוצרים הם של רשות העתיקות .אין לשכפל ,להעתיק ,לצלם ,להקליט ,לתרגם ,לאחסן במאגר מידע ,לסדר או לקלוט בכל
דרך ובכל אמצעי אלקטרוני ,אופטי או מכני אחר – כל חלק שהוא מחומר זה ללא הסכמת רשות העתיקות © .כל הזכויות
שמורות.

