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עמיחי מזר

טרודה דותן, פרופסור לארכאולוגיה של תקופת המקרא 

לעולמה  הלכה  בירושלים,  העברית   באוניברסיטה 

ב־28 בינואר 2016.

בווינה,   ,1922 באוקטובר  ב־12  נולדה  טרודה 

גרטה  ולאמנית  קראקוור  ליאופולד  והאמן  לאדריכל 

וולף־קראקוור. המשפחה היגרה לארץ ישראל בשנת 

באוניברסיטה  ארכאולוגיה  למדה  טרודה   .1925

העברית בשנות הארבעים של המאה הקודמת בהדרכת 

מוריה פרופ' אלעזר סוקניק וליאו אריה מאיר. בעודה 

סטודנטית השתתפה בחפירות בתל בית ירח בהנהלת 

של  במחיצתו  ולעבוד  ללמוד  המשיכה  ומאז  שטקליס,  ומשה  )מזר(  מייזלר  בנימין 

בנימין מזר במשך שנים רבות. בשנים 1949–1951 ו־1956 היא השתתפה בחפירותיו 

בתל קסילה שמצפון לירקון, וכאן היא נחשפה לראשונה לתרבות החמרית הפלשתית, 

בארץ  ומצרית  פלשתית  'קיראמיקה  שלה,  הדוקטור  לעבודת  נושא  שימשה  אשר 

1961(. טרודה השתלמה  )האוניברסיטה העברית,  ישראל: בתקופת הברזל הקדומה' 

במכון המזרחני של אוניברסיטת שיקגו ובמכון לארכאולוגיה של אוניברסיטת לונדון 

1955–1958 הייתה חברת צוות בכירה בחפירות  1951–1953. בין השנים  בין השנים 

חצור בהנהלת יגאל ידין והשתתפה בהכנת הפרסומים המונומנטליים של חפירות אלו, 

ובין השנים 1960–1962 שימשה לצד בנימין מזר כמנהלת שותפה של חפירות תל גורן 

בעין גדי.

טרודה דותן הצטרפה לסגל האקדמי של האוניברסיטה העברית בשנת 1962, ובשנת 

 1982–1977 השנים  בין  סוקניק.  אלעזר  שם  על  בקתדרה  כפרופסור  מונתה   1985 

מן  ופרשה  בירושלים,  העברית  באוניברסיטה  לארכאולוגיה  המכון  כראש  שימשה 

ההוראה בשנת 1992.
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נושאי המחקר העיקריים של טרודה היו התרבות הפלשתית והקשרים בין העולם 

האגאי ללבנט באלף השני לפסה"נ. עבודת הדוקטור שלה פורסמה כספר עברי בשנת 

 The Philistines and( 1982 1967, והורחבה במהדורה האנגלית שיצאה לאור בשנת

 their Material Culture, New Haven: Yale University Press ‒ Jerusalem: Israel
נושאית  סינתזה  שערכו  הראשונים  הספרים  אחד  זה  היה   .)Exploration Society
בארכאולוגיה של דרום הלבנט, והוא היה לספר הבסיסי בנושא זה למשך שנים רבות. 

בין השנים 1971–1972 חפרה טרודה בשיתוף עם אמנון בן תור באתיינו שבקפריסין. 

הייתה זו החפירה הראשונה של ארכאולוגים ישראליים מחוץ לגבולות המדינה, והיא 

הייתה מכוונת לנושאי המחקר של טרודה: תרבותה של קפריסין בשלהי האלף השני 

לפסה"נ. סיכום החפירה פורסם כמונוגרפיה בסדרה 'קדם' בשנת 1983. 

בין השנים 1972–1982 ניהלה טרודה חפירות רחבות היקף בדיר אל בלח שמדרום 

לעזה, שם היא חקרה מרכז מנהלי־צבאי מצרי ובית קברות צמוד אליו משלהי תקופת 

הקבורה  ומנהגי  החמרית  התרבות  על  רב  אור  שפכו  התגליות  החדשה.  הממלכה 

ברוך  עם  בשיתוף  פורסמו  האלו  החפירות  סיכומי  בכנען.  המצרי  למנהל  הקשורים 

Excavations at the Cemetery of Deir el-( 'קדם'  בסדרה   2010 בשנת  ברנדל 

לממצאים  שהוקדש  ספר  פרסמה  אף  היא   .Balah [Qedem 49-50], Jerusalem(

שהתגלו בחפירות לא חוקיות בבית הקברות של דיר אל בלח והגיעו לאוספים פרטיים 

ולמוזאונים.

החפירות  את  גיטין  סיימור  פרופ'  עם  יחד  טרודה  ניהלה   1996–1986 השנים  בין 

בתל מקנה – עקרון, אחת מחמש ערי הפלשתים הידועות מן המקרא. התגליות הרבות 

את  היכרותנו  מבחינת  דרך  פורצי  היו  זו  היקף  גדולת  מחפירה  השונים  והממצאים 

הברזל,  תקופת  לאורך  בהתפתחותה  הן  המוקדמים  בשלביה  הן  הפלשתית  התרבות 

אלו  חפירות  על  המבוססים  מחקרים  של  ניכר  מספר  לפסה"נ.  השביעית  למאה  עד 

זו. בספר  ייחודית  שפורסמו עד כה תרמו ללימוד צדדים שונים של תרבות מהגרים 

הוא עסק בחקר  ז"ל, שאף  דותן  פרופסור משה  פופולרי שנכתב בשיתוף עם בעלה, 

התרבות הפלשתית בחפירותיו באשדוד, סיכמו השניים את תוצאות מחקריהם בשפה 

 People of the Sea: The Search for the Philistines, New York( שווה לכל נפש

.)1992
טרודה דותן הייתה מרצה אורחת בכמה אוניברסיטאות בארה"ב והשתתפה בכנסים 

וסימפוזיונים רבים בארץ ובחו"ל, בעיקר בכאלו שהוקדשו לקשרים בין תרבויות אגן 

העולם.  ברחבי  אלו  חוקרים בתחומים  עם  ענפה  קשרים  מערכת  ויצרה  התיכון,  הים 

של  החוקרים  מיטב  השתתפו  שבו  בין־לאומי  כנס  בירושלים  התקיים   1995 בשנת 

תקופת הברונזה באגן הים התיכון. מאמרים שהתבססו על ההרצאות בכנס זה לוקטו 
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בספר שיצא לכבודה בשנת 1988.

בשנת 1991 זכתה טרודה דותן בפרס פרשיה שימל מטעם מוזאון ישראל, ובשנת 

1996 היא זכתה בפרס ישראל למחקר הארכאולוגיה. הוענקו לה תארי דוקטור לשם 

כבוד מטעם אוניברסיטת בראון בארה"ב ומטעם היברו יוניון קולג'. מכון אולברייט 

למחקר ארכאולוגי בירושלים, שבו הייתה חוקרת נלווית במשך שנים רבות, יזם סדרת 

הרצאות של חוקרים בעלי שם בין־לאומי לכבודה.

באוניברסיטה  עבודתה  ובמהלך  וכריזמטית,  נלהבת  מורה  הייתה  דותן  טרודה 

אני  הללו,  התלמידים  כאחד  שלישי.  לתואר  תלמידים  של  שורה  הדריכה  העברית 

ארץ  של  הקדומים  החרס  כלי  ידע  את  ולאחרים  לי  שהנחילה  כמורה  אותה  מוקיר 

ישראל, גישה לחקר תרבויות שכנות, ובעיקר לתרבות האגאית של תקופת הברונזה, 

ולימוד התרבות הפלשתית. המחקר העירני של התרבות הפלשתית המתקיים בשנים 

ידי כמה חוקרים צעירים פתח שלב חדש בחקר התרבות הזו, אך הוא  האחרונות על 

תמיד ימשיך להתבסס על עבודתה של טרודה.

היא  הארכאולוגית:  לעשייה  הקשורים  ציבור  בענייני  פעילה  הייתה  דותן  טרודה 

מוזאון  של  המנהל  בוועד  לארכאולוגיה,  במועצה  רבות  שנים  במשך  חברה  הייתה 

המורשת  בשימור  עסקה  כן  כמו  ישראל.  ארץ  לחקירת  החברה  ובמועצת  ישראל 

האמנותית של הוריה.

היא הייתה אישיות מלאת חיים ואנרגיות, מוקפת חברים, קולגות ותלמידים. ביתה 

המרווח בשכונת קטמון שימש מקום מפגש קבוע לירושלמים ממגוון תחומי עיסוק, 

במפגשים  נשמע  תמיד  טרודה  של  המהדהד  צחוקה  העולם.  מרחבי  וחברים  תורמים 

אלו. היא הייתה דמות ייחודית ושימשה מקור השראה לרבים מתלמידיה.

טרודה, אלמנתו של פרופסור משה דותן ז"ל, הותירה אחריה את שני בניה האמנים, 

דני ואורי, וארבעה נכדים.

פרופ' עמיחי מזר, המכון לארכיאולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, ירושלים 9190501
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