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Editors’ Note
In 1955, several years after the Israel Department of Antiquities and Museums was established, the
director, S. Yeivin, decided that it was necessary to publish a periodical dedicated to the publication
of research conducted by the Department. In ‘Atiqot I Yeivin wrote, “A new archaeological periodical
needs no justification as long as it is intended to fill a tangible gap. Such a gap has been felt by all
those interested in Israel archaeology since the establishment of the State of Israel…”
The action of the archaeologist is clearly an irreversable act: it is impossible, following excavation,
to re-excavate an area. While this pertains to all archaeological excavations, it is especially true in
the case of salvage excavations, which are the chief activity of the Israel Antiquities Authority. These
excavations, which are conducted throughout Israel and deal with a variety of sites, constitute a rich
and extensive source of scientific information. The preservation of these data, in other words, their
publication, is our principal duty to the public and the science of archaeology.
This issue is the fiftieth in the united ‘Atiqot series (Hebrew and English), of which thirty-three
volumes were published since the founding of the Israel Antiquities Authority, in 1990. During the last
fifty years hundreds of excavation reports were published, reflecting the essential role of publications
in archaeological research, and constituting a gold mine of data for scholars everywhere.
In this fiftieth volume we are proud to mark our contribution to the preservation of Israel’s ancient
heritage.

Many of the articles in this volume were edited by Joe Shadur, who
recently passed away at the age of seventy-eight. Joe escaped Nazi
Germany for the United States and made aliyah to Israel in the early
1950s, settling at Kibbutz Nirim in the Negev. Although Joe was never
formally educated as an archaeologist, he was a talented researcher,
investigating many aspects of the archaeology, history and culture of
Eretz Israel—from his Kibbutz years, when he explored the tells in his
neighborhood, through surveying with Nelson Glueck, to his many
years of work for the Israel Society for the Protection of Nature. Joe
wrote many articles and several books—the latest, co-written with his
wife Yehudit, Traditional Jewish Papercuts: An Inner World of Art and
Symbol (2002).
In recent years he worked with us as a freelance editor, whose
contribution was highly appreciated.
May this volume stand as testimony of his knowledge and abilities.
The Editors
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ידיות אמפורה חתומות ושברים של אמפורות
ללא חותמות מעכו
ח'אן גשר (ג'סר אל-מג'מע)

דבר המערכת
בשנת  ,1955שנים ספורות לאחר הקמת מחלקת העתיקות ,החליט מנהלה דאז פרופ' ש' ייבין ,כי המחלקה
זקוקה לכתב-עת כדי לפרסם את מחקריה .וכך נכתב בהקדמה לחוברת עתיקות א'" :כתב-עת ארכיאולוגי
חדש אינו טעון צידוק ,כל זמן שבא למלא חסרון מורגש .כל המעוניינים בחקר עתיקות ישראל הרגישו בחסרון
זה מאז נתכוננה מדינת ישראל…"
המעשה הארכיאולוגי הוא ,כידוע ,בלתי הפיך; שטח שנחפר אי אפשר לחופרו שנית .עם תובנה זו מתחילה כל
חפירה ארכיאולוגית ,על אחת כמה וכמה חפירות הצלה שהן עיקר עשייתה של רשות העתיקות .חפירות אלה,
הנערכות בכל אזורי הארץ ועוסקות במגוון תקופות ותרבויות ,הן מקור מידע מדעי עשיר .שימורו של הידע
הזה ,קרי פרסומו והוצאתו לאור ,הוא חובתנו העליונה כלפי החברה ומדע הארכיאולוגיה.
במשך יובל השנים פורסמו בעתיקות מאות חפירות — אוצר בלום לכל חוקר .יותר ממחצית מספרן של
החוברות שפורסמו ראו אור מאז הוקמה רשות העתיקות והן תוספת חשובה למחקר הארכיאולוגי.
בחוברת יובל זו אנו גאים לציין את תרומתנו לשימור מורשת העבר.

