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הקדמה
כבר בשנים  ,1995–1994בעת שאספתי את הנתונים
הארכאולוגיים לקראת כתיבתה של עבודת הדוקטור שלי,
משך האתר של רמת רחל את תשומת לבי .אלה היו בעיקר
הממצאים האדריכליים ,שאין להם אח ורע בממלכת יהודה
ובמרחב כולו ,הפאר הנדיר ,האיכות יוצאת הדופן של הבנייה
והריכוז המיוחד של טביעות חותם על ידיות של קנקנים –
הן משלהי ימי הבית הראשון הן ממרבית ימי הבית השני.
משיטוטיי באתר עלו שאלות רבות על תפקודו ותפקידו של
המקום בשלהי ימי הבית הראשון ובמהלך ימי הבית השני.
הרגשתי שחידות רבות עדיין מסתתרות בין האבנים ,וזאת
למרות היקף החפירות של יוחנן אהרוני בשנים ,1956 ,1954
 .1962–1959גם החיפושים שלי בספרות המחקר לא הניבו
תשובות משביעות רצון .פרשנותו של אהרוני ,שלפיה במקום
נבנה ארמון של אחד ממלכי יהודה האחרונים (לדעתו המלך
יהויקים) ,הייתה קשה ובעייתית .לו היה זה ארמון של מלכי
יהודה האחרונים מדוע נבנה סמוך כל כך לירושלים ,ומדוע
איכות הבנייה וסגנונה שונים כל כך ממה שאנו מכירים
באתרים אחרים בממלכת יהודה? מה היה במקום בתחילה,
קודם לבנייתו של הארמון ,שלדעת יגאל ידין ויגאל שילה,
חלק מהפריטים האדריכליים המרשימים שנמצאו במקום
שייכים לשלב הקדום הזה? לו היה זה ארמון של מלכי
יהודה מדוע נמשך השימוש בו בימי שיבת ציון ,תקופה שבה
כבר לא היו מלכים ביהודה וממנה נמצאו ממצאים כה רבים
במקום? ובכלל ,מדוע יש ברמת רחל ממצאים רבים כל כך
מימי שיבת ציון ומהתקופה ההלניסטית הקדומה ,בשעה
שלתקופה זו לא מיוחסים שרידי בנייה כלשהם?
בעבודת הדוקטור שלי ,שהוגשה בינואר  ,1997כמו
גם בכמה מאמרים שפרסמתי אחר כך ,לא יכולתי להציג
תשובות כלשהן לשאלות הרבות שהיו לי ,ויכולתי רק להדגיש
את אופיו המנהלי של המקום ,החל בהקמתו בשלהי ימי
הבית הראשון ,המשך בקיומו לכל אורך התקופה הפרסית
וכלה בימי החשמונאים .מתוך בדיקה של כל המרכזים
האדמיניסטרטיביים האשוריים שהוקמו לצד הבירות של
הממלכות הווסלות ,העריך כבר ב־ 2002מורי נדב נאמן שרמת
רחל הוקמה בתור מרכז אשורי ביהודה ,בתקופה שבה הייתה
ממלכה וסלית של אשור .אחר כך סברתי אני שרמת רחל
הוקמה בתור מרכז מנהל יהודאי בשלטון אשור ,ושנינו סברנו
שרמת רחל הוסיפה לשמש ,כמעט בלי שינוי ,מרכז מנהל
אימפריאלי ביהודה לכל אורך ימי השלטון הפרסי ביהודה.
בסוף שנות התשעים חלו שינויים רבים בפני האתר של
רמת רחל ,שמאז  1967הוזנח ,נעזב והפך החצר האחורית של
הקיבוץ .לאחר שש שנים של תכנון ,חפירות ארכאולוגיות,
עבודות שימור ופיתוח ,נפתח ב־ 2002הפארק הארכאולוגי
ברמת רחל ,פרויקט משותף של 'רשות העתיקות' ו'קרן קימת
לישראל' ,משרד התיירות וקיבוץ רמת רחל .מתכנן האתר,
האמן רן מורין ,הקים בחלקו המערבי של האתר תצפית בצורת
לוליין (ספירלה) לזכרו של בן הקיבוץ יאיר אנגל שנפל במהלך
שירותו הצבאי .מורין שילב רכיבים פיסוליים שסימלו את
ארבע פינותיה של המצודה .זו הייתה דרך ייחודית להביע את
פרשנותו של אהרוני לתכנית הארמון מתקופת הברזל ,ושילוב
ייחודי בין ממצאים ארכאולוגיים מקוריים ובין פסלים
שבהם אבנים מלאכותיות העולות לגובה המשוער של חומת
הארמון ו'מקפיאות' את נקודת הקריסה וההתמוטטות.

עודד ליפשיץ

בעבודות הפיתוח ,השימור ,הצבת הפסלים והסדרת
השבילים ,חפר גדעון סולימני חפירות הצלה בהיקף
מצומצם מטעם רשות העתיקות (בדצמבר  ,2000בנובמבר
 2001ובאוגוסט  .)2002החפירות נערכו בשלושה אזורים
של האתר :בצמוד לברכת המים של הקיבוץ ,בצדה הצפוני
של חצר הארמון מתקופת הברזל ,ובקצה הצפון־מערבי של
החצר החיצונית .כעת היה נעים לשוטט בשבילי האתר,
לראות את השרידים שנוקו והוצגו לקהל בבירור ,להביט
בתכניות המשוחזרות ולקרוא את שלטי ההסבר .אלא שאז
בדיוק הגענו אנחנו ושוב חפרנו במקום.
בשנים  2003–2002שהיתי עם משפחתי באוניברסיטת
היידלברג שבגרמניה ,במסגרת שנת מחקר מטעם קרן
אלכסנדר פון־הומבולדט וכאורח של הפקולטה לתאולוגיה.
הקשר עם המארח שלי פרופ' מנפרד אומינג הפך עד
מהרה חברות קרובה ,ולשנינו היה ברור שיחד נוכל לקדם
תחומי עניין משותפים .מנפרד אומינג התגלה כפרופסור
'הכי ישראלי' מבין כל הפרופסורים הגרמנים לתאולוגיה,
בעל יכולת אלתור וכושר ארגון של צוותים גדולים של
סטודנטים גרמנים שיבואו לחפירות ,פתיחות יוצאת דופן
ויכולת להשיג תורמים וכספים לפרויקט .בהיותו כומר
פרוטסטנטי ,הארכאולוגיה מתחברת אצלו ישירות לעולם
המקרא ולחוויות הרוחניות שלו מהברית הישנה ומהברית
החדשה ותורמת להבנת התאולוגיה המקראית.
אחד הפרויקטים שעבדתי עליהם כששהיתי בהיידלברג
היה כתיבתה של הצעת מחקר לקרן וויט־לוי שבהרוורד,
התומכת בפרסום חפירות עבר ,ובה בקשה לתמיכה
בפרסום חפירות אהרוני ברמת רחל .המטרה הייתה לכנס
את כל הממצאים מהחפירה ,לאתר את רישומי החפירה
ולמצות בצורה הטובה יותר את המידע שאפשר להסיק
מהחפירות הללו.
כנס בין־לאומי גדול שערכנו מנפרד אומינג ואני
בהיידלברג ,ביולי  ,2003בנושא 'יהודה והיהודים בתקופה
הפרסית' (פורסם בספר ב־ 1,)2005משך את תשומת לבם
של חוקרים רבים .אחד האורחים בכנס היה נדב נאמן.
כשסיפרתי לו על הקשרים הנרקמים ביני לבין מנפרד ,על
שיתוף הפעולה המתרקם והולך בין שתי האוניברסיטאות,
על פרויקטים משותפים ששנינו מחפשים ועל הצעת המחקר
המתהווה לקרן וויט־לוי ,הציע נדב שמנפרד ואני נחדש את
החפירות ברמת רחל וננסה להסיק מידע חדש על האתר
הבלתי מובן הזה .בעקבות ההצעה של נדב נאמן הבטנו
מנפרד ואני זה בעיני זה וההחלטה נפלה :מחדשים את
החפירות ברמת רחל.
ההתלהבות של שנינו הייתה גדולה .לאחר ביקור יסודי
באתר ,שיטוט בין שביליו ובחינת כל אפשרויות החפירה
שטמונות בו ,החלטנו שהחפירה תהיה פרויקט משותף של
המכון לארכאולוגיה באוניברסיטת תל אביב ,של הפקולטה
לתאולוגיה ()Wissenschaftlich-Theologisches Seminar
ושל בית הספר הגבוה ללימודי יהדות (Hochschule für
 )jüdische Studienבאוניברסיטת היידלברג .אבל בין
ההחלטה על חידוש החפירות לבין תחילת העבודה בשטח
עמדו מכשולים רבים :מדעיים ,ארגוניים ובעיקר כספיים.
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איור  :2משלחת החפירה  2008 ,2006 ,2005וצוות החפירה 2010

מבחינה מדעית היה ברור שעלינו להתחיל ללמוד
את האתר ביסודיות ,להבין מה נחפר ומה נמצא ,להציב
שאלות מחקר שברצוננו למצוא תשובות בעבורן ולהעריך
את הסיכויים שלנו למצוא את התשובות הללו .התייעצתי
עם עמיתים רבים .האופטימים שבהם היו מוריי ועמיתיי
לאוניברסיטת תל אביב :נדב נאמן וישראל פינקלשטיין,
וחברי מאוניברסיטת חיפה :רוני רייך .לאחר סיור ארוך
באתר הם נתנו לי את ברכת הדרך ועודדו אותי להתקדם
בפרויקט .לעומתם אפרים שטרן מהאוניברסיטה העברית,
היה פסימי .לדעתו ,החפירות רחבות ההיקף במקום ואופיו
ההררי של האתר לא השאירו ממצאים רבים שיוכלו לשנות
או להוסיף על ידיעותינו הרבה יותר ממה שכבר ידוע .בתור
ראש ועדת הרישיונות של רשות העתיקות סיפר לי אפרים
שטרן כעבור שנה ש'הסיבה היחידה שחתמתי על הרישיון
שלך היא שממילא אין לך הרבה מה למצוא ,וגם אין לך
הרבה מה להרוס.'...
מפגישותיי הראשונות עם ג'וחא ,יוסף (אבי יאיר)
אנגל (חבר הקיבוץ ,מי שדחף להקמת הפארק הארכאולוגי
במקום ובנה שם ,בין היתר ,את אתר התצפית לזכר בנו
יאיר) ,הבנתי שקיבוץ רמת רחל יהיה שותף מרכזי ,חיובי
ותורם לפרויקט החפירות .אמנם רק שנתיים קודם לכן נחנך
הפארק הארכאולוגי ,וג'וחא ,כמו גם שאר חברי רמת רחל,
הבינו שהחפירות שלנו יחייבו שינויים והתאמות בתפיסה
הכללית של האתר ובשטח עצמו .אך האפשרות להבין טוב
יותר את העבר המסתתר מתחת לאבנים קסמה גם להם,
כמו גם האפשרות לפתח את המקום מבחינה תיירותית
ולהגביר את התודעה שלו בציבור .גם במלון רמת רחל
התקבלתי בזרועות פתוחות ,והבנתי שלא כמו מרבית
החפירות האחרות בארץ ,לחפירות ברמת רחל יהיה גם את
הקסם והייחוד של לינה במלון מצוין ,הנמצא במרחק של

הליכה קצרה מהאתר עצמו .האפשרות ללכת כמה דקות
בצהרי יום חם ,אחרי יום חפירה ארוך ,להגיע לחדר ממוזג
או לברכת השחייה ,להתענג על מקלחת חמה ועל ארוחת
צהריים בחדר האוכל של המלון ,קסמה לי עוד זמן רב
לפני שהתחלנו את החפירות עצמן ...גם מקום למשרדים,
למחסנים ,לפעילות אקדמית של הרצאות וסמינרים הייתה
במלון בשפע ,ומנהל המלון אילן בלולו ,כמו גם זהבה אליהו,
שהחליפה אותו ,וכל צוות המלון ,סייעו לנו בכל בקשה
ובקשה שהעלינו .מובן שלאנשי הקיבוץ והמלון קסם גם
הרווח הטמון במאה אנשים ויותר השוהים במלון יותר
מחודש בכל שנה ,אוכלים ,ישנים ,משתמשים בכל שירותי
המלון ו ...משלמים.
בסיכומן של החפירות חישבתי ומצאתי שרמת רחל
הייתה לי לבית שני ,ובשנים  2010–2004שהיתי שם כמעט
שנה תמימה! תוך כדי השנים גדלו ארבעת ילדיי כשותפים
לחפירה ,וכשתם הפרויקט התקשו להבין איך יכול לעבור
קיץ שאין בו חפירות ברמת רחל...
לצוות שרק סיים לתכנן ולהקים את הגן הארכאולוגי –
אנשי רשות העתיקות ,משרד התיירות ,הקרן הקימת לישראל
והמתכנן מורין – היה קשה לקבל את הרעיון שאנו עתידים
להיכנס לעבודה באתר ,לחפור ולהפוך בו ,וזאת רק זמן קצר
לאחר שהסתיימו העבודות להקמת הגן והוא נראה כה יפה
ומזמין .הפריעה להם גם המחשבה שאנו באים עם רעיונות
חדשים ועתידים להפוך על פיהן חלק מתפיסות היסוד שפעלו
על פיהן ותכננו על פיהן את הגן ,את שלטי ההסבר ואת מהלך
השבילים .למרות זאת ,משהבינו שאנו נחושים להתחיל
בחפירות במקום ,שיתפו אתנו פעולה באופן צמוד ומלא
וליוו אותנו בכל שלבי העבודה .הקרן הקימת לישראל סייעה
לנו מדי שנה בשנה בכלים מכניים ובפועלים ,כדי להפוך את
האתר בחזרה למקום בטוח ומסודר שמטיילים ותיירים
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יכולים לשוטט בין שביליו .לאחר כל עונת חפירה' ,החברה
הממשלתית לתיירות' סייעה בכסף להמשך פיתוחו של האתר
ולהצגתו לקהל ,כמו גם בסידורי הבטיחות הנדרשים .רן
מורין נרתם לעבודה כחבר צוות של ממש ויחד תכננו את שלבי
הפינוי של כמויות העפר הגדולות ,את העבודות להסדרת
השבילים ואת תיקון הנזקים .יחד חשבנו על השלבים הבאים
בפיתוחו של האתר ובהצגתו לקהל.
מבחינה ארגונית הבנתי שכדי לנהל פרויקט חפירה גדול
ומורכב ,שישתתפו בו סטודנטים ומתנדבים רבים והוא
יתנהל במשך שנים ארוכות ,עליי למצוא שותף ,ארכאולוג
מנוסה ,שיוכל לסייע בניהול החפירות בשטח .המועמד
הטבעי והמובן מאליו היה מבחינתי ד"ר יובל גדות .את
יובל הכרתי עוד כשהיה סטודנט ,והערכתי את כישוריו
הן בתור ארכאולוג שטח בעל ניסיון בחפירות ובסקרים
הן כמי שיש לו מבט רחב על ההיסטוריה ,על היחסים
בין ארכאולוגיה להיסטוריה ועל השילוב של כל אלה עם
המחקר הטקסטואלי .בסקרים ובחפירות הרבות שהוביל,
כמו גם בפרויקט של פרסום החפירות בתל אפק ,ביסס יובל
את מקומו כאחד הארכאולוגים המובילים והחשובים בדור
הצעיר של הארכאולוגיה בישראל .הוא בלט במנהיגותו
השקטה וביחסי האנוש המצוינים שלו .היה ברור לי שהוא
השותף האידאלי לחפירות ברמת רחל .לשמחתי הגדולה
הסכים יובל מיד ,ושנינו הבנו שלאתר מסובך כל כך ,שבו
היסטוריית חפירות ארוכה ובעייתית שצפויות לו עונות
חפירה רבות בסדרי גודל גדולים ,כפי שאנו מתכננים ,יש
צורך בשותף נוסף .את בני ארובס הכרנו מביקורים הדדיים
בחפירות ,מכינוסים מדעיים ומשיחות מסדרון .נוסף על
המוסכמה הכללית שאין כמוהו כמי שמבין באדריכלות
ובסטרטיגרפיה ,ונוסף על כישוריו במדידה ובסרטוט ,הביא
אתו בני גם הבנה רחבה של הארכאולוגיה וההיסטוריה של
ימי הבית השני ושל התקופה הרומית המאוחרת והתקופה
הביזנטית .גם הוא הסכים מיד והצטרף לחפירה כמי
שתפקידו להוביל את המדידות והסרטוטים בשטח – הן
של חפירות העבר הן של החפירות שלנו .תפקידו הוגדר
כמי שיתמקד בהבנה הסטרטיגרפית ובניתוח האדריכלי
של המרכיבים השונים באתר .לצוות המוביל של החפירות
צירפנו את ליאורה פרויד כרשמת החפירה ,מנהלת המשרד
ואחראית על מחקר ,לימוד ופרסום של כלי החרס מתקופת
הברזל ומהתקופה הפרסית .אחד מהסטודנטים המבריקים
שלנו עומר סרגי סייע מתחילת הדרך בקשר עם סטודנטים
ומתנדבים ,בארגון התכנית האקדמית ,בקשר עם מלון
רמת רחל ובכל שאר התיאומים.
ההחלטה ,להתבסס בניהול החפירה בשטח על סטודנטים
צעירים ולא על מומחים מנוסים ,הייתה החלטה עקרונית שלה
היו שותפים יובל ,מנפרד ואני ,מתוך ידיעה שנהיה חייבים
להשגיח ,להקפיד' ,לחנך' ו'לגדל' דור חדש של ארכאולוגים.
התמורה מהחלטה זו הייתה גיבושו של צוות נמרץ ,נחוש,
דבק במטרה ונכון ללמוד ,שגמל לנו בהרבה עבודה קשה
וביצירתה של גאוות יחידה ,שספר זה הוא אחד מפרותיה.
כמה מאנשי הצוות כתבו עבודות גמר לתואר שני ,שהתבססו
על שטחים שונים שנחפרו באתר ,על סוגי ממצא שהתגלו
בו ועל תוצאות החפירה .מחקרים אלה הם מהתרומות
החשובות של החפירות באתר ושלב חשוב בתהליכי החניכה
של ארכאולוגים צעירים באוניברסיטת תל אביב.
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במימון לחפירות מצאנו מנפרד ואני שותף אמתי במנפרד
לאוטנשלאגר ,שלכל אורך שנות החפירה תרם לנו בנדיבות
ואפשר את קיומן של החפירות ברמה ובהיקף שרצינו.
נדיבותו לאורך שנים ארוכות קידמה את הפרויקט במשך
כל התקופה והפרויקט לא פסק אפילו לרגע .לא רק תמיכה
קבועה קיבלנו מ'קרן מנפרד לאוטנשלאגר' (Manfred
 ,)Lautenschläge Stiftungאלא גם היענות לצרכים שונים
שעלו כל העת במהלך עונות החפירה וכן עידוד מתמיד
וסקרנות לדעת מה נמצא בחפירות ואיך הפרויקט מתפתח.
עוד תרומות חשובות קיבלנו ,בחלק מעונות החפירה ,מחברת
ארנסון ,מהאנס נוסבאום ( ,)Hans Nussbaumמקרן
החינוך של ארגון 'לוגוס' בראשות ד"ר ביל קריזי (Logos
 ,)Educational Foundationומעוד תורמים.
לצד הצוות הישראלי ,שהיה הגרעין לחפירה ,השתתפו
בחפירות לאורך השנים כ־ 150סטודנטים גרמנים ,ויש
מהם שהשתלבו אף במחקר עצמו .השילוב של סטודנטים
ישראלים וסטודנטים גרמנים ,שחפרו ,עבדו ובילו בצוותא
שבועות ארוכים ברמת רחל ,היה לאחד משיתופי הפעולה
המדעיים הגדולים והחשובים ביותר בין גרמניה לישראל.
יחסי הידידות התפתחו גם לביקורים הדדיים ,לסמינרים
משותפים ולשהיות ארוכות כאן ושם לצורכי לימוד ומחקר,
והיה בהם סיפוק עצום ותמורה של ממש למנפרד ולי ,כמו
גם למנפרד לאוטנשלאגר .שיאו של שיתוף הפעולה הזה,
אות הסיום לחפירות ואות הפתיחה לעבודה המאומצת על
הפרסום של הפרויקט ,היה הסמינר המסכם שנערך יום
אחד לאחר סיום עונת החפירות האחרונה בסוף אוגוסט
 .2010כל הצוות הישראלי יצא להיידלברג ,לשלושה ימים
של סיכומים ודיונים פרטניים בתוצאות החפירות .רבים
מהסטודנטים הגרמנים השתתפו בכינוס ,ובצוותא ערכנו
טיולים לאתרים שונים באזור היידלברג ,ובהם שפאייר
ווורמס ,שלהן עבר יהודי המפואר.
חוץ מהסטודנטים והמתנדבים מגרמניה השתתפו
בעונות החפירה השונות גם כ־ 300סטודנטים ומתנדבים
מכל רחבי העולם – מאוסטרליה ,מארגנטינה ,מקנדה,
מארצות הברית ,מארצות סקנדינביה ,מהולנד ,מצרפת,
מאנגליה ,מפולין ,מצ'כיה ,מאיטליה ,מספרד ,מטוניסיה,
מהודו ,מקוריאה ,מיפן וסטודנטים ומתנדבים רבים
מישראל .רבים מהסטודנטים ומהמתנדבים הגיעו לכמה
עונות חפירה ,והיו מהם שאף באו לכולן .רוב הסטודנטים
והמתנדבים השתתפו בסיורים שערכנו בירושלים וברחבי
הארץ ,בתכנית אקדמית של הרצאות על תולדות ירושלים,
על התאולוגיה של העיר ועל תאוריות ארכאולוגיות בצד
ארכאולוגיית שדה וכן במפגשים חברתיים שנערכו בערבים
ובסופי שבוע .לעתים המפגש החברתי בין הסטודנטים
הישראלים לזרים ,ובהם סטודנטים מגרמניה ,היה חשוב
לא פחות מהמחקר הארכאולוגי עצמו.
הסטודנטים הישראלים היו לב לבו של הפרויקט ,לא
רק בעבודה בשטח ,אלא גם במחקר שנמשך במעבדות,
בספריות ובמשרדי המשלחת .בעבודת השטח הצטרפו לצוות
הישראלי סטודנטים רבים מאירופה ומאמריקה ,ויחדיו
שימשו צוות ניהול החפירה בשטח של הפרויקט במשך שש
עונותיו .צוות מגובש זה היה לי למשפחה שנייה לאורך שנות
החפירות הארוכות ,עיבוד המידע ,לימודו ופרסומו .העבודה
המשותפת הזאת היא העומדת בבסיסו של ספר זה.
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רמת רחל – צוות ניהול החפירה 2010–2005
מנהלי הפרויקט :עודד ליפשיץ ומנפרד אומינג
מנהל החפירה באתר :יובל גדות
רשמת :ליאורה פרויד

2005
A

גלעד צינמון
נירית קדם
שחף זך

B1

בוריס בבייב

2006

ניתוח אדריכלי :בנימין ארובס
מדידה :בנימין ארובס ושתיל עמנואלוב ()2010–2008

2007

2008

קרן רז
יון קוק יון

B2–C3

שחף זך
שני עמית

אלה וולבובסקי בועז גרוס
שרון נפחן
בועז גרוס
דיויד דאן
דיויד דאן

B3

 C1צפון

ליאור מרום
גיא מרגלית

גלעד צינמון
ליאור מרום
שני רובין
פטרישיה גרנדיירי

ליאור מרום
סיוון אינהורן
בועז גרוס
עדו קוך
נירית קדם
שתיל עמנואלוב
קרן רז
ג'ימס בוס

שחף זך

שחף זך
שני עמית

C4
D1

דנה כץ
ורוניקה זלטקבוסקי ורוניקה זלטקבוסקי ורוניקה זלטקובסקי ליסה יהודה
בוריס בבייב
דיויד דאן
אפרת בוצר
ליסה יהודה
דנה כץ
דיויד דאן
ג’ייקוב רייט

D2

גלעד צינמון

D3

נירית קדם
עומר סרגי
פיטר ונדרוין

D4

בועז גרוס
מדאווי נבנדר
קורניליה קוסגן
דיויד דאן

קרן רז
פרקר דיגורי
ריצ’ארד ברנט

 C1דרום

C2

2009

2010

עומר סרגי
רינה אבנר
קטיה זוננקן
דויד פריזם

עומר סרגי
כריס בודין
אנדרו פלפר

אלה וולבובסקי אלה וולבובסקי
אסף קלינמן
ג'ניפר פרסל
ליסה יהודה
אפרת בוצר

אפרת בוצר
יואב צור

עדו קוך
ג'יסון ראדין
לוקאס שולטה

עדו קוך
דונה לאירד
קרלי קראוץ'

עומר סרגי
כריס בודין
אנדרו פלפר

עומר סרגי
אניה
קרושבסקי
קרולין פטרסון

D5

קרן רז
אריאן גורן

D6

נירית קדם
עדו קוך

נירית קדם
יואב צור
לינדסי מואט

אורי דוידוביץ'

אורי דוידוביץ'
דבורה אפלר

אורי דוידוביץ'
סבינה מצר

אורי דוידוביץ'
דבורה אפלר

אורי דוידוביץ'
סבינה מצר

קולומבריום

טראסות

אורי דוידוביץ'
רועי פורת
בוריס בבייב
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מנהלן :אמיתי אחימן ( ,)2007–2005קרסטן קטרינג
()2010–2007
ריכוז מתנדבים :עומר סרגי ( ,)2010–2005גילה יודקין
( )2009–2007וקרן רז ()2010
צילום :פאבל שרגו

מחקרים נלווים
סקר תת־קרקעי :רועי פורת ואורי דוידוביץ
ניתוח קרמי (התקופה הפרסית– התקופה ההלניסטית):

אורן טל
ניתוח קרמי (התקופה הביזנטית – התקופה המוסלמית):
איתמר טקסל
גלאי מתכות ונומיסמטיקה :יואב פרחי
ניתוח המקוואות :רוני רייך
חקר תיארוך טרסות :נעמי פורת
חקר גרגרי הפולן :דפנה לנגוט
חקר עצמות בע"ח :דירדרה פולטון ואסף קליימן

