
 

 חפירות ארכיאולוגיות בחצר בית ספר "גולן"

ר "גולן" לא מאמין למראה כל הנקרה בדרכו לאזור החממה של בית ספ

 ולוגיות? בחצר האחורית של בית הספר? איתכן? חפירות ארכיעיניו. הי

 אני חולם? הוזה? או משהו כזה?...משפשף את עיניו ושואל? 

 הסיפור הוא כזה:, אינך הוזה ואינך חולם! ילא ידיד

בשנות השבעים נערך במקום סקר ארכיאולוגי אשר ממנו עלה כי במקום 

ד' לסה"נ) אך -היה אתר יישוב קטן מן התקופה הרומית (המאות הא'

הממצא הדל והכיסוי על ידי הכפר המודרני שהיה במקום לא אפשרו 

תיארוך מדויק יותר. בסקר גם נמצאו בין בתי הכפר מספר פריטים 

טקטונים ובהם : בסיס עמוד, חוליות עמוד, כותרות, שבר פסל, אריכ

 מעט אבני גזית וכן פריטים חקלאיים שונים.

נפגע האתר בעבודות כלי מכני, דבר אשר חייב ביצוע חפירה  2012בשנת 

ארכיאולוגית במקום. בתיאום בין רשות העתיקות ומועצה אזורית גולן 

 ת תוך שיתוף בתי הספרכחפירה חינוכי הוחלט כי החפירה תבוצע

 ."גולן" ותלמוד תורה -בחספין

כל התלמידים בהנחיית רשות העתיקות, כש חלק נוטלים 2016בשנת 

לפני שהתלמידים  חפירה במסגרת שני שיעורים רצופים.כיתה השתתפה ב

הגיעה לכיתה דמות מהתקופה העתיקה שנתנה רקע הגיעו לחפירות 

 והכנה לתלמידים לקראת החפירות. 

 –התלמידים התחלקו לקבוצות עבודה. קבוצה אחת באתר החפירות 

 –פינתה את העפר, השלישית  –חפרה בזהירות עם פטישים, השניה 

סיננה את החול בכדי לבדוק אם  –טאטאה את האזור שנחשף, הרביעית 

 . את החרסים שטפה –יש חרסים או ממצאים אחרים. החמישית 

תחת עינם הפקוחה של אורן ומדריכות בית ספר  תמתנהלהעבודה כל 

 גולן. של מדרשת  שדה

ד שמצא מציאה מעניינת ורץ להראות די פעם נשמע קול של תלמימ

. אורן בודק את הממצא ובעין , הארכיאולוג הראשי של הגולןלאורן

 בדק לעומק...".יבוחנת אומר: "נשלח אותו למעבדה ושם י



שברי כלי חרס, כלי זכוכית ואף מטבע  נחשפו קירות מבנה וכן בחפירות

אחד. כלל הממצא תוארך, בצורה ראשונית, לתקופה הרומית (המאות 

כמו כן, בחפירות האחרונות נמצאה אבן ריחיים ולאט ד' לסה"נ). -הב'

 .לאט נחשף התנור

תלמידים מבקשים שלא תיגמר ה באתר החפירות בעיצומה," ה"חגיגה

 רוצים להמשיך בעבודה...  השעה וכולם

נשמעים הקולות... "אפשר  –"אורן, אפשר עוד שעה? עוד שעתיים?" 

 לעבור פה ללמוד?"

 אכן, היינו כחולמים! 

כל של כנס למערכת יאנו מקווים שלקראת השנה הבאה עלינו לטובה י

שבו נוכל ללמוד לעומק את הנושא ולהמשיך ולוגיה אשיעור בארכי ,כיתה

 לעבוד באתר.
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