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תיגולואיכראה - הקרמ-הזוארק תידוהי 
הנושארה "תירבצ"ה 

ג"רב ןד 
םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה 

הזוארק תידוהי לש התריטפל הנש םישיש ואלמי 1996 ץיקב 

ץראב ידוהיה בושייה תונבמ הנושארה תיגולואיכראה ,הקרמ 
(הינליא) הריגסב 1906 טסוגואב 24-ב הדלונ תידוהי .לארשי 

לקחה הווחה להנמ ,הזוארק והילא היבאל ןותחתה לילגבש 

,היח המאלו ,םוקמב דלישטור-הד דנומדא ןוראבה לש תיא 

תב תידוהי התיה רשאב ,1914 תנשב .ןיקנח עשוהי לש ותוחא 

,לארשי-הווקמב יאלקחה רפסה-תיב להנמל היבא הנמתנ ,8 

התיה הזוארק תיבב תרבודמה ןושלה .םשל הרקע החפשמהו 

תרבחו ןוראבה תודיקפ יגוחב םהה םימיב לבוקמב ,תיתפרצ 
הידומיל תא תידוהי המייס 1924 תנשב ."םירבח לארשי לב" 

תרגוב) ביבא-לתב "הילצרה" תירבעה היסנמיגב םינוכיתה 

ןושלה תארוהב םלתשהל ידב סיראפל האציו (ב"י רוזחמ 
.תילכתב הנוש םידומיל לולסמל התנפ הרהמ דע .תיתפרצה 

תורפסב המלתשה םש ,ןוברוסב הידומיל תא המייסש רחאל 
Ecoie-^ תינמראו תירוס ,תידכא הדמל ,םייניבה-ימי תודלותבו 

 des hautes Etudes, רבולה לש רפסה-תיבב הידומיל תעבו

 (Ecoie du Louvre) לארשי-ץרא לש היגולואיכראב המלתשה

ואיזומב םירוקיב ופסונ םיינויעה םידומילה לא .בורקה חרזמהו 

יפחה ירתאל תועסמו ןוכיתה חרזמבו הפוריאב םיבושחה םינ 

תנועב הפתתשה 1932/3 תנשב .הירוסבו לארשי-ץראב תור 

רקיעב הלפיטו וחיריב גנאטסראג ןהו'ג לש תיעיברה תוריפחה 

.םירבקה ןמ םיאצממב 

תוריפחה תלהנה תא דלישטור ןוראבה דיקפה 1933 תנשב 

תא אטיב הז יונימש ,קפס ןיא .הריעצה תרקוחה לש הידיב יעב 

ןמו הבחרה התלכשהמ ,תדחוימה התוישיאמ ותומשרתה 
לש היגולואיכראב התליגש ברה ןיינעהו תובהלתהה ,ץרמה 

.לארשי-ץרא 

;ח:בי 'רב) לא-תיבל חרזממ איהש ,ארקמב רמאנ יעה לע 
טיירבלוא 'פ םאיליו ידי-לע יעה התהוז 1924 תנשב .(ב:ז דהי 

הז יוהיז זאמ .ונימי לש ןאוביד-רידל חרזממ מ"ק 3-ב ,לת-א םע 

,(ח-ג:ז 'והי)יעה ישנא ינפל לארשי-ינב ופגינ הליחת .לבוקמ 

תא עשוהי ףירשיו" ,(זכ-א:ח 'והי)הודכל ןכע תשרפ רחאל ךא 

.(חב קוספ)"הזה םויה דע הממש םלוע לת המישיו יעה 

יפחה תנוע תא הקרמ-הזוארק תידוהי המייק 1933 ויתסב 

הנועה רחאל שרפש ,ןיביי לאומש םע דחי ,יעב הנושארה תור 

לש התרטמ תא תרפוחה תראתמ ךכו .תחלשמה ןמ הנושארה 
:הריפחה 

הקרמ-הזוארק תידוהי 

ירופיס יפל רשא ,תינענכה הכולמה ריע ,יע תוברוח 

,וחירי שוביכ ירחא לארשי ינב ידי לע השבכנ ך"נתה 

רפסב רפוסמל םיכומס אוצמל ידב ןהב רופחל ורחבנ 

י.ץראה שובב לע עשוהי 

תפוקתמ ינבלמ ןבאךיינב לתה אישב ףשחנ הנושארה הנועב 

ןיינבה ההוז הליחת .ימ 25-כ הנבמה ךרוא .המודקה הזנורבה 

יכ ,ררבתנ םירפוחה תעתפהל 2.ןומראכ ןבמ-רחאלו ,שדקמב 

תילארשיה הפוקתה ןמ זורפ רפב היה יעה לש הנוילעה ריעב 

,המודקה הזנורבה-תפוקתמ ריעה תוברוח לע הנבנש ,המודקה 
הנועב .הנש 1,200-ב הנוממשב הדמעו הרידא הפירשב הברחש 

תורבק-תורעמ יתשו ריעה תומוח ידירש םג וקדבנ הנושארה 

תנשב .םיבר סרח-ילב ולגתנ ןהבש ,המודקה הזנורבה-תפוקתמ 

דוח 6 הכשמנש ,הבורא תוריפח תנוע יעב המייקתה 1934 

הזנורבה-תפוקתמ שדקמ ףשחנ ריעה לש יברעמה הצקב .םיש 

ןחלופ-ילב לש הנימב הדיחי הצובק התלגתנ שדקמב .המודקה 

ןכ .המודקה הכלממה ימימ םירצממ םיאבוימ טהב-ילבו סרחמ 
תפוקתמ ריעה ירוציב לש םתפישח היינשה הנועב הכשמנ 

,"1934/5 (לת-א) יעב תונורחאה תוריפחה" ,הקרמ-הזוארק 'י :האר י 

ימע ,(ו"צרת)ג ,היתוקיתעו לארשי-ץרא תריקחל תירבעה הרבחה תועידי 
 73.

יכ ,העדל םירקוחה ורזח ו 972- ו 964 םינשב רתאב תופסונ תוריפח רחאל 2 

.שדקמב רבודמה 
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תילארשיה הפוקתה ןמ רפכה ידירש לשו המודקה הזנורבה 

הזוארק תידוהי הלהינש הנורחאהו תישילשה הנועב .המודקה 

לדגמ הנותחתה ריעה תומוחב ולגתנ 1935 תנשב רתאב הקרמ 
.ריעה םינפ לא אובמו לגלגס 

תפוקתב יכ ,ררבתנ 1935-1933 םינשב יעב תוריפחב 

םוקמב התיה (נ"הס ינפל ד"בה-'לה תואמה)המודקה הזנורבה 

ןומראה .םאנוד 1 וס-כ לע הערתשהש ,תרצובמו הבושח ריע 

,םירוציבה ,ריעה לש יברעמה הצקבש שדקמה ,(שדקמ הארנכ) 

רתה לש רישעה הייפוא תא ופקיש םירבקהו םירוגמה-יניינב 

ילב לש בושחה רצואל .לארשי-ץראב המודקה תינוריעה תוב 

רתאמ תוליבקמ םויה דע ןיא יעב שדקמה ןמ םירצממ טהבה 

שושה ימיל םילכה תא הסחיי תרפוחה) םירצמל ץוחמ רחא 

.('אה תלשושה ימיל םנמז תא םימידקמ םויה ךא ;גה-'בה תול 

הברחו איהה הפוקתב תודחא םימעפ התנבנו הסרהנ ריעה 

ינפל ד"בה האמה יהלש) 111 המודקה הזנורבה-תפוקתב הבזענו 

:ןכמ הקיסה הקראמ-הזוארק תידוהי .(נ''ה0 

וברחה ירחא קר (הברוחה)"יעה" םשב רתכוה םוקמהש 

ריעה םש היה המ עובקל םינותנ ונידיב ןיא [...] לילכ 

נ.יעה םשב הארקנ כ"חא קר :ס"הנפל ישילשה ףלאב 

תרחואמהו הנוכיתה הזנורבה-תפוקתמ רתאב םידירש רדעה 

הריתס שיש ,םיחיכומ 1 לזרבה-תפוקתמ זורפה רפכה ידירשו 

עשוהי 'סב תרוסמה ןיבו םוקמב תוריפחה תואצות ןיב תטלחומ 

:םירבדה תא תרפוחה המכיס ךכו .יעה שוביכ לע 

אצויה :ךרעב ס"הנפל 1200 דע שדחמ התנבנ אל ריעה 

לע ץראה שובכ ינפל בר ןמז הנברוחב הדמע ריעהש הזמ 
4.עשוהי ידי 

יעה תוריפחב הקרמ-הזוארק תידוהי הלחנש הלודגה החלצהה 

ויה ךכ אל ךא ,הריהזמ תיעדמ הרייראק לש התליחתכ התארנ 

,תודחא םינש ךשמב הקבאנ הבש ,תפחשה תלחמ .םירבדה ינפ 

תואצות לע ןובשחו-ןידה תא תבתוכ הדועב התוא העירכה 
הל ואלמי םרטב ,1936 ילויב 1-ב .תישילשה הנועב תוריפחה 

םיפלאה ירהב רשא ןוסנאירבב המלועל הכלה ,הנש םישולש 

.ביבא-לתב הרובקל האבוה םשמו ,םייתפרצה 

ביא יתפרצה ןחרזמל הזוארק תידוהי האשינ הידומיל םותב 

תהו תודחא םינשב הנממ ריעצ היהש ,(Ives Marquet)הקרמ 

ןידה תא ןיכה (הקרמ 'םורפ םימיל)הקרמ .הל אשניהל ידכ רייג 

םיינמז תונובשחו-םיניד ינש ובו ,םוסרפל תוריפחה לע ןובשחו 
,םימולצת עפשו םיאצממה לש רואית ,תרפוחה לש הטע ירפמ 

היה רפסה .(דגיבא ןמחנ ידיב םקלחב ונכוהש)םירויצו תוינכת 

שוביכה תוחוכו ,היינשה םלועה-תמחלמ הצרפשכ סופדל ןכומ 
.המחלמה יכרוצל תרפועה תא ומירחה תיצאנה הינמרג לש 

תנשב םסרופ רפסהו ,סופדה תועירי לש ההגה הדרש סנ ךרדב 
 1949.

.77 ימע ,(ו הרעה ,ליעל)הקרמ-הזוארק :האר 
.םש ,םש 

1934 ,ןאוביד-רידב תחלשמה תיב רצחב 

סדנהמה - הנימימ ,•הקרמ-הזוארק תידוהי - זכרמב :םיבשוי 
ןימימ ,םידמוע :תחלשמה רייצ ,'גרא סולוב - הלאמשמ :גרבנזור 'ז 
ןרימע חור ,שטיוטנב יב המלעה ,סאינארא היננח סדנהמה :לאמשל 

ןומדש ףסוי ד"ועו 

תדמוע הלודג תוכזו ,הלעפמב עובט תוינושאר לש םתוח 

תונבו ינבמ הנושארה התיה איה .הקרמ-הזוארק תידוהיל הל 

תריקחל הייח תא השידקהש ץראב ודלונש ידוהיה בושייה 

הדימ-הנקב תוריפח הברעו לארשי-ץרא לש היגולואיכראה 
יכרא הריפח הלהינש הנושארה השיאה התיה םג איה .בחרנ 

רשא םיינמזה תונובשחו-םינידה .ץראב קיתע לתב תיגולוא 

תריקחל תירבעה הרבחה תועידי"ב היתוריפח לע המסרפ 
לע םינושארה תונובשחו-םינידה ויה "היתוקיתעו לארשי-ץרא 

םירבדה חסונו ,תירבעה ןושלב ומסרופש קיתע לתב תוריפח 
.םישרמו ינשדח ,רורב 

הללכנש ,התב רכזל הזוארק היח הבתכש הרצק המישרב 

הנווכתה תידוהיש ,רפוסמ ,1949 תנשב םסרופש ןובשחו-ןידב 

ןכמ-רחאלו תודחא םינש ךשמב יעב תוריפחה תא ךישמהל 

םיאצמנ םוקמבש תענכושמ התיהש םושמ" רוצה לתב רופחל 
תידוהיל יכ ,םידיעמ הלא םירבד ."םיבושח םיירוטסיה םידירש 

.תואר-קיחרמו הלועמ הנחבה רשוכ היה הקרמ-הזוארק 

לש תדחוימה התומדב םישרמהו יגארטה ןמ הברה שי 

תיגולואיכראה ,ראותה-תפיו תרשכומה ,הריעצה תרקוחה 
5.הנושארה "תירבצ"ה 

לע לד הזוארק רוצימע רמלו לד הזוארק העונ דרעל הדות-ריסא ינא 5 
.ןאכ םיאבומה םימולצתה תא םסרפל הבידאה תושרה לעו םתרזע 

תפסונ היפארגוילביב 

ץרא תריקחל תירבעה הרבחה תועידי , דת-אב תוריפחה" ,[הקרמ-הזוארק 'י] 

.30-28 ימע ,(ד"צרת) ד תרבוח ,א הנש ,היתוקיתעו לארשי 

ץראב תויגולואיכרא תוריפחל השדחה הידפולקיצנאה ,"יע(ה>" ,ייוולק א"ג 
.וו76-וו67 ימע ,ו992 םילשורי ,ג ,לארשי 

 J. Marquet-Kxause, Les fouilles de 'Ay (El-Tell), 1933-1935 — La resur

 rection d'une grande cite biblique, Paris 1949.

 R. Dussaud, Syria, XVII (1936), pp. 319-320.
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