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בשנת  1972אישר ארגון החינוך המדע והתרבות של האו"ם
)אונסקו( אמנה שנועדה להגן על אתרי מורשת עולמית .במסגרת
התוכנית נקבעו כללים לבחינת אתרי טבע ותרבות ,ולהערכת
מידת החשיבות שלהם למורשת התרבותית המשותפת לאנושות
כולה .כל מדינה נדרשת להכין רשימה של אתרים הנמצאים
בשטחה ,ואחת לשנה מקיים המרכז למורשת עולמית של אונסק"ו
ישיבה מיוחדת ,בה מועלות מועמדויות של אתרים ,והנבחרים
שבהם זוכים להיכלל ברשימת אתרי המורשת העולמית של
האו"ם.
בשנת  1999הצטרפה ישראל לאמנה ,והחל משנת  2001הוכרזו
האתרים הישראליים הבאים :עכו העתיקה ) ,(2001מצדה ),(2001
תל-אביב – העיר הלבנה ) ,(2003התלים המקראיים – מגידו,
חצור ובאר שבע ) ,(2005דרך הבשמים – ערי המדבר בנגב
)עבדת ,ממשית ,חלוצה ושבטה( ) ,(2005המקומות הקדושים
לבהאים ) ,(2008נחל מערות ) ,(2012מערות מרשה ובית גוברין
) (2014ומערות בית שערים ).(2015

נחל מערות

בדרום הר הכרמל ,בפתחו של נחל מערות ,פעורות בצלע הנחל
ארבע מערות .בחפירות ארכיאולוגיות ,שנערכו במקום מאז שנת
 1928ועד ימינו ,התגלתה סמוך לפתחי המערות ובתוכן עדות
לפעילות של האדם הקדמון ,שנמשכה ברציפות לאורך תקופה
של מאות אלפי שנים .בין הממצאים הרבים שנחשפו ניתן למנות
שרידי בתים ,כלי אבן שונים ,תכשיטים ,עצמות בעלי חיים וקברים.

מערות בית שערים

רבי יהודה הנשיא ,מנהיג העם היהודי בסוף המאה ה 2-וראשית
המאה ה 3-לספירה ,נקבר לפי בקשתו בבית הקברות של היישוב
בית שערים שבמערב עמק יזרעאל .בעקבות זאת ביקשו רבים
להיקבר סמוך למקום מנוחתו האחרון של המנהיג הנערץ .עשרות
מערכות של מערות קבורה נחצבו במדרונות הגבעות שלמרגלות
העיר ,ובהן נטמנו הנפטרים היהודים ,שהובאו למקום מכל רחבי
הארץ ואף מארצות רחוקות .מאות כתובות הקבר שהתגלו
במערות מספקות מידע רב על חיי היהודים במאות ה 3-וה4-
לספירה.

מערות מרשה ובית גוברין
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מתקני ייצור חקלאיים ,מחסנים ,אתרים לגידול יונים ,מערות
קבורה ועוד .לאחר חורבן מרשה במאה הראשונה לפני הספירה
הוקמה בקרבת מקום עיר חדשה בשם בית גוברין .בתקופה
הביזנטית ניצלו תושביה את סלע הקרטון הרך על מנת לחצוב
אבני בנייה וכך נוצרו מערות עמוקות דמויות פעמון.
בסדרת הבולים "אתרי מורשת עולמית" הונפקו ביוני  2007בולי
עכו ,תל-אביב ובאוגוסט  - 2007בולי התלים המקראיים ודרך
הבשמים.

תיאור הבולים
נחל מערות
מבט מתוך מערת הנחל לעבר נוף נחל המערות )תצלום :רונן
גולדברג(.
אבן-יד מסותתת ועשויה צור ,מהתקופה הפליאוליתית התחתונה
שנמצאה במערת התנור) .תצלום :מידד סוכובולסקי באדיבות
רשות העתיקות(.
מפה טופוגרפית של נחל מערות) .על בסיס מפה של רשות
העתיקות(.
מערות בית שערים
חזית מערת הארונות ,מערה מספר ) 20תצלום :צביקה צוק,
באדיבות רשות הטבע והגנים(.
תבליט טיח בדמות מנורה במערת הארונות )תצלום :שאטרסטוק(.
תרשים חלקי של המערות )על בסיס שרטוט מדפדפת של רשות
הטבע והגנים(.
מערות מרשה ובית גוברין
מערת פעמון מבית גוברין )תצלום – שאטרסטוק(.
ציור קיר של קרברוס ,הכלב המיתולוגי שומר השאול ,ממערת
הקבורה הצידונית )תצלום :ג'וני לימוניק ,באדיבות רשות הטבע
והגנים(.
תרשים חלקי של המערות במרחב מרשה ובית גוברין )על בסיס
שרטוט מדפדפת של רשות הטבע והגנים(.

תושבי העיר מרשה ,השוכנת בדרום שפלת יהודה ,ניצלו את
סלע הקרטון הרך עליו הוקמה העיר ,על מנת לחצוב מגוון רחב
של חללים מתחת לבתיהם .חללים אלו שימשו כמאגרי מים,

עיצוב בולים ,מעטפה וחותמת :רונן גולדברג
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UNESCO World Heritage Sites in Israel
In 1972, the United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization (UNESCO) approved an agreement
to protect world heritage sites. The program included
rules to assess natural and cultural sites and determine
their significance to mankind's common cultural heritage.
Every country prepares a list of its sites and once a year
the UNESCO World Heritage Center conducts a special
meeting to choose which of the nominated sites shall
be included in the list of United Nations World Heritage
Sites.
In 1999, Israel joined the agreement and submitted sites
for consideration, and since 2001 a number of Israeli
sites have been added to the list: Old City of Acre (2001),
Masada (2001), White City of Tel Aviv (2003), Biblical
Tels – Megiddo, Hazor, Beer Sheba (2005), Incense
Route – Desert Cities in the Negev (Avdat, Mamshit,
Haluza and Shivta) (2005), Baha'i Holy Places (2008),
Nahal Me'arot Caves (2012), Maresha and Bet-Guvrin
Caves (2014), Bet She'arim Necropolis (2015).

Nahal Me'arot Caves
Four caves are carved into the mountain on the southern
slope of Mount Carmel, at the entrance to the Nahal
Me'arot Caves. Archeological excavations conducted
at the site from 1928 to the present have discovered
evidence of human existence near and inside the caves
over hundreds of thousands of years. Among the many
findings were remnants of houses, various stone tools,
jewelry, bones of animals used for food and graves.

Bet She'arim Necropolis
Rabbi Yehudah Hanasi, leader of the Jewish people in
the late 2nd century CE, was buried at his behest in the
cemetery in the town of Bet She'arim in the western
Jezreel Valley. Many others subsequently asked to be
buried near the final resting place of the admired leader.
Dozens of burial caves were carved into the hillsides
and on the outskirts of the town. Jews were brought from
all over Eretz Israel and even from faraway lands to be
buried there. The hundreds of epitaphs found in the
caves provide information about the Jewish lifestyle in
the 3rd and 4th centuries CE.

Maresha and Bet-Guvrin Caves
Residents of the city of Maresha, in the southern Judean
plain, carved many spaces beneath their homes into
the soft chalk bedrock upon which the city was built.
These spaces served as water reservoirs, agricultural
production facilities, storage rooms, pigeon raising,
burial caves and more. After Maresha was destroyed in
the 1st century BCE a new city called Bet-Guvrin was
constructed nearby. In the Byzantine period, the
townspeople carved bricks out of the chalk in deep,
bell-shaped caves.

SPECIAL CANCELLATION

In June 2007, Acre, Tel Aviv and Masada stamps were
issued as part of the World Heritage Site stamp series
and in August 2007 the Biblical Tels and Incense Route
stamps were added.

Description of the Stamps
Nahal Me'arot Caves
The view from inside the cave toward the Nahal Me'arot
Caves landscape (photo by Ronen Goldberg).
Carved flint hand axe from the Lower Paleolithic period
found in the Tabun Cave. (photo: Midad Sokolovski;
courtesy of the Israel Antiquities Authority).
Topographic map of Nahal Me'arot Caves (based on
an Israel Antiquities Authority map).
Bet She'arim Necropolis
Façade of the Sarcophagi Cave, cave number 20
(courtesy of the Nature and Parks Authority, photo: Tsvika
Tsuk).
Plaster relief in the shape of a menorah in the Sarcophagi
Cave (photo: Shutterstock).
Partial diagram of the caves (based on a sketch in a
Nature and Parks Authority pamphlet).
Maresha and Bet-Guvrin Caves
Bell cave in Bet-Guvrin (photo: Shutterstock).
Cave drawing of Cerberus, mythological hound that
guards the gates of the underworld, from the Sidon Burial
Cave (courtesy of the Nature and Parks Authority, photo:
Jonny Limonik).
Partial diagram of the caves in the Maresha and
Bet-Guvrin area (based on a sketch in a Nature and
Parks Authority pamphlet).
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