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יבנה-ים ואשקלון :עוגני הקדשה זעירים
אהוד גלילי וברוך רוזן
חופי ארץ ישראל ,המשתרעים לאורך כ 200-ק״מ ,שימשו נתיב ספנות פעיל במשך למעלה מחמשת
אלפים שנה .כתוצאה מפעילות בנייה ופיתוח לאורך החופים ,כוחות ההרס של גלי הים ופעילות צוללים
ודייגים ,נחשפו מאז אמצע המאה הכ׳ ממצאים ארכיאולוגיים רבים על קרקעית הים ,רובם באזור משברי
החוף ,במרחק שאינו עולה על  200מ׳ מקו החוף :שרידי כלי שיט טרופים ,מטענים ,חפצים שהושלכו
לים מהחוף או מכלי שיט ,מתקני נמל ,מעגנים ושרידי יישובים שהים הציפם (.)Galili and Rosen 2008
במטרה לאתר ממצאים אלה ,לתעדם ולהצילם מסכנת אובדן נערכו החל משנות ה 80-למאה הכ׳ סקרים
תת-ימיים רבים (.)Galili, Dahari and Sharvit 1993
בסקרים שנערכו במעגן יבנה-ים ובחופי אשקלון נתגלו שמונה עוגני עופרת זעירים ומטה עוגן זעיר,
אף הוא מעופרת 1.העוגנים הזעירים נתגלו בחמישה אזורים בקרבת החוף :שניים ביבנה-ים (איור ,C:1
 )Fושלושה באשקלון (איור  .)C–A:2בכל אזור נתגלו שרידים השייכים לכמה מכלולים ארכיאולוגיים
שמקורם בספינות טרופות או בפריטים שאבדו במהלך העגינה.
מעגן יבנה-ים (איור  —.)1זהו האתר היחיד בחופי דרום הארץ העשוי לשמש מחסה טבעי לכלי שיט.
המעגן נמצא בקטע חוף סלעי ומפורץ ,הבולט בייחודו לעומת החופים הישרים והחוליים מדרומו
ומצפונו :בצפונו — פשט הצפה רחב וחולי של נחל שורק הנשפך אל הים ,וממנו משתרע עד יפו חוף
ישר המכוסה בחול קוורץ; בדרומו — כף סלעי הבולט אל תוך הים ,וממנו משתרע דרומה ,לאורך
עשרות קילומטרים ,חוף חולי ישר .במערב תחום המעגן בשרטונות כורכר — שרידי רכס כורכר השקוע
בחלקו בים .שרטונות הכורכר הם הבסיס למעגן הטבעי הקדום :הם יוצרים אזור מים מוגן למדי ששימש
מעגן טבעי (כ 60-דונם 6–1 ,מ׳ עומק) .קרקעית הים במעגן עשויה חרסית קשה ממוצא יבשתי ,שעליה
חול קוורץ ואבני כורכר במגוון גדלים.
במעגן יבנה-ים נתגלו שני עוגנים חד-זרועיים (איור  ;2 ,1:3גלילי ושרביט תשס״ה; Raban and Galili
 .)1985עוגן מס׳  1נתגלה באזור ( Cנ״צ  ,)1712/6484אזור העגינה העיקרי בצפון-מערב המעגן ,במרחק
של כ 170-מ׳ מהחוף ( 4מ׳ עומק) .רוב הממצא שנתגלה באזור זה שייך לספינות שעגנו במקום .אפשר
שכלי השיט נטרפו במעגן או שהפריטים שנתגלו על קרקעית הים אבדו לכלי השיט במהלך העגינה.
הממצא כולל עוגני אבן שלחלקם נקב אחד (עוגני משקל) ולאחרים שלושה נקבים (עוגנים מורכבים);
חלקי עופרת של עוגני עץ מורכבים; ועשרות אבנים מלבניות בעלות מגרעת רוחב ,אשר שימשו עוגני
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איור  .1מקום הממצא של העוגנים הזעירים במעגן יבנה-ים.

משקל או לקשירת כלי שיט (גלילי ושרביט תשס״ה) .כן נמצאו כלי חרס מהתקופות ההלניסטית ,הרומית
והביזנטית; תנור עופרת מהתקופה הרומית; מסמרי ספינות; וגושי שיש ששימשו אבני נטלה בכלי שיט.
עוגן מס׳  2נתגלה באזור ( Fנ״צ  ,)1711/6480הנמצא בדרום המעגן ,במרחק  70מ׳ מהחוף ( 2.5מ׳
עומק) .באזור זה נתגלו שרידים רבים של כלי שיט מתקופות שונות שנטרפו בקרבת החוף ומטעניהם
התפזרו על קרקעית הים :מכלול חפצי מתכת מתקופת הברונזה המאוחרת ,מכלול מהתקופה הפרסית
ומכלולים מהתקופות ההלניסטית ,הרומית המאוחרת והביזנטית (גלילי ושרביט תשס״ה; Raban and
.)Galili 1985; Galili and Rosen 2015
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איור  .2מקום הממצא של העוגנים הזעירים באשקלון.

חוף אשקלון —.ככל החופים מיבנה-ים ועד עזה ,חוף הים באזור אשקלון ישר וחולי ,ואין בו מחסה
הולם לכלי שיט .על קרקעית הים ,בחזית התל ובסביבת העיר אשקלון ,נתגלו שרידי כלי שיט ומטענים
הפזורים על פני שטח נרחב; הם מתוארכים לתקופות הברונזה המאוחרת ,ההלניסטית ,הרומית ,הביזנטית,
האסלאמית הקדומה ,הצלבנית והעות׳מאנית (גלילי ושרביט תשנ״ז; גלילי ושרביט תש״ס; גלילי ,שרביט
ודהרי תש״ס; גלילי ,שרביט ודהרי תשס״א) .מהתנאים הפיסיים בחוף ועל פי הממצאים שנתגלו על
קרקעית הים עולה כי מעולם לא נבנה במקום זה נמל ,וכי הספינות עגנו בים הפתוח ופרקו וטענו סחורות
בעזרת סירות (גלילי ,שרביט ודהרי תשס״א) .על כך מעידים גם כתבים מן התקופה האסלאמית הקדומה
(גיל תשמ״ג )159:ותיאורו של הבישוף וילהלם מצור בן התקופה הצלבנית ,שהדגיש כי באשקלון ״חוף
חולי שהגישה אליו כרוכה בסכנה״ (גרן תשמ״ב.)110–109 ,100:
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מול חופי אשקלון נתגלו שישה עוגנים זעירים דו-זרועיים (איור  ,)8–3:3שניים מהם שבורים (איור
 ,)8 ,7:3ומטה עוגן (איור  2,)9:3שנמצא סמוך לעוגן מס׳  6וכנראה שייך לו.
עוגנים מס׳  3ו 4-נתגלו באזור ( Aנ״צ  ,)1588/6224צפונית לאתר אשקלון מיומס ,במרחק של כ100-
מ׳ מהחוף ( 3מ׳ עומק) .במקום נתגלו שרידים של כלי שיט טרופים ,בהם שרידי ספינות ומטענים
מהתקופות הרומית והביזנטית .כן נמצאו עוגנים וחלקי עוגנים מאבן ,מעופרת ומברזל .ייתכן שעוגנים
מס׳  3ו 4-שייכים לשרידי ספינות אלה.
עוגנים מס׳  7ו 8-נתגלו באזור ( Bנ״צ  ,)1566/6189למרגלות חלקו הדרומי של תל אשקלון ,במרחק
של  40–10מ׳ מן החוף ( 2–1מ׳ עומק) .סימני הפטינה שעליהם ומידת הבליה וההשתמרות של העוגנים
דומים מאוד לאלה שעל ארבע צלמיות עופרת אנתרופומורפיות שנתגלו באזור זה בעבר (גלילי ורוזן
 ;)2015לפיכך ,ייתכן שיש לקשור בין העוגנים הזעירים והצלמיות .כן נתגלו באזור זה חלקים מפסלי
שיש של דמויות אנוש ובעלי חיים ,מגוון פריטים אדריכליים ,חלקים מחומת הים שהתמוטטה ואבני
רחיים מבזלת בשימוש משני (גלילי ,שרביט ודהרי תשס״א) .בחוף שלמרגלות תל אשקלון אפשר להבחין
בין שרידים ארכיאולוגיים במים הרדודים ( 1.5–0.5מ׳ עומק) ,שמקורם ביבשה ,לבין שרידים במים
מעט פחות רדודים ( 5–3מ׳ עומק) ,שמקורם בספינות טרופות (גלילי ואחרים תשע״ג :איור  .)23מאחר
שהעוגנים הזעירים וצלמיות העופרת נתגלו בקרבת התל ,במים רדודים ,סביר להניח שמקורם ביבשה ולא
בספינה טרופה .ייתכן שהם הושלכו לים במתכוון מהחוף ,או שהיו בשכבות התל שהתמוטטו .לעומת
זאת ,סביר להניח שמקור העוגנים שהתגלו באזור הצפוני ,בעומק של  3מ׳ ,הוא בספינות שנטרפו במקום.
עוגנים מס׳  5ו 6-ומטה העוגן (מס׳  )9נתגלו באזור ( Cנ״צ  ,)1565/6188כ 300-מ׳ דרומית לתל
אשקלון וכ 100-מ׳ צפונית למוצא נחל אברהם ,במרחק  120–100מ׳ מהחוף ( 3.5–3.0מ׳ עומק) .בקרבת
מקום נתגלה ריכוז של עשרות אבני בליסטרה במגוון קטרים ,מטיל נחושת עגול (גלילי ,שרביט ודהרי
תשס״א) ,מוט של משקל ברונזה ,מטה עופרת קבוע של עוגן עץ רומי ,שני ציפורני ברונזה שציפו את
קצות הזרועות של עוגן עץ מורכב שלא שרד ,כילף ברונזה ,ציפוי עופרת של כלי שיט ,מסמרי ברונזה
וטבעות עופרת למפרשים.
העוגנים הזעירים

שמונת העוגנים הזעירים שנמצאו בשני האתרים (איור  )3נחלקים כדלקמן :שני עוגנים חד-זרועיים (איור
 ,)2 ,1:3שבשניהם המטה מחובר; חמישה עוגנים דו-זרועיים שבהם המטה אינו מחובר (איור ;)7–3:3
ושבר של גזע עוגן ,אולי עוגן דו-זרועי ,שהמטה בו מחובר (איור  .)8:3כן נמצא מטה נפרד (איור )9:3
שהשתייך ככל הנראה לעוגן מס׳ ( 6איור  .)4כל הפריטים הללו עשויים מעופרת ,וצורתם מעידה שנוצקו
בתבנית שטוחה .לאחר היציקה הם עובדו מעט מאוד ,ובחלקם (מס׳  )6 ,4–1שוטח החלק העליון של
גזע העוגן ,ונקדחו או נוקבו בו ,באמצעות מקב ,נקב אחד או שניים .בחלק מן הפריטים ניכר כי נעשה
ניסיון לחקות עוגנים אמתיים עם מטות הנמשכים במאונך לגזע העוגן ולמישור הזרועות :עוגן חד-זרועי
מס׳  ,1שבו המטה נוצק עם הגזע; ועוגנים דו-זרועיים מס׳  ,6–3הכוללים נקב בחלק העליון של הגזע,
שאפשר היה לקבע בו מטה בזווית הנכונה ,כפי שמודגם בשחזור של עוגן מס׳  6ומטה מס׳ ( 9איור .)4
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איור  .3עוגנים זעירים.

גובה
(מ״מ)
100.5

מוצא

מעגן יבנה-ים ,צפון (איור
)C:1

הפריט

עוגן חד-זרועי

מס׳

1

2

4איור .3

רוחב
(מ״מ)
23.0

עוגן חד-זרועי

אורך מטה
(מ״מ)

נקב לקיבוע מטה
(קוטר במ״מ)

70.0
52.0
( 85.0משוחזר) ( 77.0משוחזר)

מעגן יבנה-ים ,דרום (איור 93.5
)F:1

3

משקל
(גרם)

נקב לחבל הרמה
(קוטר במ״מ)
-

24.0

עוגן דו-זרועי

נקב לחבל חילוץ
(קוטר במ״מ)
עגול ()4.0

30.0
43.5
( 71.5משוחזר) ( 36.0משוחזר)

אשקלון ,צפון (איור )A:2

עגול ()1.0
-

104.0

עגול ()1.0

68.0

4

עגול ()2.5

-

עוגן דו-זרועי

70.5

אשקלון ,צפון (איור )A:2

מלבני אופקי
()7.0 × 1.5

68.0

סגלגל ()5.2 × 4.0

59.0

-

-

5

106.5

עוגן דו-זרועי

מלבני אנכי
()7.0 × 4.5

אשקלון ,דרום (איור )C:2

עגול ()7.0

78.5

-

56.0

-

29.0

6

סגלגל אנכי ()3.0

עוגן דו-זרועי

עגול ()2.0

אשקלון ,דרום (איור )C:2

-

223.0

-

89.0

268.0

7

8

מלבני אנכי
()12.0 × 7.0

גזע עוגן

עגול ()2.5

עוגן דו-זרועי

-

אשקלון ,תל (איור )B:2
53.0
62.0

אשקלון ,תל (איור )B:2

26.0
26.0

?

?

74.0

?

?
-

37.0

?

210.0

9

85.0

מטה

-

אשקלון ,דרום (איור )C:2
-

-

-
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איור  .4עוגן מס׳  6עם מטה מס׳ .9

עוגנים חד-זרועיים (איור )2 ,1:3

ביבנה-ים נתגלו שני עוגנים חד-זרועיים זעירים ,ושניהם השתמרו כמעט בשלמותם (כ 80%-מהפריט
המקורי) .שני העוגנים דומים בעיצובם .לשניהם מטה שנוצק מחובר לגזע ,אך רק חצי מן המטה שרד.
אולם ,בעוד שבעוגן מס׳  1המטה מאונך למישור הזרועות ,בדומה לעוגן אמתי ,המטה בעוגן מס׳ 2
נוצק במישור הזרועות ,מצב שאינו קיים בעוגנים אמתיים .בראש כל עוגן נקב עגול לקשירת חבל הרמה,
ובחלקו התחתון של כל עוגן נקב עגול לקשירת חבל החילוץ .עוגן מס׳  2מעוות ומכופף ,ובתחתית הגזע,
שלו חתך מלבני ( 6 × 4מ״מ) ,ניכר פיתול שנעשה לאחר יציקתו.
העוגנים החד-זרועיים הזעירים אינם עוגנים שזרוע אחת בהם נקטעה ,אלא חיקוי של עוגנים חד-
זרועיים מתפקדים .עוגנים מאין אלה נדירים למדי ,אך כמותם ,עשויים מעץ וממתכת ,נמצאו ברחבי הים
התיכון ,ובכלל זה בחופי ישראל ( .)Galili and Rosen 2007עוגן חד-זרועי בעל מטה עץ ומילוי עופרת
נתגלה בשלמותו בשבר ספינה מהמאה הד׳ לפסה״נ ליד קיבוץ מעגן מיכאל ( .)Rosloff 1991עוגנים
וחלקי עוגנים חד-זרועיים מהתקופה הרומית ,העשויים עץ ומתכת ,נתגלו בעתלית ,וחלקי עופרת של
עוגנים מטיפוס זה ,שזמנם התקופות ההלניסטית והרומית ,נתגלו במעגן יבנה-ים (Galili and Rosen
 .)2007כן נתגלו בצרפת ובסיציליה עוגנים חד-זרועיים מעץ שזמנם התקופה הרומית (.)Kapitan 1973
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עוגנים דו-זרועיים (איור )7–3:3

באשקלון נתגלו חמישה עוגנים דו-זרועיים :ארבעה שלמים (איור  )6–3 :3ואחד שבור (איור .)7:3
בראשם של העוגנים השלמים נקב — סגלגל במס׳  3ועגול במס׳  — 6–4שנועד לקשירת חבל הרמה.
מעט מתחת לנקב זה עוצב נקב נוסף — מלבני אופקי במס׳  ,3מלבני אנכי במס׳  4ו 6-וסגלגל אנכי במס׳
 — 5שנועד לקיבוע המטה .בעוגנים אלה לא הותקנו נקבים לחבל חילוץ .לעוגן מס׳  3שקע מלבני אופקי
מתחת לנקב לקיבוע המטה ,הדומה לו במתאר ובגודל ,ככל הנראה ניסיון כושל לחירור נקב; עוגן זה
דומה בצורתו לעוגני ברזל מן התקופה הביזנטית ( .)Kapitan 1973; 1984חלקו העליון של עוגן מס׳ 4
מעוך ,ולזרועותיו כיפוף ,שאינו קיים בעוגנים אמתיים .עוגן מס׳  5דומה בצורתו לעוגני ברזל מהתקופה
הרומית או הביזנטית ( .)Kapitan 1973; 1984עוגן מס׳  6גדול מן האחרים ,ומטה מס׳  9תואם במידותיו
לנקב שבגזע העוגן (איור  .)4עוגן מס׳  7השתמר ברובו (כ 80%-מהפריט המקורי) ,אך אחת מזרועותיו
נשברה וגזעו מעוות.
גזע עוגן שבור (איור )8:3

שבר זה נתגלה באשקלון .רק חלק קטן מן העוגן שרד ( 40%–30%מהפריט המקורי) :קטע מן הגזע וחלק
מן המטה ,המחובר לעוגן כמקשה אחת .קטע הגזע חסר נקבים ,וקטע המטה מכופף כקרס .חלקו התחתון
של הגזע לא שרד ,ועל כן לא ברור אם זהו עוגן חד-זרועי או דו-זרועי.
מטה עוגן (איור )9:3

המטה נתגלה במכלול הדרומי באשקלון .הוא שלם ,בעל חתך רבוע בחלקו האחד ומלבני בחלקו האחר.
בקצה החלק הרבוע נקב סגלגל אנכי ( 3 × 2ס״מ) ,שדרכו הושחל חבל קשירה .במרחק  9ס״מ מהקצה
המנוקב ,במקום שבו החתך הרבוע משתנה למלבני ,עוצבה מדרגה ששימשה מעצור לקביעת המטה
בגזע העוגן .מטות דוגמת מטה זה שימשו בעוגני ברזל אמתיים ,שבחלק העליון של הגזע שלהם היה נקב
ששימש לקיבוע המטה .מאחר שהמטה נתגלה במרחק מטרים ספורים מעוגן מס׳  6ותואם לו במידותיו,
נראה כי הוא שייך לו.
דיון

העוגנים הזעירים שנתגלו במעגן יבנה-ים ובאשקלון הם דגמים זעירים של עוגנים מתפקדים מן התקופות
הרומית והביזנטית .מידותיהם של העוגנים (רובם קצרים מ 0.1-מ׳) והעופרת — מתכת רכה למדי —
שממנה נוצקו מלמדים כי לא יכלו לשאת משקל או לשרוד במאמצי קריעה משמעותיים .לפיכך ,הם
לא נועדו להיות חפצים שימושיים ,דוגמת ווי תלייה .כמו כן ,חלק מהעוגנים נתגלו מעוותים וכפופים,
ומאחרים נותרו שברים בלבד .הסבירות כי הושחתו בתהליכי הבליה המתרחשים בסביבה בעלת אנרגיות
גבוהות של גלים וזרמים היא נמוכה .אם כן ,דומה כי העוגנים הזעירים שימשו לפולחן ימי ,שנקשר
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בבטיחות השיט ,הספינה והימאים .אפשר להניח כי חלקים מן העוגן ,כדוגמת מטות וזרועות ,הושמטו
בכוונה בעת היציקה כפגימה סמלית בשלמות העוגן .אפשר גם שחלקים מן העוגנים שנוצקו שלמים
נתלשו או הושחתו טרם השלכתם לים ,כחלק מאקט סמלי או פולחני .ייתכן שהעוגנים שהתגלו במים
הרדודים בקרבת תל אשקלון (עוגנים מס׳  7ו )8-הושלכו מהחוף אל הים כברכת דרך לספינות המפליגות.
אפשרות פחות סבירה היא שהעוגנים הזעירים נשמרו כקמעות על כלי השיט שנטרפו בקרבת החוף ,שכן
שרידי ספינות טרופות אינם מתגלים בדרך כלל בעומק כה רדוד ובמרחק עשרות מטרים ספורים מן החוף.
הדיון בדתות הימאים ,בדרכי הפולחן שלהם ובאמונותיהם נרחב מדי למאמר זה ,אך יש להבין את
העולם שבו חיו הימאים .הימאי חי תמיד ,ובעת העתיקה בפרט ,בעולם מפחיד ומאיים ,שבו נאלץ
להתמודד עם הכוחות האדירים הפועלים בעת סערה ועם אי-וודאות מתמדת באשר למזג האוויר .עצמת
הים נתפשה בקרב ימאי כל הדורות ככוח רוחני ,ומשום כך נזקקו הימאים למעשי פולחן סמליים כדרך
עיקרית לפיוס כוחו של הים ,או כדי לעורר את כוחו של הים מול אויב (.)Galili and Rosen 2015
בעולם מפחיד זה הייתה לעוגן חשיבות מיוחדת .העוגן הוא החפץ החיוני ביותר לבטיחות ספינת
מפרשים .במצב הפלגה העוגן חיוני ,והוא מוטל בשעת חירום למניעת היסחפות הספינה אל החוף .בעת
עגינה הספינה מאבדת את יכולת התמרון והתנועה ,וגורלה וגורל כל אשר בה תלויים בעוגן .משום כך,
כבר בתקופת הברונזה החל העוגן לשמש סמל מוחשי ומובהק של ביטחון ואמינות ,והיה נפוץ באתרי
פולחן .עוגני אבן קדומים התגלו במקדשים באוגרית ,בקיטיון ,בגבל ובנמלים מצריים בחוף ים סוף
( .)Frost 1970; 1973; 1985מצבות קבורה מתקופת הברונזה באזור הכנרת עוצבו כעוגני משקל מאבן
בעלי נקב אחד ( .)Wachsmann 1988בתקופות ההלניסטית והרומית עוטרו עוגנים מתפקדים בסמלי מזל,
דוגמת אסטרגלים ,דולפינים וצדפים ,שנועדו לחזק את כוחו הסמלי של העוגן ולהבטיח את אמינותו
( .)Mouchot 1970; Kapitan 1984: Fig. 8נראה ,אם כן ,כי מושג העוגן טמן בחובו תערובת רבת-גוונים
של סמלים .אם העוגן השלם מסמל הגנה ,ייתכן שפעילות הפוכה ,כהשחתת עוגן והשלכתו לים ,סימלה
פגיעה באמינות העוגן ובתקווה שהוא מעניק .ייתכן גם שהשלכת עוגן לים — שבור או שלם — סימלה
תחליף לקורבן שנועד לפייס את הים לפני ההפלגה.
נראה כי דגמים זעירים של עוגנים מעופרת היו נפוצים בים התיכון ובים השחור בתקופות הרומית
והביזנטית .ארבעה עוגני עופרת דו-זרועיים זעירים ,ללא מטות ,שהתגלו בחופי ישראל אך מקום מוצאם
המדויק אינו ידוע ,מוצגים במוזיאון הימי הלאומי בחיפה .עוגן זעיר דו-זרועי ממקור לא ידוע ,הדומה
לעוגנים הזעירים שנדונו כאן וזמנו התקופה הרומית ,תואר על ידי קורייר ( .)1999:30 Curryerבעיר
סודק שבבולגריה ,לחוף הים השחור ,נתגלו שמונה עוגני עופרת דו-זרועיים זעירים ( 10–5ס״מ אורך),
הדומים לעוגני העופרת הזעירים מחופי הארץ ,אך זמנם אינו ידוע .לפיכך ,נראה כי טקסים פולחניים
שנעשה בהם שימוש בדגמים זעירים של עוגנים מעופרת נפוצו בים התיכון ובים השחור.
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Yavne-Yam and Ashqelon:
Miniature Votive Anchors
Ehud Galili and Baruch Rosen

Marine surveys conducted at the Yavne-Yam anchorage and off the Ashqelon coast yielded eight
miniature lead anchors and a miniature anchor stock, also made of lead.
Two one-armed anchors (Fig. 3:1, 2) were recovered at the Yavne-Yam anchorage and both
had a stock affixed to them. Anchor 1 was recovered from Area C (map ref. 1712/6484) in the
northwest of the anchorage, where most of the vessels were anchored, approximately 170 m
from the shore (at a depth of 4 m). Anchor 2 was recovered from Area F (map ref. 1711/6480),
south of the anchorage and approximately 70 m from the shore (at a depth of 2.5 m). The
anchorage yielded the remains of archaeological assemblages from wrecked ships or objects lost
overboard from vessels mooring there.
Six miniature double-armed anchors (Fig. 3:3–8) were recovered off the Ashqelon coast, two
of which were broken (Fig. 3:7, 8); an anchor stock (Fig. 3:9) found near Anchor 6 (Fig. 4)
probably belongs to it. Apart from Anchor 8, which may have had a stock attached to it, the
double-armed anchors do not have a stock fixed to them. Anchors 3 and 4 were recovered from
Area A (map ref. 1588/6224), north of the site of Ashqelon Maioumas and about 100 m offshore
(at a depth of 3 m); Anchors 7 and 8 were found in Area B (map ref. 1566/6189), at the foot of
the southern part of Tel Ashqelon and 10–40 m offshore (in waters 1–2 m deep); Anchors 5 and
6 and the anchor stock (No. 9) were discovered in Area C (map ref. 1565/6188), approximately
300 m south of Tel Ashqelon and 100–120 m offshore (at a depth of 3.0–3.5 m). Since the
miniature anchors in Area B were found in shallow waters near the tell, they probably did not
originate in a shipwreck. They may have been deliberately cast into the sea from the shore, or
they may come from collapsed layers of the tell. In contrast, the anchors found in the northern
area—in waters 3 m deep—probably came from wrecked vessels.
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Some of the finds imitate real anchors, as their stocks are perpendicular to the anchor shank
and to the plane of the arms. These include Anchor 1, a one-armed anchor whose stock was cast
together with its shank, and Anchors 3–6, which have a stock hole in the upper part of the shank
(Fig. 4). In contrast, the stock of Anchor 2 was cast along the same alignment as the arms, a
position not found on real anchors. This anchor was found twisted and bent and the bottom of
the shank had been buckled after being cast. Anchor 4 was also distorted and its arms were bent
at an angle not seen in full-size anchors.
Working one-armed anchors are extremely rare, yet similar examples made of wood and
metal and dating from the Hellenistic and Roman periods have been found throughout the
Mediterranean and along the coast of Israel. Two-armed anchors have parallels in actual anchors
from the Roman and Byzantine periods. The miniature anchors appear to have been used as
part of a maritime cult connected with protecting the sea voyage, the ship and the sailors. In
some cases, parts of the anchor seem to have been deliberately omitted when casting, thus
symbolically damaging the anchor. Other anchors were cast complete, but seem to have had
parts broken off or damaged before they were thrown into the sea as part of a symbolic act. The
distribution of the miniature anchors shows that cult rituals involving miniature lead models of
anchors were common in the Mediterranean and in the Black Sea.
Captions to Illustrations

Fig. 1. Location map showing the find spots of the miniature anchors at the Yavne-Yam
anchorage.
Fig. 2. Location map showing the find spots of the miniature anchors at Ashqelon.
Fig. 3. Miniature anchors.
Fig. 4. Anchor 6 with Stock 9.

