מי נוער חיפאית השתתנו נחניוות ארכיאולוגיות בושות העתיקות
 21בנים ובנות ממתנ״ס נווה יוסף ושלוחותיו יצאו לעבודה באתר החפירות "עין אסור" בוואדי ערה

במהלך השבועות אחרונים ,יצאה
קבוצה של  21בני ובנות נוער ממתנ״ס
נווה יוסף ושלוחותיו ,מבית החברה
למתנ״סים ,לעבודה ברשות העתיקות
באתר החפירה "עין אסור" .העבודות
באתר כללו חפירה במכוש ,סינון,
סילוק אדמה וניקיון עדין עם מברשת
ונמצאו חרסים מלפני  5,000ו6,000-
שנים.
אסור )בערבית :תל אסוויר" ,תל

פנינים"( ,הוא אתר ארכיאולוגי בווא 
די ערה במוצא נחל עירון בסמוך לדרך
הים ,ליד כפר פינס וכ 10-ק״מ למצ 
פון לעיר חדרה.
עם תחילת החפירות במקום בשנת
 ,2001נתגלתה חומת עיר מרשימה
מתקופת האבות ) 1750-2000לפני
הספירה( ושנה לאחר מכן התברר כי
מדובר בחומה בגובה של  3.5מטר
ובבסיסה ריצוף מרשים ,ששימוש

רחוב את תשתית לסוללה .עוד בשטח
אחר באתר נמצאו קירות של מבנים
פרטיים .כמו כן ,נמצאו באותן השנים
גם מימצאים ארכיאולוגים מתקופת
הברונזה התיכונה .החל משנת ,2010
החל להיחפר במקום פרויקט חדש
בראשותו של ד״ר שי בר מאוניברסי 
טת חיפה ,במהלך החפירות הללו,
נמצאו בנוסף גם ממצאים מתקופת
הברונזה התיכונה ,הברונזה המאוחרת,
הברזל וההלניסטית.
פרט לכלי החרס הרבים ,נתגלה גם
חותם גליל מטיפוס סורי עליו דמות,
אלי אל יושב על כס ומתפללים סבי 
בו ,לידם יש חיה מקרינה .במהלך
החיפושים של בני הנוער במקום,
נמצאה גם סכין מאבן צור.
אייל רובס ,מנהל תחום הנוער
ממתנ״ס נווה יוסף ,שיזם את שילוב
הנערים והנערות בפרויקט כעובדים
בשכר במסגרת פעילות הקיץ והחינוך
לערכים של עבודה וחיבור להיסטוריה
ולמדינה ,הוסיף" :העבודה ממש סיזי 
פית ולא פשוטה בחום ובל נשכח -
היקיציה מוקדמת והנערים והנערות

התייצבו להסעה כבר בשעה .05:20
בני הנוער באופן חד משמעי הפתיעו
אותנו לטובה .ראוי לציין את הבנות
שעשו עבודה מצוינת )בעיני אפילו
טובה יותר מהבנים( .אסור להשתמש
בטלפונים ניידים בזמן החפירות כך
שנראה לי שהם עברו סוג של גמילה.
מעבר למשכורות אני חושב שהם
קיבלו ערך מוסף ייחודי מאוד  -בכל

יום המדריך הצמוד של הקבוצה מטעם
רשות העתיקות העביר הרצאות על
היסטוריה ,מאובנים ובו׳ .הסיפוק
וההתרגשות שהם שאבו ממציאת
הכלים היו עצומים .הייתה אווירה
מאוד חיובית ,הרבה צחוקים ,הרבה
קיטורים על החום והקושי אבל אני
חושב שזה משהו שייחרט בזכרונם
לכל החיים והזיכרון מכך יהיה מתוק".

קבוצת בני נוער ממתנ״ס נווה יוסף בחפירות ארכיאולוגיות ברשות העתיקות
)צילום :מוננ״ס נווה יוסף(.
במהלך החופש הגדול.

