
  

  

  התל

שריעה הוא נחל גרר. הנגב מכיר את התל, התל הנמצא סמו� לוואדי א במשמר רכל אד� הג

כאשר נזמי� אד� מ� היישוב ללכת ל"תל" איש לא יטיל ספק באיזה תל מדובר. המילה "תל",  

בכוונה למקו� מסוי�, נכנסה אצלנו לטרמינולוגיה הקיבוצית כמו מקומות נוספי�: "העמק 

  ועוד. ,"אבו עסאל" אר הלבנה", "הנעמי" הנעל�", "הב

מהו התל? מה שמו? מי גר בו בתקופות עתיקות וחווה אות� נופי� שאנו חווי� היו�? למה 

  התיישבו דווקא בו? על כל אלה אנסה להשיב בכתבה הבאה.

  מהו תל? 

ל תל הוא גבעה מלאכותית המורכבת משכבות רבות של ישובי� שחרבו בתקופות שונות. בדר� כל

הישוב מתחיל על גבעה טבעית וע� השני�, בשל בניה והריסה, המקו� הול� וגובה. לא פלא הוא, 

שבאופ� שיטתי מגיעי� מתיישבי� מידי תקופה דווקא לאותו מקו� של קודמיה�, שכ� כדי לקיי� 

יישוב יש צור� בארבעה תנאי� עיקריי�: א. עור! כלכלי, ב. מקור מי�, ג. דרכי� מרכזיות, ד. 

ו� גבוה ואסטרטגי. ואכ� כל התנאי� שהוזכרו מצויי� בתל, האזור עשיר בשטחי� המתאימי� מק

לפלחה, למרגלות התל יש מעיינות מי� הנובעי� כל ימות השנה ובתל עצמו ישנ� בורות אגירה 

שבע,  התל הוא ג� מקו� גבוה רבי�, התל ממוק� על הדר� הראשית בי� עזה לבקעת באר

  ואסטרטגי.

. דוד אלו� ז"ל הגיע אליו בשנות הבעברית נקרא תל שרע שריעהתל א �ערביפי הב התל כונה 50 ,

רבות לפני החפירות שהתקיימו בו באופ� רשמי, ואס! ממצאי� שוני� לאוס! שלו. מאוחר שני� 

עושה  בימי� אלהביניה� אתי מרלי, שו יותר הוא נת� בהשאלה חלק מ� הממצאי� לחוקרי התל

  של התל, מתקופת הברונזה התיכונה. 12  השכבה ה עבודת "מסטר" על

זיהוי האתר היה שנוי במחלוקת, חוקרי� רבי� העדיפו לזהות אותו, בעקבות קביעתו של י. פרס, 

  , העיר בה מצא דוד מקלט בבריחתו מפני שאול.תכציקלג המקראי

ע"י משלחת מטע� אוניברסיטת ב� 1972החפירות בתל החלו בשנת  ,� החופרי� עמדבראש  גוריו

.�  אליעזר אור

  ערבית.ושכבות מתקופות שונות, החל מהתקופה הכלכוליתית וכלה בתקופה הביזנתית  13לתל 

ישוב מתוכנ� היטב שכלל א! בסופו וישוב דל, כנראה, סוכות ואוהלי�, בהיה  ת המקו�תחיל

 .�או כלי� מיובאי� הלבנו�, נמצנמצאו שרידי קורות גג עשויות ארזי ארמו�רצפת חדרי ה עלארמו

ממצרי�, גוש צבע כחול ששימש במצרי� לעיטור כלי חרס ולצביעת מצבות, וממצאי� נוספי�. 

  נתגלה בשלמותו הוא מתק� לחישול כלי ברזל.וממצא חשוב השי� לתקופת הברזל  

בגדה הדרומית של נחל גרר נתגלה מבנה מפואר מהתקופה הרומית. בתוכו נמצאו ערמות של 

  מעוטרי� שצנחו מהקיר והתקרה.כות מעולה ובאיקטעי טיח 

מהתקופה  על פני השטח במרכז התל נראי� שרידי מבנה גדול שכנראה שמש ככנסיה או מנזר

במקו� נתגלו קטעי רצפת פסיפס ומערכת ניקוז. נחש! ג� קטע מבית מרח( שנשמר  הביזנטית,

פירת מאות קברי� וטבוני�  יש לציי� ששכבת הישוב העליונה בתל ניזוקה קשה כתוצאה מח. היטב

  מוסלמי� בתקופה הערבית.



בתקופה העותומנית נבנתה מסילת רכבת בחלק המערבי של התל, שאת שרידיה נית� למצוא בכל 

האזור. היו� נית� לראות היטב שרידי גשר אב� שאיפשר את מעברה של הרכבת מעל נחל גרר 

 של התל  ) מופיעות תמונות נדירות5150ישראל" (עמ'  בצמוד לתל. בספר "מבט ועוד מבט על אר(

לדוגמא, נראה מטבח שדה תורכי מונע ע"י פרדות וחונה מלחמת העול� הראשונה.  תמתקופ

  תיו.למרגלו

שריעה עבר תהפוכות רבות, עמי� שוני� ישבו בו, והוא עלה וצמח מחדש כל פע� מתו� תל א

מבוגר חייו  בא בימי�, וכמו כל איש ספק שהתל שלנו זק�  איו .וחורב� חורבות של שריפותתלי

חי בו בשלווה ע� בודד, שהקי� בו חווה, וו של אד� נ, אי� הוא אלא משכשקטי� ומתוני� יותר

  אחד מבניו.

לתו� חלו� חייה� של המתיישבי� קצת פנימה באחת השבתות הלכתי לבקר� כדי להצי( 

  האחרוני� בתל.

  :מקו�ראיו ע� דוד טידגי בעל ה ריוה

  אתה במקור? מהיכ��

נולדתי וגדלתי במושב תאשור ש� יש לי בית ומשק, מלבד אילו שיש לי בתל. רוב הזמ� אני נמצא 

  בתל, הגברת (אשתו) מתגוררת בתאשור.

  במה עסקת לפני הגיע� לתל?�

הנגב, יש לי חברי� רבי� הייתי קבל� עבודות שירותי� ואחזקה. עבדתי בכל האזור וג� במשמר

  בד זאת אני ג� מכונאי.הנגב, מלבמשמר

  מאיפה הרעיו� להקי� חווה בודדה שכזאת?�

  היה לי חלו� להיות לבד בטבע ע� כבשי� ופרות.

  אי� ומתי קבלת את אדמת התל?�

, זו הייתה אדמת מנהל ריקה, הלכתי למקרקעי ישראל וה� נתנו לי את 85הגעתי לתל בשנת 

ש"ח עבור האדמה וארנונה על  12,000של האדמה ללא כס!. עכשיו דורשי� ממני תשלו� שנתי 

  הבית.

  ממה אתה מתפרנס?

דונ� בה� אני מגדל מספוא. בחור! המזו� הטבעי אינו מספיק  2,000 ראש בקר ו 120יש לי 

לפרות, מאה ימי� בשנה אני מאביס אות� בתוספת מספוא. יש ברשותי קומביי� איתו אני קוצר 

י מתכנ� לפתח כא� אתר תיירות שיכלול צימרי�, תמורת תשלו� לאנשי� שוני�. בעתיד אנ

  מסעדה, פינת חי לילדי� ועוד. הפרוייקט יתחיל כנראה בשנה הבאה.

  מה אתה עושה כשאתה ק� בבוקר?�

קוד� כל מסתכל על הפרות כדי לראות שלא יצאו מהשטח המגודר! הצבא עושה כא� ניווטי� 

 �  שבע. אני בסידורי� בבארולעיתי� החיילי� קורעי� את הגדר. כל יו� ראשו

  מאיפה החשמל, המי�, האוכל?�

החשמל מגנרטור, המי� מחברת מקורות, שלמתי כס! שיעבירו לי צינור, אוכל מהמכולת של 

  תאשור או מרהט.

  הא� אתה בקשרי� ע� בעלי חוות באזור?�

ודוד  כ� אני חבר של כמה מה�. ביניה� ניסי� פר(, בוקי מחוות נעמה המצויה מעל נחל גרר

  צפרירי מחוות מגדה אתו אני ג� ביחסי מסחר.



  כמה ילדי� יש ל�?�

גר  21 . הב� יוסי ב� ה22יש לי שלושה: שני בני� ובת. הבת גרה באופקי�, שמה ענב והיא בת 

איתי בתל, הוא חייל המשרת בבסיס משמר �, לומד באופקי� ומתגורר 16הנגב. והקט�, אליר�, ב

  .ש� ע� אמו שהיא גרושתי

  הא� יש ל� בעיה של גנבות?�

פה וש� יש גנבות קטנות. יש לי בעיה של טריפת עגלי� ע"י צבועי� וזאבי�, לפי מה שראיתי יש 

  חמישה צבועי� וכמה זאבי� בתל.

  הא� טוב ל� בתל?�

  טוב מאוד.

  הא� אתה רואה בו את עתיד�?

  כ�, שלי ושל ילדי.
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