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א-טייבה
א-טייבה ירדנה אלכסנדר ]) [18/07/2018דוח סופי(

א-ריינה
א-ריינה ראובן קפול ]) [26/02/2018דוח סופי(

אבטין
ִאבטין )דרום-מזרח( עבדאללה מסארווה ]) [26/06/2018דוח סופי(

אורון
אורון ,שדה אורון יעל עבאדי-רייס ואמיל אלג'ם ]) [02/12/2018דוח סופי(

איילת השחר
איילת השחר אניה קליינר ]) [12/04/2018דוח סופי(

אלונים
אלונים ראובן קפול ]) [13/06/2018דוח סופי(

אפולוניה
אפולוניה אנטה ציישקה-קנצלר ,חגי יוחנן ,האוקה קנצלר ,תמר חרפ"ק ,ברברה שולקמן ואורן טל ]) [12/08/2018דוח ראשוני(

אפיק
אפיק רועי עסיס ]) [09/07/2018דוח סופי(

אפרת
אפרת ,בית עלמין יבגני אהרונוביץ ]) [29/04/2018דוח סופי(

אשקלון
אשקלון אמיר גולני ]) [28/05/2018דוח סופי(
אשקלון נואה דוד מיכאל ]) [26/11/2018דוח סופי(
אשקלון ,רכבת דניאל ורגה ]) [31/12/2018דוח סופי(
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באר שבע
באר שבע ,נחל עשן ,נווה מנחם ב דוידה אייזנברג-דגן ]) [23/01/2018דוח סופי(
באר שבע ,אוניברסיטת בן-גוריון דניאל ורגה ]) [29/01/2018דוח סופי(
באר שבע ,השוק הבדואי אילן פרץ ]) [05/03/2018דוח סופי(
באר שבע ,רכבת מרכז ענת רסיוק ]) [08/03/2018דוח סופי(
באר שבע ,רחוב הגדודים נואה דוד מיכאל ]) [05/03/2018דוח סופי(
באר שבע ,אוניברסיטת בן-גוריון דוידה אייזנברג-דגן ]) [31/12/2018דוח ראשוני(

בית איכסא
בית איכסא יבגני אהרונוביץ ]) [08/03/2018דוח סופי(

בית שאן
בית שאן ,שיכון א' ווליד אטרש ונורית פייג ]) [31/12/2018דוח סופי(

בית שמש
בית שמש ,רמת בית שמש מורן בלילה ]) [13/02/2018דוח סופי(
בית שמש ,רמת בית שמש ,ח'לאת אל-חימרה יצחק פז ]) [25/02/2018דוח סופי(
בית שמש ,רמת בית שמש מ' 3סאמר דלאשה ]) [25/02/2018דוח סופי(

בעינה
בעינה-נג'ידת אלכסנדר עפרון ]) [08/05/2018דוח סופי(

גבעת יסף
גבעת יסף )תל א-ראס( אדווין ק"מ ון דן ברינק ויואב לרר ]) [30/04/2018דוח ראשוני(

דימונה
דימונה ,שכונת ממשית )ד( ניר-שמשון פארן ]) [31/12/2018דוח סופי(
דימונה ,שכונת ממשית )ג( ניר-שמשון פארן ]) [31/12/2018דוח סופי(
דימונה ,שכונת ממשית )ב( ניר-שמשון פארן ]) [31/12/2018דוח סופי(
דימונה ,שכונת ממשית )א( ניר-שמשון פארן ]) [31/12/2018דוח סופי(

ווסט
ווסט רועי עסיס ]) [27/05/2018דוח סופי(
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ח' אל-בירה
ח' אל-בירה יוסי אלישע ]) [31/12/2018דוח סופי(

ח' אל-ערב
ח' אל-ערב ישעיהו לנדר וניר לצט בן עמי ]) [17/12/2018דוח סופי(

ח' עלי קוקה
ח' עלי קוקה )מזרח( עבדאללה מסארווה ]) [03/06/2018דוח סופי(

חוקוק
חוקוק –  2017ג'ודי מגנס ,שועה קיסילביץ ,מתיו גריי ,דניס מיזי וקרן בריט ]) [15/05/2018דוח ראשוני(

חורבת בזקה
חורבת בזקה )צפון( ורד אשד ]) [09/03/2018דוח סופי(

חורבת בית עלם
חורבת בית עלם יבגני אהרונוביץ וחיים כהן ]) [03/07/2018דוח ראשוני(

חורבת בצעה
חורבת בצעה )צפון( דן קירזנר ]) [26/06/2018דוח סופי(

חורבת גנים
חורבת גנים נתן בן-ארי ]) [29/07/2018דוח סופי(

חורבת זלף
חורבת זלף )מערב( אורי ברגר ]) [31/12/2018דוח סופי(

חורבת חנות
חורבת חנות רדואן בדחי ואיתן איילון ]) [23/10/2018דוח סופי(

חורבת חרתים
חורבת חרתים איתן קליין ועוזי רוטשטיין ]) [05/03/2018דוח סופי(

חורבת יואח
חורבת יואח )מזרח( אלי ינאי ]) [30/04/2018דוח סופי(
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חורבת כברה
חורבת כברה אריאדנה שקרון ]) [31/12/2018דוח סופי(

חורבת מינים
חורבת מינים הנס-פטר קונן ,מרים פינס ואורן טל ]) [28/02/2018דוח ראשוני(

חורבת נגד
חורבת נגד דניאל ורגה ופדריקו קוברין ]) [02/07/2018דוח ראשוני(

חורבת סאסאי
חורבת סאסאי לימור תלמי ]) [06/12/2018דוח סופי(

חורבת סעדון
חורבת סעדון טלי אריקסון-גיני ,אמיל אלג'ם וולדיק ליפשיץ ]) [12/11/2018דוח ראשוני(

חורבת עטרבה
חורבת עטרבה איתן קליין ואלון קליין ]) [19/03/2018דוח סופי(

חורבת פרווה
חורבת פרווה אחיה כהן-תבור ]) [31/12/2018דוח ראשוני(

טבריה
טבריה וחמת טבריה ,תעלת ברניקי שולמית מילר ואנה דה-וינסנס ]) [07/06/2018דוח ראשוני(
טבריה ,תחנה מרכזית אניה קליינר ]) [02/12/2018דוח סופי(

טורעאן
טורעאן )מערב( אניה קליינר ]) [31/12/2018דוח סופי(

טירת יהודה
טירת יהודה אלישבע צביבל ]) [29/03/2018דוח סופי(

יהוד
יהוד ,רחוב העצמאות אריולה יקואל ,אורן אקרמן ויוסי אלישע ]) [19/06/2018דוח ראשוני(
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יפו
יפו ,בית הספר הצרפתי יואב ארבל ]) [05/02/2018דוח ראשוני(
יפו ,מזל אריה אביבה בושנינו ,דור גולן ואיתי אלעד ]) [25/02/2018דוח סופי(
יפו ,רחוב לואי פסטר יואב ארבל וליאור ראוכברגר ]) [05/08/2018דוח ראשוני(
יפו ,רחוב התעודה האדומה איילת דיין ]) [19/12/2018דוח ראשוני(
יפו ,רח' בן גמליאל יואב ארבל ]) [09/12/2018דוח ראשוני(

יקנעם
יקנעם מזרח עדנאן זידאן ]) [13/02/2018דוח סופי(
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ירושלים
ירושלים ,נבי עכאשה תהילה ליברמן ]) [07/01/2018דוח סופי(
ירושלים ,העיר העתיקה )ח'אן א-סולטאן( דוד יגר ]) [25/01/2018דוח סופי(
ירושלים ,רחוב יפו בנימין סטורצ'ן ]) [12/02/2018דוח סופי(
ירושלים ,העיר העתיקה אנט לנדס-נגר וחיים ברבה ]) [07/03/2018דוח ראשוני(
ירושלים ,חניון גבעתי יאנה צ'חנובץ ,דורון בן עמי ושלומה דן-גור ]) [15/03/2018דוח ראשוני(
ירושלים ,עין כרם יגאל רדשקובסקי ]) [27/02/2018דוח סופי(
ירושלים ,ואדי אל-ג'וז דוד יגר ]) [19/03/2018דוח סופי(
ירושלים ,ח' אום טובא זוביר עדוי ואנה אייריך-רוז ]) [26/04/2018דוח סופי(
ירושלים ,אום טובא יעקב ביליג ]) [16/05/2018דוח סופי(
ירושלים ,עטרות ,דרך בית חנינה דוד גלמן ]) [27/05/2018דוח סופי(
ירושלים ,ג'בל מוכביר אלכסנדר ויגמן ]) [27/05/2018דוח סופי(
ירושלים ,שיכוני נוסיבה דוד יגר ]) [02/07/2018דוח סופי(
ירושלים ,הר ציון ,מעלה השלום שועה קיסילביץ ]) [29/07/2018דוח סופי(
ירושלים ,ח' א-רם דוד יגר ]) [12/08/2018דוח סופי(
ירושלים ,ואדי אל-ג'וז דוד יגר ]) [14/08/2018דוח סופי(
ירושלים ,רמת שלמה דוד יגר ]) [15/10/2018דוח סופי(
ירושלים ,מקור ברוך רותם כהן ]) [20/11/2018דוח סופי(
ירושלים ,גבעת שאול רותם כהן ]) [20/11/2018דוח סופי(
ירושלים ,רחוב מונבז עפר שיאון ויהודה רפיואנו ]) [24/12/2018דוח סופי(
ירושלים ,העיר העתיקה קייט רפאל ]) [16/12/2018דוח סופי(
ירושלים ,בית חנינה דניאל עין מור ]) [31/12/2018דוח סופי(
ירושלים ,מנחת שועה קיסילביץ וזוהר תורג'מן-יפה ]) [31/12/2018דוח ראשוני(

כפר ורדים
כפר ורדים יותם טפר ]) [31/12/2018דוח ראשוני(

כפר כנא
כפר כנא ירדנה אלכסנדר ]) [15/03/2018דוח סופי(
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כפר סבא
כפר סבא ,דרך קדומים ליאת נדב-זיו ]) [31/12/2018דוח סופי(

לוד
לוד ,נווה ירק אמיר גורזלזני ]) [06/12/2018דוח ראשוני(

מגידו
מגידו ,קיבוץ נורית פייג ]) [02/09/2018דוח סופי(
מגידו )קיבוץ( רוברט ס' הומשר ,יותם טפר ,מליסה ס' קרדיק ,אדם ב' פרינס ומתיו ג' אדמס ]) [06/11/2018דוח ראשוני(

מודיעין
מודיעין ,ברפיליה ורד אשד ]) [13/03/2018דוח סופי(
מודיעין ,חורבת כלח )דרום( ורד אשד ]) [15/03/2018דוח סופי(
מודיעין אביבה בושנינו ]) [18/06/2018דוח סופי(
מודיעין מרדכי היימן ]) [02/12/2018דוח סופי(

מזור
מזור )מזרח( ,מחצבות נחשונים אריולה יקואל ,רון טואג וענאן עזב ]) [24/06/2018דוח ראשוני(

מצפה רמון
מצפה רמון מיה אורון ורון לביא ]) [18/10/2018דוח ראשוני(

משמר דוד
משמר דוד אלישבע צביבל ]) [06/03/2018דוח סופי(

נהריה
נהרייה ,תל נהרייה פולינה ספיבק ]) [04/06/2018דוח סופי(

נווה שלום
נווה שלום מורן בלילה ]) [02/09/2018דוח סופי(

נחל זנוח
נחל זנוח עומר שלו ]) [21/05/2018דוח סופי(
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נחל טלה
נחל טלה מרטין-דוד פסטרנק ]) [11/11/2018דוח סופי(

נחל ירמות
נחל ירמות ,כביש  38מיכל הבר ועמית מלמן ]) [30/07/2018דוח ראשוני(

נחל יתנן
נחל יתנן מיה אורון ]) [03/07/2018דוח ראשוני(

נחל נחשון
נחל נחשון איתן קליין ועוזי רוטשטיין ]) [14/10/2018דוח סופי(

נין
נין עדנה דללי-עמוס ]) [13/03/2018דוח סופי(
נין ווליד אטרש ]) [21/05/2018דוח סופי(

נעורה
נעורה עדנה דללי-עמוס ]) [29/03/2018דוח סופי(

סדנא עלי
סדנא עלי דייגו ברקן ואיילת דיין ]) [11/11/2018דוח סופי(

סוסיתא
סוסיתא ,סקר דרום הגולן שריה פרידמן ]) [05/08/2018דוח ראשוני(

עיי מערות
עיי מערות )מזרח( אורי ברגר ואניה קליינר ]) [05/11/2018דוח סופי(

עין אסור
עין אסור )אסאוויר( איתי אלעד ויצחק פז ]) [16/07/2018דוח ראשוני(
עין אסור )אסאוויר( ,שטח  Mאיתי אלעד ,יצחק פז ודינה שלם ]) [31/12/2018דוח ראשוני(

עין שפרעם
עין שפרעם נורית פייג ]) [09/12/2018דוח סופי(
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עמיעד
עמיעד )צפון( אורי ברגר ומשה פרייז ]) [13/08/2018דוח סופי(

קיסריה
קיסריה ,שטח  LLעוזי עד ,יואב ארבל ופטר גנדלמן ]) [16/07/2018דוח ראשוני(

ראש העין
ראש העין ,קוּרנת ָחָרמייה חגית טורגה ורינה אבנר ]) [13/09/2018דוח סופי(

רמלה
רמלה ,תחנת רכבת אלי הדד ]) [29/10/2018דוח סופי(
רמלה מיה אורון ]) [16/10/2018דוח סופי(

שלוחת קדש ברנע
שלוחת קדש ברנע טלי אריקסון-גיני ונעמי פורת ]) [20/03/2018דוח סופי(

שקד
שקד )צפון-מערב( יבגני אהרונוביץ ועוזי גרינפלד ]) [15/05/2018דוח סופי(

שקף
שקף דוידה אייזנברג-דגן ]) [18/10/2018דוח סופי(

תל גדור
תל גדור עפרה ברקאי ואלכסנדרה ראצלב ]) [12/08/2018דוח סופי(

תל חצור
תל חצור –  2017שלומית בכר ואמנון בן-תור ]) [22/07/2018דוח ראשוני(

תל ירמות
תל ירמות עומר שלו ואמיר גולני ]) [31/12/2018דוח ראשוני(

תל לכיש
תל לכיש סער גנור ואיגור קריימרמן ]) [16/04/2018דוח ראשוני(
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תל מוסא שאהין
תל מוסא שאהין ,כפר גבירול יניב אגמון ]) [31/12/2018דוח סופי(

תל עירית
תל עירית דוידה אייזנברג-דגן ]) [25/02/2018דוח סופי(

תל ערן
תל ערן דן קירזנר ]) [26/06/2018דוח סופי(

תל ריסים
תל ריסים אורי ברגר ]) [29/03/2018דוח סופי(

תל רכש
תל רכש –  2015שואיצ'י הסגאווה ,היסאו קוואברה ויצחק פז ]) [30/01/2018דוח ראשוני(
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א-טייבה
ירדנה אלכסנדר

18/07/2018
דוח סופי

בחודש אוקטובר  2015נערכה חפירת הצלה קטנה במגרש פרטי בא-טייבה )א-טייבה א-זועבייה; הרשאה מס'  ;A-7519נ"צ ;24215/72340
איור  ,(1לאחר שנחשפו שרידים עתיקים בתעלות בדיקה שנחפרו בכלים מכניים לקראת הבנייה .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ,נוהלה על ידי
י' אלכסנדר ,בסיוע י' יעקבי )מנהלה( ,ר' מישייב ור' לירן )מדידות וסרטוט( ,א' דלרזון )תכניות( ,ע' שטרן )ייעוץ קרמי( ,ח' טחן-רוזן )ציור כלי חרס( ,י'
גורין-רוזן )כלי זכוכית( ,נ' מרום )ארכיאוזואולוגיה( ,א' רזניצקי )מעבדת מתכות( ,ר' קול )נומיסמטיקה( וק' עמית )צילום סטודיו(.

הכפר א-טייבה משתרע ליד מעיין בגדה המערבית של נחל יששכר ,ברמת יששכר הבזלתית שבמזרח הגליל התחתון.
במרכז הכפר ניכרים שרידי מצודה צלבנית; היא זוהתה עם פורבלט ) ,(Forbeletאחת המצודות הקטנות שנבנו כדי להגן על
הגישה המערבית אל המבצר הצלבני הגדול בלוואר )כוכב הירדן( ,שחלש על מרכז עמק הירדן ) .(Abel 1937בתקופה
הממלוכית נמשך השימוש במצודה והיא כונתה עפרבלה ) .(‘Afrabalaבתחומי הכפר מוכרות שתי חורבות :חורבת חדד,
שממזרח לנחל יששכר ,וח' א-טייבה שממערב לנחל .בסקרים שנערכו בעבר תועדו בכפר שרידים עתיקים וממצא קרמי
מהתקופות הברונזה הקדומה ,הרומית ,הביזנטית ,הצלבנית והממלוכית )צורי תשל"ז ;90:גרן תשמ"ה ;85–84:גל תשנ"א:
אתרים  ;54 ,53טפר  .(2012בחפירות בכפר נחשפו שרידים אדריכליים ,מתקנים וממצא קרמי ,המתוארכים למן התקופה
ההלניסטית ועד לתקופה העות'מאנית )אבו זידאן ] 2011איור  ;[A-5179 :1טפר וקובלו-פארן ] 2012איור ;[A-3546 :1
אטרש ] 2015איור  ;[A-4622 :1דללי-עמוס ] 2016איור .([A-7028 :1
בחפירה הנוכחית )ריבועים  ;2 ,1כ 50-מ"ר; איור  (2נחשפו שרידים דלים של מבנה ,המתוארך כנראה לשלהי התקופה
הביזנטית ולתקופה האסלאמית הקדומה )שכבה  ;IIIהמאות הז'–הט' לסה"נ( ,והישר מעליהם שרידי מבנה ,המתוארך למן
התקופה הממלוכית ועד לתקופה העות'מאנית )שכבה  ;IIהמאות הט"ו–הי"ח לסה"נ(; מבנים אלה נבנו מאבני בזלת
מקומיות .בשלהי התקופה עות'מאנית ובימינו נערכה במקום פעילות ,שפגעה בשרידים הקדומים )שכבה  ;Iהמאות הי"ט–
הכ' לסה"נ( .במבנה של שכבה  IIהתגלתה אבן שחיקה שבורה דמוית כיכר לחם בשימוש משני — הממצא היחיד בחפירה
שרומז על פעילות הקדומה לתקופה הביזנטית .בחפירה התגלו חרסים אחדים מהמאה הי"ב לסה"נ ,המייצגים נוכחות באתר
בתקופה הצלבנית .החפירה לא הגיעה לסלע האם או לקרקע בתולה ,שכן לא הוסרו שרידי המבנה משכבה  .IIתוצאות
חפירה זו ,בדומה לתוצאות החפירות הקודמות בכפר ,תומכות בהשערה כי הכפר בן ימינו צמח מסביב למצודה מהתקופות
הצלבנית והממלוכית.
החפירה
שכבה ) IIIשלהי התקופה הביזנטית והתקופה האסלאמית הקדומה( .לשכבה זו יוחסו קטע קצר של קיר אבן ) ;W114איור
 (3ורצפת לוחות אבן שהונחה בקפידה והשתמרה חלקית ) .(L107 ,L105באדמה דרוכה בין לוחות הריצוף ) ;L118איור :2
חתך  (1–1ומתחת לשניים מהם התגלו שברי גוף אחדים של כלי חרס מהתקופה הביזנטית )לא צוירו( .על רצפת לוחות
האבן ובהצטברויות מעורבות מעל הרצפה התגלו חרסים אחדים מהתקופה האסלאמית הקדומה ,הקשורים כנראה למבנה
משכבה זו.
שכבה ) IIהתקופות הממלוכית–העות'מאנית( .לשכבה זו יוחסו כמה חדרים קטנים של מבנה יחיד .חדרים אלה נתחמו
בקירות קצרים ) ,(W116 ,W115 ,W113 ,W112 ,W109 ,W108 ,W106 ,W103שהשתמרו לגובה שניים עד ארבעה
נדבכים .הקירות נבנו ברישול משילוב של אבני גזית ואבני שדה במגוון מידות )ר' איור  ;(3נראה כי הבנאים השתמשו באבני
בנייה בשימוש משני ממבנים משכבה  IIIהקדומה .בחדרים התגלו אבני מפולת מהקירות .קירות  103ו) 108-איור  (4יוצרים
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קיר ארוך ,הנמשך לכל אורך שטח החפירה והיה כנראה חלק מהקיר החיצוני הדרומי של המבנה .בקיר ) 103ריבוע (1
שולבה אבן מזוזה גדולה ,זקופה .קירות  112 ,106 ,103ו) 113-ריבוע  (1נבנו הישר מעל רצפת לוחות האבן של
שכבה ) IIIב ,(L107 ,L105-ועל כן נראה כי רצפה זו המשיכה לשמש גם במבנה משכבה ) IIאיור  .(5קירות  109 ,108ו-
) 115ריבוע  (2נחשפו מתחת למפולת אבנים גדולה .בריבוע  2התגלו כמה לוחות אבן ) ;L111איור  ,(6כנראה המשכה של
רצפת לוחות האבן שנחשפה בריבוע  ;1היא נחתכה בריבוע  2בחפירה של בור מאוחר ).(L117 ,L110
בחדרי המבנה של שכבה  ,IIמעל רצפת לוחות האבן ומתחת למפולת האבנים ,התגלו כמה רבדים של הצטברות חומר
בזלתי אבקתי .ברבדי הצטברות אלה התגלו שברי כלי חרס ,שתוארכו ברובם לתקופה הממלוכית ובמקצם לתקופה
העות'מאנית ,עצמות רבות של בעלי חיים ,שברים אחדים של כלי זכוכית ,מקל כחל מברונזה ומטבע שחוק.
אל קירות  103ו 108-ניגשה מדרום רצפה ) ;L104 ,L102איורים  ,(8 ,7שהשתמרה בחלקה ,העשויה מלוחות בזלת גדולים
שהונחו בקפידה; נראה כי זוהי רצפה של חצר או שביל .בדרומו של ריבוע  1התגלה קטע קצר של קיר ) ,(W116שתחם
אולי רצפה זו מדרום .רצפה זו גבוהה כדי  0.5מ' מגובה רצפת לוחות האבן שבתוך המבנה ) ,(L107 ,L105ועל כן נראה כי
חלק זה של האתר נבנה בדירוג בהתאמה לטופוגרפיה .בפינה הדרומית-מערבית של ריבוע  2התגלה שבר גדול של סיר
בישול כדורי ומסביבו — ריכוז של אפר ) ,(L101ונראה כי יש ליחסם לשכבה .II
שכבה ) Iהתקופה העות'מאנית ועד ימינו( .בחדר המזרחי בריבוע  2התגלו הצטברויות פסולת
) ;L117 ,L110ר' איור  ,(6הכוללות חרסים מעורבים ,לרבות חרסים מן התקופה העות'מאנית ,המלמדים כי המקוםשימש
כנראה בור אשפה לאחר שהמבנה משכבה  IIיצא מכלל שימוש.
הממצא הקרמי
בחפירה התגלו שברי גוף קטנים של כלי חרס מהתקופה הביזנטית )לא צוירו( ,חרסים אחדים מהתקופות האסלאמית
הקדומה )האומיית והעבאסית( והצלבנית וחרסים רבים מהתקופות הממלוכית והעות'מאנית .בחפירה לא התגלו לוקוסים עם
מכלולים קרמיים נקי ,ולכן שברי כלי החרס שצוירו הוצגו באופן טיפולוגי לפי תקופות ועם מעט הקבלות.
התקופה האסלאמית הקדומה )איור  .(5–1:9התגלו שתי קערות מזוגגות ומעוטרות בהתזה רבגונית — האחת עשויה
מחומר בצבע קרם ולה שפה דמוית ) Sאיור  (1:9והשנייה עשויה מחומר ורדרד )איור  — (2:9שדומות להם התגלו בטבריה
ותוארכו למאות הי' והי"א לסה"נ ) ;(Stacey 2004:117–118קערה מצרית מחופה אדום מטיפוס  ,Aשעל שפתה צבע חום
)איור  (3:9והיא מתוארכת למאה הח' לסה"נ ) ;(Stacey 1988–1989: Fig. 2:5, 6וכן אגן או קרטר גדול ואפור ומעוטר
בחריתה של פסים גליים )איור  (4:9וקנקן עשוי מחומר גס גרגר אפור כהה-חום ,שלו צוואר ושפה פשוטים )איור ,(5:9
האופייניים למאות הט'–הי' לסה"נ ).(Stacey 2004:97, 126
התקופה הצלבנית )איור  .(9–6:9התגלו שתי קערות מזוגגות מביירות ,עשויות מחומר אדום גס גרגר ומזוגגות בחום וקרם
)איור  ,(7 ,6:9שתוארכו בעכו למאות הי"ב–הי"ג לסה"נ );(Stern 2012: Pt. 1:44–47, Pt. 2: Pl. 4.19, Type BE.GL.2
קערה איגאית גסה ,נושאת עיטור חרות ,מזוגגת בירוק בהיר בחלקה הפנימי )איור  ,(8:9המתוארכת גם היא למאות הי"ב–
הי"ג לסה"נ ) ;(Stern 2012: Pt. 1:65–69, Pt. 2: Pl. 4.49, Type GR.GL.6וחרטום נר מצפון סוריה ,עשוי מחומר בצבע
קרם ומזוגג בצבע ירוק בהיר שקוף למחצה )איור  ,(9:9המתוארך למאה הי"ג לסה"נ )Stern 2012: Pt. 1:55–58, Pt. 2:
.(Pl. 4.31:14, Type NSY.GL.1
התקופה הממלוכית )איור  .(8–1:10התגלו קערה מזוגגת חד-גונית בצבע ירוק )איור Avissar and Stern ;1:10
 (2005:14–15, Type I.1.4.2וקערה מזוגגת בירוק וצהוב ומעוטרת בעיטור סגרפיטו )איור Avissar and Stern ;2:10
 ,(2005:16, Type I.1.5שתיהן מתוארכות למאות הי"ד–הט"ו לסה"נ; קערה מטיפוס  Soft-Paste Wareוצבועה בשחור
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וכחול )איור  ;(Avissar and Stern 2005:26–31, Type I.2.3.1 ;3:10קערה עשויה מחומר גס ,מחופה אדום וממורקת
בחלקה הפנימי ועל השפה )איור  ;(4:10אגן גדול ,שלו שפה מעובה הבולטת כלפי פנים וחוץ )איור  ,(5:10המתוארך למאות
הי"ג–הט"ו לסה"נ ) ;(Avissar and Stern 2005:84, Fig. 36:5, Type II.I.2קדרת בישול מזוגגת בחום בהיר ,שלה שפת
מרזב )איור  ;(Avissar and Stern 2005:97, Type II.2.3.5 ;6:10סיר בישול עגול )איור Avissar and Stern ;7:10
 ;(2005:92, Type II.2.1.5וידית של קנקן עשוי ביד ומעוטר בעיטור גאומטרי צבוע )איור Avissar and Stern ;8:10
.(2005:113–116, Type II.4.4
התקופה העות'מאנית )איור  .(14–9:10התגלו קערה צבועה מדידימוטיכו או מהדרדנלים )איור Vroom 2005:186– ;9:10
 ;(187שני סירי בישול עגולים — סיר גדול ,שלו ידית סרט גבוהה )איור  ,(10:10ושפה )איור  — (11:10עשויים מחומר
המכיל קוורץ כתוש ,ממורקים ואופייניים לתקופה )למשל ,ביקנעם;  ;(Avissar 2005:66–67, Fig. 2.20:6, 7קנקנים
שחורים )איור  ,(13 ,12:10שהיו כלי אחסון שכיחים בנצרת בתקופה זו );(Alexandre 2012:85–87, Fig. 3.19:7–12
וקנה ארוך של מקטרת חרס ,מחופה אדום כהה וממורק )איור  ,(14:10שהתגלה בשכבת פני השטח וסווג ביקנעם כטיפוס
 ,6המתוארך לשלהי המאה הי"ט לסה"נ ).(Avissar 2005:91–93
ממצאים אחרים )לא צוירו(
בחפירה התגלו שברי זכוכית אחדים ,קטנים משלהי התקופה הביזנטית ומהתקופות הצלבנית או הממלוכית ,המאוחרים
שבהם הוכנו מזכוכית חסרת צבע ועוטרו בחוטי זכוכית כחולים; אבן שחיקה שבורה מבזלת ,דמוית כיכר לחם ,שהתגלתה
בשימוש משני בקיר  103של המבנה משכבה  ;IIשבר קטן של לוח שיש לבן ,מעוטר בחריתה דמוית גל ,שהתגלה במפולות
המבנה משכבה  ;IIמקל ברונזה שבור ,כנראה מקל כחל; כמה שברים קטנים של ברזל; ומטבע ברונזה שחוק יחיד,
שהתגלה במפולות על פני השטח ותוארך לתחילת התקופה העות'מאנית )המאות הט"ו–הט"ז לסה"נ; ר"ע .(161202
עצמות בעלי החיים
נמרוד מרום
בלוקוסים הקשורים לשרידי המבנה ) (L111 ,L110 ,L107 ,L105 ,L101זוהו  41עצמות יונקים )טבלה  (1ועצם אחת של
עוף .העצמות זוהו ונמדדו )טבלה  (2לפי פרוטוקול סטנדרטי ) (Davis 1992והושוו לאוסף האוסטאולוגי של המעבדה
לארכיאוזואולוגיה באוניברסיטת חיפה .המינים שזוהו במכלול הם צאן ) ;N=9 ;22%לפחות שני פרטים שונים( ,הכולל עיזים
וכבשים ,בקר ) ;N=17 ;41.5%לפחות שני פרטים שונים( ,סוסיים ) ;N=9 ;22%לפחות שני פרטים שונים( ,גמל );5%
 ;N=2לפחות פרט אחד( ,כלב ) ;N=3 ;7%לפחות פרט אחד( ,חזיר ) ;N=1 ;2.5%עצם לסת של פרט אחד צעיר ביותר(
ותרנגולת )עצם יחידה( .עצמות הצאן כוללות שלוש לסתות של כבשים ,שנשחטו לפני גיל שנה .ברוב האתרים בארץ בכל
התקופות הצאן נשחט בגיל מבוגר יותר :שנתיים–שלוש .מקורן של עצמות הבקר בפסולת שחיטה .הבקר נשחט בגיל
מבוגר ,בשנת החיים החמישית או השישית .בשתיים מעצמות הבקר )אצבע ראשונה ומטפוד( ניכרות פתולוגיות חמורות
שמלמדות על השימוש בבהמות לעבודה .עצמות הסוסיים כוללות עצם מטפוד אחת קטנה יחסית של חמור ועצם מטפוד
שלמה של סוס ) .(slenderness index = 16.0אחת מעצמות הכלבים — עצם הטיביה ) ,L101סל  — (1005קצרה
ומעוקלת ודומה מבחינת המורפולוגיה והגודל לעצם טיביה של פינצ'ר .כלבים כאלו אינם מוכרים ממכלולים של התקופות
הממלוכית והעות'מאנית וייתכן שמקור עצם זו בימינו.
העצמות במכלול שלמות יחסית; עשר מתוך  17עצמות ארוכות שימרו את היקף גוף העצם המלא שלהן וכמה עצמות
ארוכות התגלו שלמות .מורפולוגית השבירה של העצמות מלמדת שרובן ניזוקו בתהליך טבעי )בתר-הרבדתי( ,שנגרם זמן
רב לאחר הרבדתן )שברים יבשים( ,פרט לשתי עצמות ארוכות )אחת של צאן ואחת של בקר( הנושאות סימני פיצוח
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המלמדים על שבירה מכוונת לצורך הוצאת מח העצם .על ארבע עצמות במכלול סימנים ברורים של לעיסת כלבים .סימני
חיתוך בסכין מופיעים על חמש עצמות ,ובהן הומרוס של סוס ואצבע של גמל .חמש עצמות ,ובהן שלוש עצמות סוסיים,
הושפעו מחשיפה ממושכת לתהליכי בלייה על פני השטח טרם קבורתן.
נראה כי מקורו של רוב מכלול העצמות מהחפירה בפסולת שחיטה ומזון של בהמות משק ועבודה .חלק מפסולת זו היה
חשוף כנראה זמן ממושך על פני השטח לפני שהורבד סופית .נראה כי פסולת זו אינה שייכת לדיירי המבנה שנחשף בחפירה
אלא הצטברה ברובה במבנה לאחר נטישתו.

טבלה  .1עצמות בעלי חיים מהחפירה )המספרים בסוגריים מייצגים שיניים מעוגנות בלסת(
העצם
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לא

1
2
2

מאוחה
מטטרסוס מאוחה

3

אצבע 1

4

אצבע 2

1

1

סה"כ

9

17

%

22 41.5 22
2

) MNIמס'

2

1
9
2

2

3

1

5

7

2.5

1

1

1

פרטים
מינימלי(

טבלה  .2מידות העצמות )קיצורים לפי .(Driesch 1976
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העצם

מידות )מ"מ(

והחיה
Wi

3M

L

בקר

16.4 35.3

בקר

15.1 37.1

הומרוס BT

HTC

סוס/חמור 34.8 68.8
עז

14 30.8

רדיוס

Bd

כלב

22.4

פמור

Bp

Bd

GL

תרנגול/ת 76.1 14.4 15.8
Bd

GL

טיביה

Bp

כלב*

94.1 15.4 23.5

צאן

26.1

מטקרפוס Bp

GL BFd

סוס

217 52.4 49.7

חמור

35.4

בקר

59.3

מטטרסוס Bp

GL BFd

36.8
29.5

בקר

SD

31.7

24.2

WCM DEM DEM

22.2

בקר

24

56.4

בקר

22

אצבע Bp 1

Bd

בקר
בקר

58.6 26.3

27

אצבע Bp 2

Bd

27.1

GL

בקר

25 28.2

גמל

59 35.3 29.1
9.8 12.1

31.8

27.4

Glpe

55.8 28.8 30.3

עז

SD

WCM DEM DEM

42.5
29.8

* כלב בגודל פינצ'ר
טבלות מפרט לאיורים 10 ,9

אבו זידאן פ'  .2011א-טייבה .חדשות ארכיאולוגיות .123
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.127  חדשות ארכיאולוגיות.טייבה- א.2015 'אטרש ו
. ירושלים.(( )סקר ארכיאולוגי של ישראל46)  מפת גזית.גל צ' תשנ"א
 הגליל )א( )תרגום מצרפתית לפי מהדורת פריס:6 ישראל- היסטורי וארכיאולוגי של ארץ, תיאור גיאוגרפי.גרן ו' תשמ"ה
. ירושלים.(עמרם- ח' בן,1880
.128  חדשות ארכיאולוגיות.טייבה- א.2016 'עמוס ע-דללי
.124  חדשות ארכיאולוגיות. סקר,טייבה- א.2012 'טפר י
.124  חדשות ארכיאולוגיות.טייבה- א.2012 'פארן ק-טפר י' וקובלו
. ירושלים. נחלת יששכר.צורי נ' תשל"ז
Abel F.M..Afrabala-Forbelet et L‘Ophra de Gedeon. JPOS 17:31–44 .1937
Alexandre Y. 2012. Mary‘s Well, Nazareth: The Late Hellenistic to the Ottoman Periods (IAA Reports
49). Jerusalem.
Avissar M. 2005. Tel Yoqne‘am Excavations on the Acropolis (IAA Reports 25). Jerusalem.
Avissar M. and Stern J.E. 2005. Pottery of the Crusader, Ayyubid and Mamluk Periods in Israel (IAA
Reports 26). Jerusalem.
Davis S.J.M. 1992. A Rapid Method for Recording Information about Mammal Bones from

Archaeological Sites (Ancient Monuments Laboratory Reports 92/19). London.
Driesch von den A. 1976. A Guide to a Measurement of Animal Bones from Archaeological Sites.
Cambridge.
Stacey D. 1988–1989. Umayyad and Egyptian Red-slip ‘A’ Ware from Tiberias. BAIAS 8:21–33.
Stacey D. 2004. Excavations at Tiberias, 1973–1974: The Early Islamic Periods (IAA Reports 21).
Jerusalem.
Stern E.J. 2012. ‘Akko I, The 1991–1998 Excavations: The Crusader-Period Pottery (Part 1: Text; Part
2: Plates) (IAA Reports 51). Jerusalem.
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Vroom J. 2005. Byzantine to Modern Pottery in the Aegean (7th to 20th Century): An Introduction and

Field Guide. Utrecht.
 .1מפת איתור.
 .2תכנית וחתכים.
 .3קיר  114ורצפה ) 105שכבה  ,(IIIמבט לדרום.
 .4קירות  103ו) 108-שכבה  ,(IIמבט לצפון.
 .5ריבוע ) 1שכבה  ,(IIמבט למזרח.
 .6ריבוע ) 2שכבה  ,(IIמבט לדרום.
 .7רצפה  102ניגשת אל קיר ) 103שכבה  ,(IIמבט למערב.
 .8רצפה  104ניגשת אל קיר ) 108שכבה  ,(IIמבט למזרח.
 .9ממצא כלי חרס מהתקופות האסלאמית הקדומה ) (5–1והצלבנית ).(9–6
 .10ממצא כלי חרס מהתקופות והממלוכית ) (8–1והעות'מאנית ).(14–9

 .1מפת איתור.
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 .2תכנית וחתכים.
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 .3קיר  114ורצפה ) 105שכבה  ,(IIIמבט לדרום.

 .4קירות  103ו) 108-שכבה  ,(IIמבט לצפון.
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 .5ריבוע ) 1שכבה  ,(IIמבט למזרח.
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 .6ריבוע ) 2שכבה  ,(IIמבט לדרום.
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 .7רצפה  102ניגשת אל קיר ) 103שכבה  ,(IIמבט למערב.

 .8רצפה  104ניגשת אל קיר ) 108שכבה  ,(IIמבט למזרח.
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 .9ממצא כלי חרס מהתקופות האסלאמית הקדומה ) (5–1והצלבנית ).(9–6
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 .10ממצא כלי חרס מהתקופות והממלוכית ) (8–1והעות'מאנית ).(14–9
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א-ריינה
26/02/2018
דוח סופי

ראובן קפול

בחודש יוני  2016נערכה חפירת בדיקה בכפר א-ריינה )הרשאה מס'  ;A-7729נ"צ  ,(229628-605/736481-457בעקבות פגיעה בעתיקות.
החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון בסול ג'ול פרחי ואחרים ,נוהלה על ידי ר' קפול )צילום שטח( ,בסיוע י' יעקובי וב' זידאן )מנהלה( ,ר' לירן
ור' מישייב )מדידות ושרטוט( ,ק' קובלו-פארן )הנחיה( ,ע' שטרן וי' אלכסנדר )כלי חרס( ,נ' מרום )ארכיאוזואולוגיה( ,א' גואל )נומיסמטיקה( ,י' גורין-
רוזן )זכוכית( ,ח' טחן-רוזן )ציור ממצא( ,א' שפירו ) ,(GISא' רזניצקי )ניקוי מטבעות( ,ק' עמית )צילום סטודיו( ,נ' זאק )תכניות( ופועלים מכפר
שעב.

בקרבת שטח החפירה ,בחלקו המערבי של הכפר א-ריינה )איור  ,(1נערכו בעבר חפירות ,ונחשפו שרידים המתוארכים
לתקופות שלמן הפרסית ועד העות'מאנית )בשאראת  ,2017ר' שם הפניות(.
נפתחו שני ריבועים ,ונחשפו ארבע שכבות ) ;I–IVאיור  ,(2המתוארכות לתקופות שלמן הרומית עד העות'מאנית המאוחרת.

שכבה  .IVנחפרה הצטברות ) ,(L104ונמצאו בה חרסים המתוארכים לשלהי התקופה הרומית – התקופה הביזנטית:
קערה מסוג  ,PRS3מהמחצית השנייה של המאה הד'–המאה הה' לסה"נ )איור  ,(1:3קדרה מהמאות הד'–הז' לסה"נ )איור
 ,(2:3קערות מטיפוס כפר חנניה  1Dמאמצע המאה הג'–המאה הד' לסה"נ )איור  ,(4 ,3:3סיר בישול מטיפוס כפר חנניה 4D
מסוף המאה הב'–אמצע המאה הד' לסה"נ )איור  (5:3וקנקן מן המאות הג'–הד' לסה"נ )איור  .(6:3כן נמצאו שברים של
בסיס של בקבוק מזכוכית המתוארך לתקופה הביזנטית.

שכבה  .IIIנחשפה מפולת שכיסתה שרידים של קיר ) ;W105כ 3-מ' רוחב; איור  (4הבנוי מנדבך אחד של אבני גיר לא
מהוקצעות .בהצטברות ) (L103הניגשת אל הקיר מדרום נמצאו חרסים מן התקופה האסלאמית הקדומה :קערות מזוגגת
)המאות הט'–הי' לסה"נ; איור  (2 ,1:5ובסיס פך מחומר צלהב )המאות הז'–הי' לסה"נ; איור .(3:5
שכבה  .IIבריבוע הצפוני נחשפה הצטברות ) ;L102כ 0.5-מ' עובי( ,ואילו בריבוע הדרומי נחשפו שני קירות )W110
 ;,W107איור  (6ניצבים זה לזה ,אולי פינת מבנה .הקירות בנויים מאבני גיר לא מהוקצעות שהשתמרו לגובה של חמישה
נדבכים לפחות ) 0.7מ' גובה( .מצפון-מערב למבנה נחשפה חצר פתוחה .לא נחשפה רצפה הניגשת לקירות ,ואפשר רק
להסיק ,על סמך החרסים שנמצאו בהצטברויות שכיסו את השרידים משכבה זו ,שהמבנה והחצר היו בשימוש במהלך
התקופות הממלוכית–הצלבנית.
החרסים ,המתוארכים למאות הי"ב–הי"ג לסה"נ ,כוללים קערות מחופות בצבע )איור  ,(3–1:7קערת מונוכרום )איור (4:7
וסיר בישול )איור  (5:7עשויים באבניים ,וכן כלים עשויים ביד :קערות )איור  ,(7 ,6:7קדרות )איור  ,(9 ,8:7פכים )איור ,10:7
 (11ומכסה )איור  .(12:7כן נמצאו חרסים מן המאות הי"ג–הי"ד לסה"נ ,ובהם קדרה )איור  ,(5:8זרבובית )איור  (6:8וקנקן
)איור  ,(7:8וקערות מזוגגות עשויות באבניים מן המאות הי"ג–הט"ו לסה"נ )איור .(4–1:8
ממצאים נוספים הם מטבע ברונזה מן המאה הד' לסה"נ )ר"ע  (158795ושני כלי זכוכית מן התקופה הביזנטית :בסיס של
גביע יין וידית דו-שפורפרת תמרוקים .בערימת אשפה שנמצאה בחצר הפתוחה נמצאו עצמות של בעלי חיים שלא שימשו
למאכל — כלב וחמור — לצד עצמות של בהמות מאכל — בקר ,חזיר ,כבש ועז — שעל חלקן נמצאו סימני קצבות ועדות
לשימוש משני ככלי עצם.
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שכבה  .Iבחתך )איור  :1חתך  (1–1שנוצר מעבודות שבוצעו טרם החפירה הובחנו קירות אחדים ,כנראה מן התקופה
העות'מאנית המאוחרת .ייתכן שהבנייה בשכבה זו חדרה לשכבה  ,IIאולם בשל בעיה בטיחותית לא נערכה בדיקה מעבר
ליישור החתך .על פני השטח נמצא צמיד מזכוכית המתוארך לתקופה העות'מאנית.
מהחפירה עולה כי את ראשית הנוכחות באתר אפשר לתארך לתקופה הרומית המאוחרת .מן התקופה האסלאמית הקדומה
נותרו שרידי קיר של מבנה .השריד העיקרי בשטח החפירה הוא חצר מבנה מן התקופות הממלוכית–הצלבנית; על סמך
הממצא הקרמי יש להניח ששימש בית מגורים כפרי .ממצאים אלה פורשים את תמונת ההתיישבות הכפרית בחלק זה של
א-ריינה בתקופה האסלאמית הקדומה ובתקופות הממלוכית–הצלבנית.

בשאראת א'  .2017א-ריינה .חדשות ארכיאולוגיות .129
 .1מפת איתור.
 .2תכנית וחתך.
 .3ממצא כלי חרס מן התקופות הרומית המאוחרת והביזנטית.
 .4קיר  ,105מבט למזרח.
 .5ממצא כלי חרס מן התקופה האסלאמית הקדומה.
 .6קירות  107ו ,110-מבט לצפון.
 .7ממצא כלי חרס מן התקופות הממלוכית–הצלבנית.
 .8ממצא כלי חרס העשויים באבניים מן התקופות הממלוכית–הצלבנית.
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 .1מפת איתור.
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 .2תכנית וחתך.
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 .3ממצא כלי חרס מן התקופות הרומית המאוחרת והביזנטית.
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 .4קיר  ,105מבט למזרח.

 .5ממצא כלי חרס מן התקופה האסלאמית הקדומה.
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 .6קירות  107ו ,110-מבט לצפון.
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 .7ממצא כלי חרס מן התקופות הממלוכית–הצלבנית.
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 .8ממצא כלי חרס העשויים באבניים מן התקופות הממלוכית–הצלבנית.
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ִאבטין )דרום-מזרח(
עבדאללה מסארווה

26/06/2018
דוח סופי

בחודש ינואר  2015נערכה חפירת בדיקה בתחומי אתר העתיקות ִאבטין )דרום-מזרח; הרשאה מס'  ;A-7305נ"צ .(211332/740083
החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון חברת כביש חוצה ישראל בע"מ ,נוהלה על ידי ע' מסארווה )צילום שטח( ,בסיוע י' עמרני וא' בכר
)מנהלה( ,מ' קאהן ור' לירן )מדידות ושרטוט( ,ח' בן ארי וא' דגוט ) ,(GPSא' גורזלזני )הנחיה( וכ' סעיד.

האתר )איור  (1נמצא על מדרון תלול ,מדרום-מזרח לִאבטין שבדרום-מזרח עמק זבולון .שטח החפירה באזור סלעי במורד
שלוחה הררית .באתר נערכו בעבר סקרים וחפירות ארכיאולוגיות ,ונתגלו בו שרידים של מחצבות אבן ,מתקנים חצובים
בסלע ,מדרגות חקלאיות ומערות קבורה )עולמי וגל תשס"ד :אתר  .(122החפירה נערכה בשלושה שטחים ) ;C–Aאיורים
.(4–2
בשטח  Aנחשפה מערה טבעית ) 8.0 × 3.1 × 1.7מ'; איור  (2התחומה במערב בשני קירות כפולים שמתארם חצי עגול
) ;W103 ,W102גובה השתמרות  0.5מ'( .הקירות בנויים מאבני שדה ) 0.6 × 0.5 × 0.3מ'( שהושתתו בחלקם על סלע
האם ובחלקם על מסד של אדמה ואבנים קטנות .בין הקירות זוהה פתח הכניסה ) ;L104רוחב  1.1מ'( .נראה שהמערה
שימשה מכלאה לבעלי חיים.

בשטח  ,Bכ 134-מ' דרומה לשטח  ,Aנמצא קיר שדה ) ;W120כ 10.8-מ' אורך 1.8 ,מ' רוחב; איורים  ,(5 ,3הבנוי מאבנים
מהוקצעות גס ) 0.7 × 0.6 × 0.5מ' בממוצע( שהושתתו על סלע האם; הקיר השתמר לגובה נדבך אחד .נראה שהקיר
שימש מדרגה חקלאית .לא התגלה ממצא מתארך.
בשטח  ,Cכ 34-מ' ממערב לשטח  ,Bנמצא קיר שדה שהושתת על סלע האם ) ;W140כ 7.5-מ' אורך 1.6 ,מ' רוחב; איורים
 ,(6 ,4הבנוי מאבנים מהוקצעות גס ) 0.5 × 0.4 × 0.3מ' בממוצע( ,שביניהן מילוי של אדמה ואבנים קטנות .הקיר השתמר
לגובה נדבך אחד .נראה שגם קיר זה ,בדומה לקיר  120משטח  ,Bשימש מדרגה חקלאית .לא התגלה ממצא מתארך.
השרידים מעידים על פעילות חקלאית ומצטרפים לממצא מסקרים ומחפירות קודמות באזור ,ששימש לפעילות חקלאית למן
תקופת הברונזה התיכונה ועד ימינו )עולמי וגל תשס"ד :אתר  .(122שטח החפירה נמצא כנראה בעורף החקלאי של יישוב
קדום ששרידיו נמצאים היום בתחום הכפר ִאבטין.

עולמי י' וגל צ' תשס"ד .מפת שפרעם )) (24סקר ארכיאולוגי של ישראל( .ירושלים.
 .1מפת איתור.
 .2שטח  ,Aתכנית וחתך.
 .3שטח  ,Bתכנית.
 .4שטח  ,Cתכנית.
 .5קיר  ,120מבט למערב.
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 .6קיר  ,140מבט למזרח.

 .1מפת איתור.
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 .2שטח  ,Aתכנית וחתך.

 .3שטח  ,Bתכנית.
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 .4שטח  ,Cתכנית.

 .5קיר  ,120מבט למערב.
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 .6קיר  ,140מבט למזרח.
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אורון ,שדה אורון
יעל עבאדי-רייס ואמיל אלג'ם

02/12/2018
דוח סופי

בחודש ספטמבר  2016נערכה חפירת בדיקה בשטח המחצבה שדה אורון 4א )הרשאה מס'  ;A-7798נ"צ  .(200988/532000החפירה,
מטעם רשות העתיקות ובמימון חברת רותם אמפרט נגב בע"מ ,נוהלה על ידי י' עבאדי-רייס )צילום( וא' אלג'ם )צילומי אוויר ומיפוי( ,בסיוע ג' מלניק
ול' דיוויס )ניהול שטח( ,י' אלעמור )מנהלה( ,א' שמואלי )בטיחות( ,נ' זאק )תכניות( ,א' קרסיק )ציור דיגיטלי( ,י' חיימי וג' סרי.

נחפרו  12אתרים ) ;17–11 ,9–5איור  (1בשטח המשופע במתינות מרכס הר החלק לכיוון הנחלים גולחן וזרחן .בסקר
שנערך באזור בעבר התגלו אתרים האופייניים לחבל ארץ צחיח זה ,ובהם גלי אבנים ,ריכוזי אבנים ,קברים ואתרי חניה
)רישיון מס'  .(S-57/2008האזור נסקר שוב טרם החפירה על ידי ג' סרי וי' עבאדי-רייס .אתרי החפירה נקבעו בהתאמה
לממצאי הסקרים.
אתר  .5קבר מלבני שנבנה במישור מאבני שדה ,ובו מילוי אדמה ואבני חצץ .נראה שזהו קבר בדואי.

אתר  13 .6מדרגות עיבוד המשתרעות לרוחבו של אפיק נחל גולחן )איורים  ,(3 ,2נבנו משורה או שתיים של אבני צור
מקומיות לגובה של נדבך אחד.
אתר  .7אתר חניה באפיק נחל גולחן ובו  11מבנים ומתקנים במעגל )איורים  ,(5 ,4רובם מעוגלים ונבנו מנדבך אחד של אבני
שדה מקומיות וללא רצפה .מבנה אחד נבנה משני נדבכים .באחד המבנים נחשפו חרסי קרמיקה נגבית ,פניהם מחוספסים,
גימורם גס וצריפתם אינה איכותית ומותירה ליבה כהה .כלי חרס מסוג זה שימשו את נוודי האזור למן תקופת הברונזה ועד
לסוף תקופת הברזל .כן התגלה באתר גרעין צור גדול )איור .(7:6
אתר  .8שלושה ריכוזי אבנים מעל לאפיק נחל זרחן ובמקביל לו )איורים  .(8 ,7בכל ריכוז נבנה קיר מאבני שדה שמתארו
סגלגל ועליו הוערמו אבנים.
אתר  .9שני מתקנים עגולים שנבנו בתוך האפיק של נחל זרחן מנדבך אחד של אבנים.
אתר  15 .11משטחים מעוגלים שאבניהם סוקלו )איור  ,(9אולי מרבצי גמלים שהתקינו רועים.
אתר  .12מעגל אבנים)איור .(10
אתר  .13טומולוס — ערמה נמוכה של אבנים שמתארה מעוגל )איור .(11
אתר  .14שלושה מעגלי אבנים ) ;L127–L125איור  (12שנבנו מאבני שדה .מעגלים  125ו 126-נבנו מנדבך אחד ,ומעגל
 127נבנה משני נדבכים ומעליהם נדבכים נוספים שנבנו מאבנים קטנות יותר .סמוך למעגל  126התגלה שבר של אבן רחיים
מעוגלת עליונה )איור  (13שחוקה מאוד .רחיים מסוג זה משמשים באלפיים השנים האחרונות .מעגלי האבנים סמוכים
למרבצי הגמלים שהתגלו באתר  11ואולי קשורים בפעילות דומה.
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אתר  .15גל אבנים שנבנה מנדבך אחד של אבני צור כהות גירניות הנפוצות בשטח )איור  .(14גל האבנים נבנה בקצה
המערבי של כיפה נמוכה ,במקום בולט ,ואולי שימש סימן דרך.
אתר  .16שני ריכוזי אבנים על כיפה נמוכה .הריכוזים בולטים בשטח ואולי שימשו סימני דרך.
אתר  .17פיזור צור על מדרון מתון של גבעה המשופע ממזרח למערב ,סמוך למקורות צור .הצור נאסף מפני השטח ולאחר
מכן נפתחו ריבועי חפירה ) 2 × 2מ' כל אחד; איור  (15שנחפרו עד לשכבה נקייה מצור ) 10–5ס"מ עומק( .התברר שהצור
על פני השטח בלבד ולכן נראה כי אין זה אתר סיתות אלא מאסף של פריטים שנסחפו למקום מכמה אתרי סיתות שפעלו
בתקופות שונות וניצלו את מקורות חומר הגלם בסביבה .הצור כהה וחלק מהפריטים מעובדים .לכל הפריטים פטינה ונראה
שעברו תהליכי סחיפה והסעה .התגלו  323פריטי צור מעובדים ,בהם כלים ) ;22%איור  ,(6–1:6שרובם כלי אד הוק כמו
נתזים משובררים ,גרעינים ) ;8.5%איור  ,(12–8:6פסולת גרעין ) ;0.5%איור  (13:6ופסולת סיתות ובה גושים ),(24%
שבבים ) (13%ונתזים ) ,(32%שבהם נתזים ראשוניים ולהבים .פריטי הצור מתוארכים למן התקופה הפליאוליתית התיכונה
)התרבות המוסטרית( ועד לתקופה הכלקוליתית.
מיעוט ממצא החרס והצור מקשה על זיהוי תכליתם של האתרים ועל תיארוכם ועם זאת הוא אופייני לתרבות הנוודים-רועים
בנגב בכל התקופות .הנוכחות האנושית במדבר הנגב הצחיח מעולם לא הייתה רבה והותירה שרידים המלמדים על אזור
מאוכלס בדלילות במחנות עונתיים ,שיש בו מעט חקלאות של גידולי שדה ,כפי שמלמדות מדרגות העיבוד שהתגלו ,ובעיקר
רעייה ,כפי שמלמדים מרבצי הגמלים.
 .1מפת איתור.
 .2מדרגות עיבוד באתר  ,6צילום אוויר ותכנית.
 .3מדרגת עיבוד  ,3תכנית.
 .4אתר  ,7תכנית.
 .5מבנה ,מבט לצפון.
 .6ממצא צור.
 .7אתר  ,8תכנית.
 .8ריכוז אבנים ,מבט למזרח.
 .9אתר  ,11צילום אוויר ותכנית.
 .10אתר  ,12מבט לדרום.
 .11אתר  ,13תכנית.
 .12אתר  ,14תכנית.
 .13שבר של אבן רחיים.
 .14אתר  ,15תכנית.
 .15אתר  ,17תכנית.
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 .1מפת איתור.
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 .2מדרגות עיבוד באתר  ,6צילום אוויר ותכנית.
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 .3מדרגת עיבוד  ,3תכנית.

 .4אתר  ,7תכנית.
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 .5מבנה ,מבט לצפון.
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 .6ממצא צור.
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 .7אתר  ,8תכנית.
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 .8ריכוז אבנים ,מבט למזרח.
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 .9אתר  ,11צילום אוויר ותכנית.
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 .10אתר  ,12מבט לדרום.
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 .11אתר  ,13תכנית.
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 .12אתר  ,14תכנית.
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 .13שבר של אבן רחיים.
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 .14אתר  ,15תכנית.

 .15אתר  ,17תכנית.

54 / 1276

איילת השחר
12/04/2018
דוח סופי

אניה קליינר

בחודש פברואר  2017נערכה חפירת בדיקה בקיבוץ איילת השחר )הרשאה מס'  ;A-7920נ"צ  ;254159-89/769669-96איור  ,(1לקראת
הרחבת הבית הסיעודי .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון קיבוץ איילת השחר ,נוהלה על ידי א' קליינר )צילום( ,בסיוע י' יעקובי )מנהלה(,
מ' קאהן )מדידות וסרטוט( ,ח' טחן-רוזן )ציור ממצא( ,א' ברגר ) ,(GPSא' שפירו ) (GISוחופרים מכפר מנדא.

קיבוץ איילת השחר ממוקם למרגלות תל חצור ויושב בחלקו על שלוחתו המזרחית של התל .ברחבי הקיבוץ נערכו בעבר
חפירות מספר :במקום שעומד בו היום חדר האוכל של הקיבוץ נחשף חלק של מבנה ציבור אשורי גדול ) 30 × 25מ'( שלו
שישה חדרים לפחות ,ששימש כנראה עד התקופה הפרסית )איור  :1גיא  ;(Kletter and Zwickel 2006 ;1951מתחת
למבני הרפתות של הקיבוץ נחשפו שרידי מבנים )איור  :1ייבין  ,(Yeivin 1960 ;1960שאחד מהם פורש כפונדק מהמאה
הט' לפסה"נ ,וייתכן כי היה חלק משכונת פרברים של העיר חצור.
בחפירה הנוכחית נפתח ריבוע אחד מצפון לחדר האוכל של הקיבוץ ,והובחנו שתי שכבות ממצא )איור  .(2בשכבה  IIנמצאו
שרידי קיר על גבי מצע חלוקי נחל וללא ממצא מתארך ,ואילו בשכבה  — Iמילוי אדמה מעורב בחלוקי נחל וחרסים,
המתוארכים ברובם לתקופת הברונזה הביניימית .האתר כוסה בתום החפירה.
שכבה  .IIנחשף נדבך אחד של קיר ) ;W105איור  (3בכיוון צפון–דרום ,שנבנה מאבני גוויל ללא חומר מליטה .הקיר נבנה על
גבי מפלס של חלוקי נחל ) ,(L106שנאסף ממנו ממצא מועט מאוד :להבון צור המתוארך לתקופה הניאוליתית הקדם-קרמית
ב' )איור  (4ומעט נתזים ללא תיארוך ודאי .אין בממצא זה כדי לתארך את הקיר.

שכבה  .Iנחפרה שכבת מילוי שמעורבים בה חלוקי נחל ושברי כלי חרס מעטים המתוארכים בחלקם לתקופת הברונזה
הביניימית :שברי קנקן שלו עיטור בדגם חצי אדרה )איור  (2 ,1:5ושבר קנקן שלו זיז על השפה )איור  .(3:5כן נמצא שבר של
כלי שחיקה מבזלת )איור  .(4:5השכבה אינה הומוגנית באופיה ולכן ייתכן כי החרסים לא נמצאו באתרם המקורי.

Kletter R. and Zwickel W. 2006. The Assyrian Building of ʿAyyelet ha-Šaḥar. ZDPV 122:151–186.
Yeivin S. 1960. A Decade of Archaeology in Israel: 1948–1958. (Publications de l’Institut historique et
archéologique néerlandais de Stamboul 8). Istanbul.
 .1מפת איתור.
 .2תכנית וחתך.
 .3קיר  ,105מבט למערב.
 .4להבון צור ,שכבה .II
 .5ממצא כלי חרס ואבן.

55 / 1276

 .1מפת איתור.

 .2תכנית וחתך.
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 .3קיר  ,105מבט למערב.

57 / 1276

 .4להבון צור ,שכבה .II
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 .5ממצא כלי חרס ואבן.
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א לו ני ם
13/06/2018
דוח סופי

ראובן קפול

בחודש נובמבר  2016נערכה חפירת בדיקה בקיבוץ אלונים )הרשאה מס'  ;A-7828נ"צ  (214052-127/735979-6069לקראת הרחבת
הקיבוץ .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ,נוהלה על ידי ר' קפול )צילום שטח( ,בסיוע ר' לירן )מדידות( ,י' יעקובי )מנהלה( ח' טחן-רוזן )ציור
ממצאים( ,א' שפירו ) ,(GPSי' גורין-רוזן )כלי זכוכית( ,א' דלרזון )סרטוט( ,י' אלכסנדר )קריאת חרסים( ,ק' קובלו-פארן וי' טפר )ייעוץ מקצועי( ,א'
בשאראת וי' שלו )בדיקות מקדימות( ,פועלים מכפר מנדא ובני נוער ממכינה קדם-צבאית גליל עליון במעיין ברוך.

שטח החפירה בשטחים החקלאיים שמדרום-מזרח לקיבוץ אלונים )איור  .(1בסקר מפת נהלל זוהו שרידי חורבת "ֻקְצֻקץ"
ממזרח לקיבוץ )רבן תשמ"ג :אתר  .(37השרידים זוהו עם הכפר הקדום ערדסקוס )קליין תרצ"ט .(124:בתחומי הקיבוץ
נערכו חפירות ארכיאולוגיות אחדות :בצפון-מערב הקיבוץ נחשפו מבנים מן התקופות ההלניסטית והביזנטית שזוהו כחלק
מהיישוב הקדום "ערדסקוס" )דרוקס תשמ"ד(; בצפון-מזרח הקיבוץ התגלו שרידי מרתף חצוב בסלע המתוארך לתקופות
הרומית והביזנטית )אטרש  ;(2015כחצי ק"מ מדרום לקיבוץ ,בתל באר טבעון התגלו מבנים המתוארכים לתקופת הברונזה
הקדומה והתיכונה )רבן תשל"א(; באלוני אבא ,כשני ק"מ צפונה-מזרחה לאלונים נחשפו בית בד תעשייתי מהתקופה
הרומית ,גת וקיר טרסה )פורת ,פרנקל וגצוב תשע"ב( ,וכן שרידי דרך מרוצפת מן התקופה הרומית )אלכסנדר .(2008
בחפירה הנוכחית נחפרו שבעה ריבועים בשלושה שטחים והתגלו שרידי דרך כפרית המתוארכת לתקופה הרומית
המאוחרת )שטחים  ;B ,Aאיור  (2ומבנה חקלאי המתוארך לתקופה הרומית המאוחרת–הביזנטית )שטח  .(Cעוד תועדה
גת תענכית שהתגלתה מצפון לשטח החפירה.
דרך כפרית .בשטחים  Aו B-התגלו שרידים של דרך כפרית מרוצפת .בשטח  Bנחשפה שכבת אבנים מהודקות בין שתי
שורות מקבילות של אבנים ) ;L116 ,L105כ 22-מ' אורך חשיפה 2.0–1.4 ,מ' רוחב ,כולל האבנים התוחמות; איור (3
בתוואי עקלקל בחלקו ,בציר צפון-מזרח–דרום-מערב .לאבנים התוחמות מגוון גדלים )כ 0.5–0.3-מ' רוחב;  0.3מ' גובה(,
אחדות עובדו בגסות בצדן החיצון )איורים  .(5 ,4בשני מקומות לרוחב הדרך נחפרו חתכים ) (L131 ,L130לבדיקת
התשתית והתברר כי מתחת לאבנים הקטנות לא הייתה שכבת תשתית )איור .(6לא נמצאה עדות לשימוש בסיד או בחומר
מליטה אחר בין האבנים .משני עברי השטח המרוצף לא התגלו אבנים.
בממצא שנאסף בין אבני הדרך ולצדי הדרך חרסים מעטים מן התקופה ההלניסטית המאוחרת :קנקני שק )איור .(2 ,1:7
עיקר הממצא מתוארך לתקופה הרומית המאוחרת :קערות כפר חנניה מטיפוס ) 1Bאיור  (3:7המתוארכות לסוף המאה הב'
– אמצע המאה הד' לסה"נ ,קערות כפר חנניה מטיפוס ) 1Eאיור  ,(5 ,4:7מאמצע המאה הג' – תחילת המאה הה' לסה"נ,
קערה גדולה )איור  (7:7מן התקופה הרומית המאוחרת וקנקן )איור  (8:7מן התקופה הרומית המאוחרת )המאה הג'
לסה"נ( .כן נמצאה קערה מטיפוס  Phocaean Red-Slipped Form 3המתוארכת למאה הה' לסה"נ )איור .(10:7
עוד נמצא בסיס קערת זכוכית המתוארכת לתקופה הרומית המאוחרת.
בשטח  Aנחשף ריכוז אבנים ) ;L109כ 0.9–2.4 × 7.6-מ'; איור  (8בתוואי צפון-מערב–דרום-מזרח ,של אבני שדה גדולות
וקטנות .בדומה לדרך הכפרית משטח  ,Bבנקודות אחדות האבנים הקטנות במרכז ניגשות לאבנים הגדולות בשוליים .בשני
צדדיו של ריכוז האבנים התגלה ממצא קרמי דל מאוד מהתקופה הרומית .מפאת דלות הממצא והשרידים המקוטעים לא
ניתן לקבוע בוודאות שזהו אכן חלק מהדרך הכפרית.
מבנה חקלאי .בשטח  Cנחשפו שרידי מבנה שלו שני קירות מקוטעים מאוד ) ;W123 ,W122איור  ,(9בנויים נדבך אחד של
אבני גיר מהוקצעות ) 0.4–0.3מ' רוחב 0.3 ,מ' גובה( .לקירות ניגשים מפלסי אבנים מהודקות ) .(L134 ,L128הממצא נפגע
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מאוד מהחריש המודרני ומבדיקת מחפרון ועם זאת ניתן להעריך שהשרידים הם של מבנה חקלאי שבו לפחות שני קירות
וביניהם מפלס אבנים קטנות ששימש משטח עבודה.
כלי חרס שנאספו מתוארכים לתקופה הרומית המאוחרת :קערה גדולה )איור  ,(6:7קדרה )איור  ;(9:7ולתקופה הביזנטית
)המאה הה' לסה"נ( :קערה מטיפוס ) Phocaean Red-Slipped Form 1איור .(11:7
על פני השטח התגלה פריט עשוי אם הפנינה ) 1.0 × 1.5ס"מ( שבקצהו חור ,ככל הנראה תליון או כפתור )איור  .(10לא ניתן
לתארך את הפריט.
גת .מצפון לשטח  Aזוהתה גת חצובה ,שלא נחפרה ,שלה משטח דריכה ) 4.5 × 3.5מ'; איור  (11ובור איגום )1.0 × 3.5
מ'( .בחלקה המזרחי התגלה ספלול ) 0.8מ' עומק( ,ששימש כנראה בסיס עמוד לעזרה בעבודת הדריכה .בבור האיגום
התגלה שקע משני ) 0.4מ' עומק( .על פי המאפיינים נראה כי הגת היא מטיפוס הגתות התענכיות )גצוב ,קובלו-פארן וטפר
 .(2011ייתכן שהגת הייתה חלק מהעורף החקלאי של היישוב מתקופת הברונזה התיכונה בתל באר טבעון.
בחפירה נחשפה דרך כפרית מרוצפת מן התקופה הרומית המאוחרת שהובילה כנראה מהכפר הקדום ,שזוהה כערדסקוס,
למתקנים חקלאיים ששימשו את הכפר או קישרו אותו לכפרים בסביבתו .דרך כמעט זהה התגלתה בכניסה ליישוב אלוני
אבא )אלכסנדר  (2008ונראה שבתקופה הרומית המאוחרת הייתה באזור מערכת דרכים כפריות שהוקמו כנראה על ידי
תושבי הכפרים היהודים סביב בית שערים ולא כחלק מעבודות הדרכים האימפריאליות הרשמיות )טפר וטפר –32:2004
.(38
הגת החצובה שהתגלתה מעידה על פעילות חקלאית קדומה ,ייתכן שהייתה חלק מעורף חקלאי בשולי היישוב שבתל באר
טבעון.
טבלת מפרט איור 7

אטרש ו'  .2015אלונים .חדשות ארכיאולוגיות .127
אלכסנדר י'  .2008אלוני אבא .חדשות ארכיאולוגיות .120
גצוב נ' ,קובלו-פארן ק' וטפר י'  .2011הגת התענכית עדות לתעשיית יין בתקופת הברונזה התיכונה בעמק יזרעאל .ארץ
ישראל .155–145:30
דרוקס א' תשמ"ד .אלונים .חדשות ארכיאולוגיות פג.16–15:
טפר י' וטפר י'  .2004בית-שערים  -היישוב והקבורה לצידו .תל אביב.
פורת ל' ,פרנקל ר' וגצוב נ' תשע"ב .מכבש הקורה הארץ-ישראלי לאור ממצא בית הבד באלוני אבא .עתיקות .81–51:70
קליין ש' תרצ"ט .ספר הישוב א' ,חלק א' .ירושלים.
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רבן א' תשל"א .תל באר-טבעון .חדשות ארכיאולוגיות לט.16–15:
רבן א' תשמ"ג .מפת נהלל ) .(28סקר ארכיאולוגי של ישראל .ירושלים.
 .1מפת איתור.
 .2תכנית.
 .3שטח  ,Bדרך כפרית ,תכנית וחתכים.
 .4שטח  ,Bדרך כפרית ,מבט לדרום.
 .5שטח  ,Bדרך כפרית ,מבט לצפון.
 .6שטח  ,Bחתך של הדרך הכפרית ,מבט לצפון.
 .7ממצא כלי חרס.
 .8שטח  ,Aשרידים מקוטעים של דרך כפרית)?(.
 .9שטח  ,Cמבנה חקלאי ,תכנית.
 .10שטח  ,Cפריט עשוי אם הפנינה.
 .11גת תענכית ,תכנית וחתך.

 .1מפת איתור.
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 .2תכנית.
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 .3שטח  ,Bדרך כפרית ,תכנית וחתכים.
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 .4שטח  ,Bדרך כפרית ,מבט לדרום.
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 .5שטח  ,Bדרך כפרית ,מבט לצפון.
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 .6שטח  ,Bחתך של הדרך הכפרית ,מבט לצפון.
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 .7ממצא כלי חרס.
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 .8שטח  ,Aשרידים מקוטעים של דרך כפרית)?(.
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 .9שטח  ,Cמבנה חקלאי ,תכנית.

 .10שטח  ,Cפריט עשוי אם הפנינה.
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 .11גת תענכית ,תכנית וחתך.
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א פו לו ני ה
אנטה ציישקה-קנצלר ,חגי יוחנן ,האוקה קנצלר ,תמר חרפ"ק ,ברברה שולקמן ואורן טל

12/08/2018
דוח ראשוני

מחודש אוגוסט  2012עד ספטמבר  2016נערכו חמש עונות חפירה באפולוניה )ארסוף; רישיונות מס' G-74/2016 ,G-57/2015-46/2012
 ;,G-40/2014 ,G-78/2013 ,Gנ"צ  .(1819/6779החפירות הן פרי שיתוף פעולה בין אוניברסיטת טובינגן )גרמניה( לאוניברסיטת תל אביב,
ובמימון חלקי של קרן המחקר הגרמנית ) .(DFGהחפירות נוהלו על ידי ב' שולקמן )טובינגן( וא' טל )תל אביב( ,בסיוע א' ציישקה-קנצלר וח' יוחנן
)מנהלי שדה( ,ס' הרדינג ,א' אורנדי ,ג' הסלר ומ' אדרעי )מנהלי שטח( ,ת' חרפ"ק )רישום( ,ה' קנצלר )ארכיאולוגיה של הנוף( ,ו' פירסקי ,ס' אלון
וד' פורוצקי )מדידות( ,פ' שרגו )צילום( ,א' פצלת ומ' ולדהור )סקר גיאופיזי( ,א' שחר )ריכוז מתנדבים( ,א' יהודה )כלי חרס( ,ר' ג'קסון-טל )זכוכית(,
ר' קול )נומיסמטיקה( ,א' גליק )פריטי צבא מהעת החדשה( ,מ' איסרליס )פטרוגרפיה( ,מ' יוחננוף )גלאי מתכות( ,מ' פינס ול' ספיר-חן
)ארכיאוזואולוגיה( ,נ' ליפשיץ וא' אורנדי )ארכיאובוטניקה( וה' מיניס וע' ריטנר )רכיכות( .כן לקחו חלק בחפירה סטודנטים מאוניברסיטאות תל אביב
וטובינגן ומתנדבים מישראל ומחו"ל )כ 40-משתתפים בכל עונה(.

האתר היה מיושב ברציפות משלהי המאה הו' לפסה"נ ועד לתקופה הצלבנית .השרידים מהתקופות הפרסית וההלניסטית
באתר כוללים קטעי קירות אחדים ,בורות אשפה וכמה קברים .המבנה האדריכלי החשוב ביותר מהתקופה הרומית
באפולוניה הוא וילה הפונה אל הים וכוללת חצר פריסטילית התחומה במסדרון היקפי שלאורכו סדורים חדרים .בתקופה
הביזנטית השתרעה העיר ,שכונתה סוזוסה ,בשטח של כ 280-דונם ולא בוצרה .היא כללה כנסייה ,בית כנסת שומרוני
ורובעים תעשייתיים ,ובהם גתות ובתי בד ,בריכות מטויחות וכבשנים לייצור זכוכית גולמית .בימי החליף האומיי עבד אל-מלכ
) 705–685לסה"נ( ,הצטמצם שטח העיר ,שכונתה ארסוף ,לכ 77-דונם והוקף בחומה .בתקופה האסלאמית הקדומה הפכה
העיר לביתם של חכמי דת מוסלמים ונבנתה בה מצודה )ריבאט( .בשנת  1101לסה"נ נפלה העיר לידי הצלבנים ושמה שונה
לארסור .לקראת אמצע המאה הי"ב לסה"נ ניתנה העיר לאחת ממשפחות האצילים של המדינה הצלבנית והיא הפכה למרכז
של נחלה פאודלית .לאחר השתלטות האיובים על האתר בשנת  1187לסה"נ הוא נותר נטוש ברובו למשך כמה עשורים.
בשנת  1241לסה"נ החלה בנייתו של מבצר בחלקה הצפוני של העיר .בשנת  1261לסה"נ הועברה השליטה במבצר ,בעיר
ובנחלה של ארסור לידי האבירים ההוספיטלרים .בשנת  1265לסה"נ ,לאחר מצור של הממלוכים ,נהרסו העיר המבוצרת
והמבצר ,ומאז נותר האתר לא מאוכלס.
במשך השנים נחפרו שטחים רבים באתר )איור  ;1התיאור להלן מצפון לדרום( :בשטח  Oהתגלו כבשני זכוכית גולמית
מפורקים מעל גת ,המתוארכים כולם לתקופה הביזנטית; בשטח  Fהתגלה מבצר מהתקופה הצלבנית; בשטח  Rהתגלו
שרידים מהתקופות האסלאמית הקדומה והביזנטית ומעליהם מבנה מגורים מהתקופה הצלבנית; בשטח  Xנחשף בור מים
מהתקופה הביזנטית; בשטח  Sהתגלו ביצורים מהתקופה האסלאמית הקדומה וחדרי סוגרים מהתקופה הצלבנית; בשטחים
 P1 ,Pו P2-התגלו בית כנסת שומרוני מהתקופה הביזנטית ,ביצורים מהתקופות האסלאמית הקדומה והצלבנית ומתקנים
תעשייתיים מהתקופה האסלאמית הקדומה; בשטח  Mנחשף בור אשפה מהתקופה הביזנטית; בשטח  Lנחשפו חומת
העיר מהתקופה האסלאמית הקדומה ומגדל פינה של הביצורים מהתקופה הצלבנית; ובשטחים  Nו N1-התגלו כבשנים
לייצור זכוכית גולמית מהתקופה הביזנטית .בשטחים נוספים שנחפרו באתר משנות השבעים ועד שנות התשעים של המאה
הכ' ) (K ,J ,H ,G ,E–Aנחשפו שרידים למן התקופה הפרסית ועד לתקופה הצלבנית ,ובהם וילה רומית );villa littorale
שטח  Eדרום( ,כנסייה ביזנטית )שטח  (Kושער העיר מהתקופה הצלבנית )שטח  .(Jבשטחים  Qו ,Q1-שנחפרו בשנת
 ,2012לא התגלו שרידים בעלי חשיבות.
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מטרת המשלחת המשותפת של אוניברסיטאות טובינגן ותל אביב הייתה חקירת המבנים ,ההסתגלות התרבותית והיחסים
העירוניים–כפריים של העיר אפולוניה/ארסור בתקופה הצלבנית .הפרוייקט שואף להבין טוב יותר את ההשפעות התרבותיות
האירופאיות והמקומיות שהכתיבו את המבנה והארגון של העיר והעורף שלה .נטישת העיר כתוצאה מההרס שגרמו
הממלוכים סיפקה סביבה ארכיאולוגית ייחודית ,שבה השכבות מהתקופה הצלבנית לא הופרעו ברובן כתוצאה מפעילות של
יישוב מאוחר ולכן הן מתאימות במיוחד למחקר מוגבר .בשכבות אלה נערכו בדיקות רבות של טכנולוגיית לידאר )Light
 (Detection and Ranging — LIDARוכן סקר גיאומגנטי ,שזיהו תכניות של מבנים שעדיין חבויים באדמה ואפשרו שחזור
של הטופוגרפיה המקורית ושל תכנית של העיר מימי הביניים ).(Kenzler and Zeischka-Kenzler 2015; Kenzler 2016

המשלחת פתחה שלושה שטחי חפירה ) ;W ,U ,Tאיור  (1במקומות שבהם זוהו בסקר הגיאומגנטי קירות היוצרים מבנים
ומתקנים .שטחים  Tו U-נפתחו בחלקו הדרומי-מערבי של האתר ושטח  Wנפתח בחלקו המערבי של האתר — מרכז העיר
המוקפת חומה מימי הביניים .הממצאים מהחפירה בשטחים אלה משלימים את המחקר ומספקים תובנות על התרבות
החומרית ופעילות חיי היום-יום של תושבי העיר.
פרויקט זה מתווסף אל פרויקט החפירות המתמשך של אפולוניה-ארשוף ,המתקיים מזה  25עונות חפירה מאז שנת ,1977
שבמרכזו מחקר ופרסום השרידים מהתקופות השונות שנחשפו בחפירות בעיר המיושבת )טל ואחרים Roll and ;2017
 ,(Tal 1999; 2008; Galor, Roll and Tal 2009; Ayalon, Tal and Yehuda 2013במבצר הצלבני )טל  ,(2011בעורף
)הדד ואחרים  (2015ובחוף הים ).(Mirkin, Cvikel and Tal 2016
שטח ) Tכ 445.5-מ"ר; איור  (2נחפר בשנים  2016–2012וסיפק עדות מקיפה להתפתחות העיר בימי הביניים ,למן
התקופה האסלאמית הקדומה )המאות הט'–הי' לסה"נ( ועד להרס העיר בתקופה הממלוכית ,בחודשים מרס–אפריל 1265
לסה"נ.
בחפירות בשטח נחשפו בחלקם שלושה מבני מגורים מהתקופה האסלאמית הקדומה .השרידים הנרחבים ביותר התגלו
בחלקו הצפוני של השטח :שלושה חדרים ) ,(F5410 ,F5405 ,F5380שבפינות של שניים מהם התגלו במות מוגבהות
) ;(I5411 ,I5401אזור מטבח ) ;(I5570 ,F5522בריכות קטנות מטויחות ) ;(I5520 ,I5498בור ספיגה מקומר );(I5599
וחצר מרוצפת היטב ) .(F5502חלקו המזרחי של השטח נהרס ברובו ,אך שרידי בנייה אחדים שהשתמרו מלמדים שהיו כאן
חדרי מגורים .נראה כי חלק זה של העיר יושב בצפיפות בתקופה האסלאמית הקדומה.
הצלבנים ,שכבשו את העיר בתחילת המאה הי"ב לסה"נ ,אימצו את המבנים לשימושם וערכו בהם שינויים אדריכליים .בחלק
הדרומי של השטח נחשפה תעלת שופכין ארוכה ) (I5373בכיוון מזרח–מערב ,שכוסתה בלוחות אבן .היא עקפה בור ספיגה
) (I5581וחתכה רצפת מפולסת ) (F5388ורצפה נוספת שבתוכה שולבו שני קנקנים גדולים מטיפוסים שונים ),(I5566
המתוארכים למאות הי'–הי"א לסה"נ )איור  .(3מאפייני מבני המגורים תואמים בחלקם לחצר שממערב להם ) ;(CYאל החצר
צמודים אזורי מטבח ) (Kואחסון ) .(Sנראה כי גם בתקופה הצלבנית יושב חלק זה של העיר בצפיפות .הממצא הקרמי
שעלה מן השכבות שיוחסו לתקופה הצלבנית מלמד שנעשה שימוש במגוון כלים מאזור מזרח הים התיכון :האיים האגאיים,
אנטוליה ,קפריסין הלבנט ומצרים .השרידים הארכאוזואולוגיים כוללים כמות רבה של עצמות חזיר.
שכבת הרס ,ובה כמה קורות עץ שרופות ,כיסתה את השלב של המאה הי"ב לסה"נ בשטח .בשכבה זו התגלו כמה אבני
בליסטרה ,המלמדות על הרס אלים ,כנראה במהלך הכיבוש האיובי בשנת  1187לסה"נ .במערבו של השטח נבנה מעל
שכבת הרס זו מבנה חדש ,שכיוונו דומה לזה של המבנה הקודם ששכן במקום ,אך שיטת הבנייה שונה .המבנה החדש כולל
לפחות שני חדרים :האחד גדול ) ;F5573 ,L5587כ 22-מ"ר( ,ובפינתו הדרומית התגלו מתקן דמוי תנור ) (I5570ומעמד
לכלי ) ,(I5665והשני קטן יותר ) ,(F5676 ,F5672ובו התגלה פתח חסום ) .(I5664מצפון לשני חדרים אלה התגלתה במה
מוגבהת ) ;I5622כ 12-מ"ר( ,שנמרחה בשכבה של מלט איכותי ,לבנבן–אפור על בסיס סיד ) .(F5574מצפון לבמה
התגלתה סמטה מרוצפת בלוחות אבן ) ,(F5609שהוליכה אל מחסן קטן ) .(I5542במחסן זה התגלה מכלול של כלי חרס
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שלמים באתרם )איור  ,(4המלמד יחד עם ממצאים נוספים שהמבנה ננטש ,כנראה כתוצאה מהמצור הממלוכי בשנת 1265
לסה"נ.
שטח ) Uכ 214.7-מ"ר; איור  (5נפתח במדרון המשתפל למערב ,ונחפר בשנים  .2013–2012התגלו בו עדויות להתיישבות
רצופה למן התקופה הביזנטית ועד לתקופה הצלבנית .השרידים מהתקופה הביזנטית כוללים קירות ,שנבנו מאבני גזית
מכורכר ) ,(W6447 ,W6353פסיפס לבן פשוט ובו ספינים אדמדמים ) (F6326וכן ממצא חומרי.
במהלך התקופה האסלאמית הקדומה נבנה מתחם מלבני ,שחולק באמצעות כמה קירות מחיצה );(L6349 ,W6464
הממצאים מלמדים על שימוש ביתי .סמוך לפינה הצפונית-מזרחית של המתחם התגלו בור ספיגה קמור ) (I6407וצמוד אליו
חדר שיקוע בנוי ) ;I6448איור  .(6מילויי אדמה שהתגלו במתחם הכילו ממצאים מהמאות הט'–הי"א לסה"נ.
עם תחילת הכיבוש הצלבני ,בראשית המאה הי"ב לסה"נ ,נערכו במתחם ,ובעיקר בחלקו המזרחי ,כמה שינויים אדריכליים.
סימני חריכה ומילויים מכוונים של אבנים ואדמה מלמדים על ההרס שנגרם אולי על ידי האיובים בשנת  1187לסה"נ.
הצלבנים בנו את האזור מחדש ) (W6315 ,W6306 ,W6305במחצית הראשונה של המאה הי"ג לסה"נ .חלקו המזרחי של
השטח פולס ,ונבנה קיר תמך ) (W6302בשיטת אופוס ספיקטום ) ,(opus spicatumהשונה בברור מהבנייה של יתר
הקירות .במילויי אדמה במפלס העליון של השטח התגלו ממצאים מהמאה הי"ג לסה"נ .פריטי צבא ממלחמת העולם
הראשונה ,שהתגלו גם הם בשטח ,קשורים כנראה למחנה הכוחות הבריטיים ,ששכן באתר מדצמבר  1917ועד ספטמבר
 1918ויש לו תיעוד היסטורי.
שטח ) Wכ 16-מ"ר; איור  (7נפתח במקום שבו הובחן בסקר גיאומגנטי מבנה עגול עם סימני שרפה .השטח נחפר בשנת
 2012ואכן הישר מתחת לשכבת פני השטח נחשף מבנה אבן עגול ) .(I8202חלקו הצפוני של המבנה השתמר לגובה של
שלושה–ארבעה נדבכים ,בעוד שחלקו הדרומי נחתך בחפירת תעלת שוד .מרצפת המבנה השתמרו רק שרידים של מפלס
גיר ) .(F8210על הפן הפנימי של חלקו הצפוני של קיר המבנה ,בגובה  0.5–0.2מ' מעל רצפה  ,8210הובחנו סימני חריכה
וכן שרידי מלט עם סימני פיח .מתחת למבנה נחשף קיר ) ,(W6206שנבנה בציר צפון-מזרח–דרום-מערב מאבני בנייה
הדומות לאלה של המבנה העגול .קיר זה מוקדם למבנה ומתוארך לשלב מוקדם בתקופה הביזנטית על סמך החרסים
המאוחרים ביותר שהתגלו בתעלת היסוד שלו .בשטח  Wהתגלו שברים רבים של כלי חרס ,רובם מתוארכים לתקופה
הביזנטית ,הכוללים כלי בישול ואגירה ,ובולטים בהם שברים גדולים של דוליה )כלי אחסון( .ממצא זה מלמד כנראה כי
המבנה העגול שימש במקור ממגורה .בשלב כלשהו ,כנראה במאה הז' לסה"נ ,בשלהי התקופה הביזנטית או בראשית
התקופה האסלאמית הקדומה ,המבנה יצא מכלל שימוש .נראה שהוא הוסב לשמש בור אשפה ,ושסימני החריכה על הפן
הפנימי של הקיר הם תוצאה של שרפת האשפה מפעם לפעם מסיבות היגייניות .עם זאת ,אי אפשר לפסול את האפשרות
שמבנה זה שימש כבשן או חלק מאתר ייצור.
העורף .גבולות הנחלה הצלבנית הקטנה של ארסור )כ 300-קמ"ר( חוזרים אחורה לתקופה האסלאמית הקדומה ,בעת
שהעיר כבר שימשה מרכז מחוז ) .(Amitai-Preiss and Tal 2015אימוץ הארגון המנהלי של המוסלמים ֽאפשר לצלבנים
לממש את זכויותיהם ההגמוניות ולגבות מיסים בנמלים ,בשווקים ובדרכי המסחר .שחזור הנוף הטבעי של הנחלה הצלבנית
חשוב להבנת השינויים המשמעותיים שחלו מאז אמצע המאה הכ' לסה"נ .חלקים גדולים מהמישור הרחב שבין החוף לרכס
ההרים הפכו לביצות ,שכן היו רק מעט מקומות לניקוז טבעי של מי הגשמים דרך מצוקי הכורכר של מישור החוף המרכזי אל
הים .כתוצאה מכך התרבו השטחים המבודדים של אדמת החמרה האדמדמה והיבשה ,שהם פחות פוריים לחקלאות ללא
דישון מלאכותי .עם זאת ,אדמות סחף לרגלי הרי השומרון היוו קרקע פורייה ליערות ,שהמשיכו לצמוח שם עד שלהי המאה
הי"ט לסה"נ .יערות אלה מילאו תפקיד חשוב בחיי היום-יום של התושבים ,כמו גם מעט הערוצים שניקזו את מישור החוף,
ובהם נחל ירקון ,שמימיו שימשו גם להפעלה של קבוצת טחנות קמח ששכנו לאורכו.
להבנת התפתחות הנחלה נאספו ועובדו במערכת מידע גיאוגרפי ) (GISכל המקורות הארכיאולוגיים ,ההיסטוריים
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והגיאוגרפיים הזמינים .מקורות אלה כוללים נתונים שפורסמו וכאלה שלא פורסמו מסקרים שנערכו במסגרת הסקר
הארכיאולוגי של ישראל )מפות  (78 ,77 ,71 ,70 ,69 ,60 ,59ומפרויקט מאגר המידע הארכיאולוגי של הגדה המערבית
ומזרח ירושלים .נתונים אלה התווספו לסקרים שנערכו בפרויקט הנוכחי .בסך הכל נאספו  233נקודות ממצא מהתקופות
האסלאמית הקדומה ,הצלבנית והממלוכית ,שסייעו לשחזר את השינויים בהתיישבות באזור .האזור נוקז מאז התקופה
הרומית ,והאדמות הפוריות ביותר נוצלו לחקלאות .מהתוצאות עולה כי האזור יושב בצפיפות ביישובים כפריים קטנים עד
למחצית השנייה של המאה הי' לסה"נ .לפני הופעת הצלבנים ירד מספר היישובים ואלה שנותרו התרכזו במספר מצומצם
של מקומות .לאחר הקמת ממלכת ירושלים הצלבנית הייתה עלייה ברורה במספר היישובים .היישוב והמבצר באפולוניה היו
המרכז היחיד בשטח הנחלה של ארסור )איור  .(8הסביבה הכפרית התאפיינה בכפרים קטנים או חוות .נראה כי להכנסה
מטחנות הקמח שהופעלו במים הייתה חשיבות מיוחדת .בניגוד לשינויי היישוב באזור ארסור ,הדגם היישובי בהרים לא
השתנה רבות במשך מאות שנים.
בעקבות הכיבוש הממלוכי ננטש מישור החוף ,פרט לאגן הירקון .ברור כי בייברס המשיך להחזיק בטחנות הקמח ,אך הפך
את רוב שטחי הנחלה הצלבנית לשעבר בית לשבטים נוודיים .יישובי קבע הועברו מזרחה לרגלי רכס ההרים ,לאורך דרך
השיירות הקדומה מקהיר לדמשק ,וכתוצאה מכך האוכלוסייה באזור זה גדלה מאוד .במהלך תקופה זו הועברו תפקידים
מרכזיים של ערי החוף שנהרסו ארסור וקיסריה לעיר קאקון ) ,(Caco; Qagunששכנה בפנים הארץ ,באמצע הדרך בין שתי
הבירות האזוריות הקודמות.
בשני העשורים האחרונים התגלו באפולוניה ממצאים רבים מהתקופה הצלבנית ,ובהם כלי חרס ) ,(Tal 2011זכוכית
) ,(Jackson-Tal and Tal 2013כלי נשק ) ,(Ashkenazi, Golan and Tal 2013אסימוני עופרת ),(Kool and Tal 2015
עצמות בעלי חיים ) (Pines, Sapir-Hen and Tal 2017וכן ממצאים ייחודיים ומלהיבים ,המעשירים את הידע שלנו על
התקופה הצלבנית בישראל .ממצאים אלה תורמים לפרויקט החפירות באפולוניה-ארשוף ,שמטרתו להבין טוב יותר את
הבסיס הכלכלי של האתר ,את זיקתו הפוליטית ואת יחסי הגומלין התרבותיים והכלכליים שלו עם מרכזים אחרים בים התיכון
במהלך תקופות של כיבוש רצוף.
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אפיק
09/07/2018
דוח סופי

רועי עסיס

בחודש נובמבר  2016נערכה חפירת הצלה בשולי האתר אפיק ,שבדרום רמת הגולן )הרשאה מס'  ;A-7844נ"צ 265924-6174/742111-
 ,(226לקראת הנחת קו מים .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון 'מי גולן' ,נוהלה על ידי ר' עסיס )צילום שטח( ,בסיוע י' יעקבי )מנהלה( ,ר'
לירן )מדידות ושרטוט( ,י' דלרזון )תכניות( ,ח' טחן-רוזן )ציור כלי חרס( ,ע' שטרן ומ' אזבנד )ייעוץ קרמי( ור' קול )נומיסמטיקה( .בחפירה השתתפו
פועלים מטבריה ומהגולן ,וכן מחזור ב' של חניכי מכינת 'מעשה בגליל' .לאחר החפירה כוסה האתר ,למעט ריבועי החפירה שבהם הונח צינור
מים.

אתר אפיק נסקר בעבר )הרטל ובן אפרים  :2012אתר  (95והוגדר כפר ערבי; בקירות מבני הכפר זוהו פריטים אדריכליים
רבים ששובצו בהם בשימוש משני .במהלך פיקוח ארכיאולוגי נתגלו עשרות פריטים אדריכליים מגולפים בבזלת ,כגון חוליות
עמודים ,בסיסי סחיטה לבתי בד ,מזוזות ,כותרות עמודים ,בסיסי עמודים ואבני כרכוב; הפריטים הועברו למוזיאון בקצרין.
בסביבה הקרובה לחפירה נערכו בעבר חפירות ארכיאולוגיות אחדות .כ 40-מ' מצפון לאתר נחשפו מפלסי חיים מהתקופה
העות'מאנית מעל רצפת פסיפס תעשייתי של מתקן חקלאי שתוארך לתקופה הביזנטית )א' עפרון ,מידע בעל פה; איור :1
 .(A-7740כ 70-מ' צפונה נחשפו שרידי מבנים מהתקופות הממלוכית והעות'מאנית ,וכן כתובת ביוונית עתיקה ששולבה
במבנה בשימוש משני )עסיס  ;2015איור  .(A-7011 :1כ 100-מ' צפונה נחשף בית בד מהתקופה הביזנטית )קסטנבאום
תשמ"ד; איור  .(K-13/1982 :1כ 200-מ' צפונה-מזרחה נחשפו שרידי מבנה מהתקופה הביזנטית ,וכן חרסים מהתקופות
העבאסית והממלוכית )זינגבוים  ;2009איור .(A-4957 :1
על פני השטח )כ 50 × 5-מ'( נמצאו שרידי הכפר הסורי פיק ,שהוסרו בכלי מכני )כ 0.6-מ' עומק( .כבל תקשורת מודרני
חותך את השרידים הקדומים במערב השטח ,והחפירה התמקדה לפיכך במזרח השטח )כ 25 × 4-מ'; איור  ,(2בנקודת
החיבור של כביש  98לדרך המובילה אל עין פיק ,שם נתגלו שלוש שכבות יישוב ) :(I–IIIאומיית ) 750–661לסה"נ(,
עות'מאנית קדומה )המאות הט"ז–הי"ז לסה"נ( ועות'מאנית מאוחרת עד ימינו )המאות הי"ח–הכ' לסה"נ(.
התקופה האומיית )שכבה  .(IIIמתחת לאבני מפולת משכבה  IIשכיסו את כל שטח החפירה ) ,L101להלן( ,נחשפו יסודות
של שלושה קירות ) .(W109 ,W108 ,W105קירות  105ו 108-בנויים בנייה יבשה מאבני גוויל מבזלת במגוון גדלים .קיר
 109בנוי בבנייה יבשה משתי שורות של אבני בזלת וביניהן אבנים קטנות יותר .סלע האם ,שנחשף מתחת לקירות ,אינו
שטוח ומאופיין בגומחות ,שמולאו טרם בניית הקירות ברסיסי בזלת מעורבים באדמה ובחרסים )איור  ;(3הקירות הושתתו
על המשטח המפולס שנוצר .בין אבני הקירות וסמוך לקירות נמצאו חרסים המתוארכים לתקופה האומיית .נראה כי לאחר
נטישת האזור התמוטטו הקירות ונותרו מהם רק היסודות.

התקופה העות'מאנית הקדומה )שכבה  .(IIלאחר שנים שבהן נותר חלק זה של האתר הרוס ,פונו חלקית המפולות
ברצועה שבין קירות  108ו .109-המפולות פולסו בגסות ,ובין האבנים הגדולות נתחבו אבנים קטנות יותר כדי לפלס דרך בין
ההריסות בקו ישר שצירו צפון–דרום ) ;L111איור  .(4סלילת הדרך תוארכה לראשית התקופה העות'מאנית על סמך חרסים
שנמצאו בין אבני הדרך.
התקופה העות'מאנית המאוחרת עד ימינו )שכבה  .(Iבשכבה זו נמצאו חרסים מעורבים למן התקופה ההלניסטית עד
התקופה העות'מאנית .כן זוהו שרידי בנייה משני שלבים .בשלב ראשון נבנו שני קירות ) .(W104 ,W103מקיר  104שרד
רק יסוד בנוי מאבני בזלת בשיטת ראשים ופתינים ,הניגש אל קיר  105משכבה ) IIIאיור  .(5מקיר ) 103איור  (6שרדו יסוד,
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הבנוי מאבני בזלת מהוקצעות בגסות ,ונדבך אחד בנוי מאבני בזלת שהפן החיצוני שלהן מסותת היטב .בבניית שני הקירות
השתמשו בחומר מליטה לבן ודק גרגר האופייני לשלהי התקופה העות'מאנית .נראה שהבנייה אינה סדורה ,וכי לא נערך פינוי
מסודר של ההריסות מהתקופות הקודמות .במהלך התקופה התמוטטו הקירות .בין אבני המפולת וסמוך לקיר (L101) 104
נתגלה מטבע כסף עות'מאני )טבלה  ,(7:1שנטבע בראשית המאה הי"ח לסה"נ.
בשלב שני ,בזמן המנדט הצרפתי והשלטון הסורי ,פונו רוב המפולות והוסדרה דרך ,הבנויה משכבת סולינג ושכבת אספלט,
ששרדה עד ימינו )איור  .(7כן נמצאה אבן גדולה משולבת בשימוש משני בדרך ,ששימשה במקור מצע לסחיטת זיתים )איור
.(8
בשנת  ,1968נהרס הכפר ,ומפולות אבנים התפזרו על פני השטח ) .(L100בשכבת פני השטח נמצאו שבעה מטבעות
)טבלה  ,(8 ,6–1:1סמוכים זה לזה )עד  0.5מ'( ,מהם זוהו שישה :אחד מהתקופה הביזנטית )טבלה  ;(1:1שלושה
מהתקופה האומיית )טבלה  (4–2:1ושניים מהתקופה האיובית )טבלה .(6 ,5:1
טבלה  .1המטבעות
מס' לוקוס סל

סוג/שם השליט ,תקופה

תיארוך

מטבעה

ר"ע

)לסה"נ(
1

 1009 100מאוריציוס טיבריוס ,ביזנטי  587–586קונסטנטינופול 161136

2

 1023 100אומיי )פרה-רפורמה(

 690–671טבריה

161131

3

 1025 100אומיי )פוסט-רפורמה(

 709–700טבריה

161134

4

 1008 100אומיי )פוסט-רפורמה(

- 697–750

161137

5

 1001 100סלאח א-דין יוסוף ,איובי

1174

דמשק

161133

6

 1002 100אל-עדיל הא'

–1198

דמשק

161135

7

 1024 101עות'מאני

8

- 1010 100

1218
–1500

-

161132

1599
-

-

161138

ממצא כלי חרס .רוב הממצא נתגלה בלוקוסים מעורבים ,למעט זה שנתגלה בשכבה  .IIIהממצא מייצג את התקופות שבהם
היה האתר מיושב ,וחשיבותו רבה נוכח המעט שהיה ידוע עד כה במחקר על אודות הגולן בתקופה האסלאמית הקדומה.
נמצאו חרסים שזמנם למן התקופה ההלניסטית ועד התקופה העות'מאנית .אלה כוללים אגן )איור  (1:9מהתקופה
ההלניסטית; קערה )איור  (2:9מהתקופה הרומית; קנקנים )איור  (4 ,3:9מהתקופה הביזנטית; מורטריה מיובאת )איור ,(5:9
מחבת )איור  ,(6:9סיר בישול )איור  (7:9וזרבובית של כלי זואומורפי )איור  (8:9מהתקופה האומיית; קערה מזוגגת )איור
 (1:10ופכית )איור  (2:10מהתקופה העבאסית; קערה מזוגגת מקומית )איור  ,(3:10קערה מזוגגת מיובאת )איור (4:10
וסיר בישול )איור  (5:10מהתקופה האיובית; קערה מזוגגת )איור  (6:10וסיר בישול מזוגג )איור  (7:10מהתקופה הממלוכית;
ומקטרת )איור  (11מהתקופה העות'מאנית.
עם ירידת קרנה של העיר היפוס )סוסיתא( בתקופה הביזנטית ,דרך כוכבה של אפיק ,והיא המשיכה לגדול בתקופה האומיית
)הרטל  :2012סעיף  .(4.15קביעה זו מתיישבת עם הממצא בשטח ,המלמד שבתקופה האומיית הורחב גבול היישוב של
אפיק ונבנו מבנים חדשים במקומות שלא היו מיושבים קודם לכן .התרחבות זו עומדת בניגוד ליישובים רבים בני התקופה
בגולן .דומה כי אוכלוסייתה של אפיק גדלה בתקופה האומיית לאחר ש'דארב אל-חוראנה' ,הדרך בין חורן לעכו שסלל עבד
אל-מלכ ,דילגה על סוסיתא ועברה באפיק ,וכך קיבעה את מעמדה של אפיק כיישוב המרכזי בדרום הגולן.
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למרות היקפם המצומצם של החפירה ושל המכלול הקרמי ,נראה כי יש בהם כדי להצביע על התיישבות רצופה באתר
שהחלה בתקופה ההלניסטית ,הגיעה לשיאה בתקופה האומיית והצטמצמה בתקופה העבאסית .על אף העלייה בכמות
החרסים מהתקופות האיובית והממלוכית ,נראה שהאתר בתקופות אלו לא חזר לשיא גודלו .בחרסים מן התקופה
העות'מאנית ניכרת שוב דעיכה כמותית .הממצא מהתקופה האיובית מפתיע ,משום שבמחקר מקובל היה שבתקופה זו היה
הגולן נטוש .שבר הקערה שנמצא מתקופה זו )איור  (5:9שייך לקערה שיובאה מהאזור האגאי והגיעה בדרכי מסחר מהנמל
בעכו .זוהי עדות חשובה ,משום שבתקופה האיובית היה הגולן אזור חיץ בין הממלכה הצלבנית לדמשק; נראה כי קשרי
מסחר התקיימו ביניהם גם בתקופה האיובית )הרטל  :2012סעיף  .(4.16שני מטבעות הברונזה מן התקופה האיובית,
שמקורם במכלולים לא חתומים ,הם עדות נוספת ,גם אם נסיבתית ,לכך שהאתר היה מיושב בתקופה זו.
לדעיכת היישוב בתקופה העות'מאנית יש ראיות ברשימות המס התורכיות משנת  ,1596המדווחות על  23כפרים בדרום
הגולן ,ופיק )אפיק( הוא אחד מהם .בכל הכפרים יחד חיו  964פלאחים בלבד ,ואילו במרכז הגולן נרשמו  10,603בדווים
ותורכמנים לעומת  304פלאחים )הרטל  :2012סעיף  .(9.11.3עדות נוספת לדעיכה היישובית היא אופן הריצוף של דרך
 :111על גבי מפולות ,מבלי לפנותן קודם לכן .אופן הריצוף מתאים למצב שבו אין בנייה ממלכתית של כבישים ,והתושבים
עוסקים בעצמם בעבודות הפיתוח בהשקעה מינימלית .ברוקהרט ,גרן ושומכר ,שסקרו את האתר במהלך המאות הי"ט והכ'
לסה"נ ,תיארו את תושבי הכפר כמי שחיו בתוך חורבות מטים ליפול .הפקרת השטח המשיכה עד לשלהי התקופה
העות'מאנית ,אז הידק השלטון את שליטתו באזור ,והביא אוכלוסייה צ'רקסית לאזור )הרטל  :2012סעיף .(9.11
אבן המצע לסחיטה ישירה של שמן זית מצטרפת אל מצעי סחיטה נוספים ואבני משקולת שנתגלו בפעולות פיקוח באתר.
נראה שבאפיק פעלה תעשיית שמן זית לאורך תקופה ארוכה ובמגוון שיטות ,ובית הבד שנחפר בשנת ) 1982קסטנבאום
תשמ"ד( הוא דוגמה אחת מרבות.
טבלות מפרט לאיורים 10 ,9

הרטל מ' ובן אפרים י'  .2012מפת עין גב )) (40סקר ארכיאולוגי של ישראל(.
הרטל מ'  .2012סקר הגולן )סקר ארכיאולוגי של ישראל(.
זינגבוים א'  .2009אפיק .חדשות ארכיאולוגיות .121
עסיס ר'  .2015אפיק .חדשות ארכיאולוגיות .127
קסטנבאום ח' תשמ"ד .פיק .חדשות ארכיאולוגיות פג.5:
 .1מפת איתור.
 .2תכנית וחתך.
 .3סלע האם ממערב לקיר  ,109מבט למזרח.
 .4אבני דרך  111בין קירות  108ו ,109-מבט למערב.
 .5קיר  104ומצפון לו אבני מפולת  ,101מבט למערב.
 .6קיר  ,103מבט למערב.
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 .7הכפר הסורי פיק משנת  ,1966צילום אוויר )הרטל ובן אפרים  :2012אתר .(95
 .8מצע הסחיטה ,מבט לדרום.
 .9ממצא כלי חרס מהתקופות ההלניסטית ,הרומית ,הביזנטית והאומיית.
 .10ממצא כלי חרס מהתקופות העבאסית ,האיובית והממלוכית.
 .11מקטרת חרס מהתקופה העות'מאנית ).(B1011/3 ,L100

 .1מפת איתור.

 .2תכנית וחתך.
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 .3סלע האם ממערב לקיר  ,109מבט למזרח.

 .4אבני דרך  111בין קירות  108ו ,109-מבט למערב.
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 .5קיר  104ומצפון לו אבני מפולת  ,101מבט למערב.

 .6קיר  ,103מבט למערב.

87 / 1276

 .7הכפר הסורי פיק משנת  ,1966צילום אוויר )הרטל ובן אפרים  :2012אתר .(95

 .8מצע הסחיטה ,מבט לדרום.
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 .9ממצא כלי חרס מהתקופות ההלניסטית ,הרומית ,הביזנטית והאומיית.
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 .10ממצא כלי חרס מהתקופות העבאסית ,האיובית והממלוכית.

 .11מקטרת חרס מהתקופה העות'מאנית ).(B1011/3 ,L100
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אפרת ,בית עלמין
יבגני אהרונוביץ

29/04/2018
דוח סופי

בחודש מרס  2005נערכה חפירת הצלה כ 800-מ' מדרום-מזרח לאפרת )רישיון יו"ש מס'  ;1033נ"צ  ;215120/617149איור  ,(1לקראת
הקמת בית עלמין אזורי .החפירה ,מטעם קמ"ט ארכיאולוגיה יו"ש ,נוהלה על ידי י' אהרונוביץ' ,בסיוע ש' בץ )סקר מקדים( ,פ' פורטנוב )מדידות(,
א' הראל )תכניות( ,ה' ביתן )הכנת מפות( ומ' מנוקיאן )ציור ממצא(.

אתר החפירה נמצא בהרי יהודה )כ 900-מ' מעפ"י( ,על כיפה חשופה המוקפת ממזרח ומדרום ביובלים של נחל ערוגות.
באתר נחפרו רוגם ) (L100ומערה ) ,(L200תועדו שתי גדרות חלוקה ונבדקו ארבע ערימות סיקול )איור  .(2ממצא מתארך
התגלה רק ברוגם וזמנו תקופת הברזל  3או התקופה הפרסית.
רוגם  3.6) 100מ' קוטר; איור  .(3הרוגם נבנה ללא קיר חיצוני תוחם ,ובתוכו נתגלה תא קבורה מלבני ) ;L101כ× 0.55-
 1.15מ'( שנבנה על מילוי אבני גוויל ,ולאחר מכן כוסה בשכבה נוספת של אבני גוויל .מידות תא הקבורה מצביעות על
אפשרות של קבורת ילד ,אף שבתא לא התגלו ממצאים .במילוי האבנים שנחפר מסביב לתא הקבורה נמצאו שברי כלי חרס
מעטים ובהם קערה ובסיס של קערה .לקערה שפה קצרה ושטוחה ,גוף מזווה והיא עשויה טין מנופה וצרוף היטב ומעוטרת
מבפנים בפסים בצבע חום-אדמדם ושחור )איור  .(1:4הקערה שייכת לקבוצת קערות יבוא מעוטרות בפסי צבע )Banded
 ,(Bowlsממשפחת  ,Decorated Eastern-Greek and Cypriot Potteryהידועות מאתרי מישור החוף .ראשית הופעתן
בסוף המאה הז' – תחילת המאה הו' לפסה"נ )מצד חשביהו ,(Fantalkin 2001:74–75, Fig. 28:6* :אך עיקר תפוצתן
בתקופה הפרסית )תל מיכל .(Kapitaikin 2006:45, Fig. 12:9, 11, 12 :לקערות אלו היה בדרך כלל בסיס טבעת דומה
לזה שהתגלה בחפירה )איור .(2:4

מערה  3 × 3) 200מ' 1.1 ,מ' גובה; איור  .(5זוהי מערה טבעית שהובילו אליה שתי מדרגות חצובות בגסות .בפתח המערה
נתגלו שלושה שברי כלי חרס לא אינדיקטיביים ,שלהם צילוע אופייני לתקופה הרומית הקדומה או לתקופות מאוחרות לה.
חלל המערה נחפר במלואו ,ולא התגלו בו ממצאים .המערה שימשה כנראה לתקופות קצרות של מגורים או אחסון.
רגמים דומים לרוגם  100נחפרו בשוליים הדרומיים של הרי יהודה ,באתרים סנסנה )בץ וגרינפלד תשס"ט (191–188:וטנא
עומרים )בץ תשס"ט ,(216–214:שם הם תוארכו לתקופת הברזל  .3הרגמים משקפים תהליך חדירה של קבוצות נוודים
ונוודים למחצה לאזורים שהתרוקנו מאוכלוסיית יושבי קבע בעקבות מסע סנחריב בשנת  701לפסה"נ )בץ תשס"ו.(71:
קבוצות האוכלוסייה החדשות נהגו לקבור את מתיהם ברגמים שמיקומם נבחר באקראי .רוגם  100מצטרף אם כך לקבוצת
רגמים שנחפרו בדרום הר חברון ומרחיב את תחום תפוצתם צפונה.
בהיעדר ממצא אינדיקטיבי שנקשר למערה ,לגדרות ולערמות הסיקול ,אין אפשרות לתארכן.

בץ ש' תשס"ו .דרום הר-חברון בתקופת הברזל ב לאור ממצאים מחפירות חדשות .מחקרי יהודה ושומרון טו.72–55:
בץ ש' תשס"ט .שרידים מתקופת הברזל  IIעד התקופה הביזנטית במחצבת טנא עומרים .בתוך א' יזרסקי ,עורכת .חפירות
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ותגליות ביהודה ובבנימין )  .(10JSPירושלים .עמ' .224–213
בץ ש' וגרינפלד ע' תשס"ט .שרידים מתקופות הברזל IIב– ,IIIהביזנטית והמוסלמית המאוחרת בישוב סנסנה .בתוך א'
יזרסקי ,עורכת .חפירות ותגליות ביהודה ובבנימין )  .(10JSPירושלים .עמ' .212–182
–Fantalkin A. 2001. Mezad Hashavyahu: Its Material Culture and Historical Background. Tel Aviv 28:1
165.
Kapitaikin L.A. 2006. The Pottery from the IAA Excavations at Tel Mikhal (Tel Michal). ‘Atiqot 52:21–56.
 .1מפת איתור.
 .2תכנית.
 .3רוגם  ,100תכנית וחתך.
 .4ממצא כלי חרס.
 .5מערה  ,200תכנית וחתך.
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 .1מפת איתור.
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 .2תכנית.
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 .3רוגם  ,100תכנית וחתך.

 .4ממצא כלי חרס.
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 .5מערה  ,200תכנית וחתך.
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אשקלון
28/05/2018
דוח סופי

אמיר גולני

בחודש ינואר  2017נערכה חפירת הצלה ממזרח למרינה באשקלון )הרשאה מס'  ;A-7890נ"צ  ,(1580/6212לקראת בניית פרויקט דיור.
החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון חברת ישראל–אירופה בע"מ ,נוהלה על ידי א' גולני )צילום שטח( ,בסיוע י' אלעמור )מנהלה( ,מ' קאהן
)מדידות וסרטוט( ,ס' טליס )תמיכה במחשב( ,מ' אורון )פריטי צור( ,א' בוארטו )תיארוך פחמן  ;14זיהוי בוטני( ,י' עבאדי-רייס )הנחיה( ,א' לידסקי-
רזניקוב )ציור כלי חרס( ,ק' עמית )צילום מעבדה( וכן נ"ש פארן וס' גנור )מרחב דרום(.

החפירה נערכה בשטח  ,E1המשתרע בתחומי היישוב מתקופת הברונזה הקדומה  1באשקלון )איור  ;1גולני  ,2017ור'
הפניות שם( .שטח  E1נחפר לראשונה בשנת  ,1994ונחשפו בו בורות רבים ,ששימשו במקור לאחסון והוסבו בשלב מאוחר
לשמש בורות אשפה ) ,(Golani 2004וכן שני קברים שלמים משלהי התקופה הרומית ,המרוחקים  80–50מ' מדרום-מערב
לחפירה הנוכחית )קוגן זהבי תשנ"ט; .(Ory 1939
בתעלות שנחפרו בשטח בכלים מכניים טרם הבנייה נחשפו כמה ממצאים ,שהעידו על שרידים באתרם .בחפירת שרידים
אלה נחשפו הצטברות דקה של פסולת אנתרופוגנית ושני בורות דמויי פעמון ) .(L506 ,L505חלקם העליון של הבורות נחפר
בקרקע חוסמס סטרילית ,ואילו חלקם התחתון נחצב בסלע כורכר .בסוף החפירה השטח כוסה באדמה ושוחרר להמשך
הפיתוח.
בור  .505חלקו העליון של הבור נהרס בעת חפירת התעלות בכלים מכניים .חלקו התחתון של הבור ) 2מ' קוטר 0.3 ,מ'
עומק השתמרות( התגלה מלא באדמה אנתרופוגנית אפורה כהה ,שהכילה חרסים ופריטי צור.

בור ) 506איורים  (3 ,2כולל פיר סגלגל אנכי ) 1.5מ' קוטר 0.75 ,מ' עומק( ומתחתיו תא דמוי פעמון ) 1.65מ' קוטר מרבי(;
פתח מעוגל מחבר בין הפיר לתא .בדופן הפיר נחצבו כמה מדרגות ,לסייע בירידה אל הבור ובעלייה ממנו .הבור התגלה מלא
בפסולת אנתרופוגנית אפורה .בסינון כל האדמה מחלקו התחתון של הבור ברשת  2מ"מ התגלו חרסים רבים ,פריטי צור,
צדפים ,עצמות וזרעים ,ובהם גרעיני זיתים ,חרצני ענבים ודגנים .דגימה יחידה של גרעין זית נשלחה לבדיקת פחמן ,14
והתקבל תיארוך מכויל ) (95.4%לשנים  3520–3645לפסה"נ )תחילת תקופת הברונזה הקדומה .(1
כלי חרס ופריטי אבן .בחלקם התחתון של שני הבורות התגלו מעט שברי כלי חרס המתוארכים לשלב מוקדם בתקופת
הברונזה הקדומה  .1הממצאים דומים לאלה שהתגלו בחפירות קודמות בשטחים  G ,Eו N-באתר )גולני  ;2014גולני ופארן
 .(Braun and Gophna 2004; Golani 2004 ;2014כל השברים האינדיקטיביים שייכים לכלי חרס עשויים ביד ,מחומר
חום וחום-כתום עם חסמים רבים ,קטנים ובינוניים ,ושרפתם גרועה .הממצא הקרמי כולל קערות דמויות ) Vאיור ,(10–1:4
חלקן מחופות באדום וממורקות מפנים ומחוץ )איור  ;(7 ,4 ,3:4קערות פשוטות שדופנן נוטה מעט כלפי פנים )איור ,11:4
 ;(12קערות )?( שבסיסן נחתך בחוט )איור  ;(13:4קערות ששפתן עוטרה בטביעות בוהן )איור  ;(14:4שפות של קנקנים
פערוריים פשוטים )איור  ,(16 ,15:4לרבות שפות מעוצבות )איור  ;(18 ,17:4קנקנים פשוטים שלהם שפה זקופה ומשופעת
)איור  (19:4ושפה משתפלת כלפי חוץ )איור  ;(20:4בסיסים שטוחים )איור  ,(22 ,21:4המאפיינים את רוב הכלים במכלול
ועל כן קשה לשייכם לכלי; בסיסי בזיכים )קורנט; איור  ;(24 ,23:4ידיות מדף מעוטרות בטביעת בוהן )איור  ;(26 ,25:4ושבר
גוף מחורר )איור  .(27:4כן התגלו מעט פריטי אבן ,ובהם שבר של לוח שחיקה מגיר )איור  (28:4וחלוק אבן גיר מלוטש ועליו
חריתות )איור .(29:4
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פריטי צור
מיה אורון
בסינון ברשת  0.5ס"מ התגלו ,בעיקר בבור  27 ,506פריטי צור ,רבים מהם שרופים ושבורים .מכלול הפריטים כולל פסולת
סיתות ) ,(N=8בעיקר להבים ולהבונים ,וכלים ) ,(N=13שהם כמחצית מהמכלול .בכלים שבעה שברים של להבי מגל
כנעניים שבורים )איור  ,(2 ,1:5האופייניים למכלולים מתקופת הברונזה הקדומה ) ,(Rosen 1997:106–108וכמה להבים
ולהבונים משובררים .מעניינים במיוחד שניים מהלהבים ,העשויים מחומר גלם סגלגל מפוספס שאינו מקומי )איור .(4 ,3:5
אחד מהם משוברר )איור  ,(3:5וייתכן שאפשר לזהותו כלהב מצרי מפותל .פריטים דומים ופריטי צור מצריים אחרים,
שהתגלו בשכבות משלהי תקופת הברונזה הקדומה  ,1מלמדים כי בתקופה זו היו בשימוש הן מסורות סיתות מקומיות והן
מסורות סיתות מצריות ) .(Rosen 1988; Gophna and Friedmann 1993; Marder, Braun and Milevski 1995עם
זאת ,חומר הגלם שאינו מקומי ומיעוט הפריטים מלמדים כי ייתכן ששני להבים אלה הם יבוא ממצרים .אם כך הדבר ועל
סמך ההקשר בחפירה ,נראה כי הם חלק מכלי הצור המצריים המוקדמים ביותר שהתגלו עד כה.
שני הבורות שהתגלו בחפירה יועדו כנראה לשמש לאחסון ,ורק בשלב מאוחר יותר הוסבו לשמש בורות אשפה ,בדומה
לבורות שהתגלו בשטח זה בשנת  .1994לכן ,נראה כי חפירה זו היא המשך ישיר של החפירה בשנת  .1994תיארוך פחמן
 14של גרעין הזית מבור  506מחזק תיארוך בדיקות פחמן  14שנלקחו משטח זה בעבר ) ,(Golani 2004ואלה מלמדים על
יישוב שזמנו במחצית הראשונה של האלף הרביעי לפני זמננו ,בתחילת תקופת הברונזה הקדומה  .1גילוים של שני הלהבים
המצריים המיובאים מעניין ,שכן הקשרם בחפירה לתחילת תקופת הברונזה הקדומה  1קודם לרוב כלי הצור המצריים
המוקדמים שמקורם בשכבות משלהי תקופת הברונזה הקדומה .1
טבלת מפרט לאיורים 5 ,4

גולני א'  .2017אשקלון .חדשות ארכיאולוגיות .129
גולני א'  .2014אשקלון ,אפרידר שטח  .Nחדשות ארכיאולוגיות .126
גולני א' ופארן נ"ש  .2014אשקלון ,אפרידר שטח  .E2חדשות ארכיאולוגיות .126
קוגן-זהבי א' תשנ"ט .קבר מעוטר מן התקופה הרומית במגדל אשקלון .עתיקות .209–181:37
Braun E. and Gophna R. 2004. Excavations at Ashqelon, Afridar—Area G. ‘Atiqot 45:185–242.
Golani A. 2004. Salvage Excavations at the Early Bronze Age Site of Ashqelon, Afridar—Area E. ‘Atiqot
45:9–120.
Gophna R. and Friedmann E. 1993. The Flint Implements from Tel ‘En Besor. Tel Aviv 20:147–163.
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Marder O., Braun E. and Milevski I. 1995. The Flint Assemblage of Lower Horvat ‘Illin: Some Technical
and Economic Considerations. ‘Atiqot 27:63–94.
Ory J. 1939. A Painted Tomb near Ascalon. QDAP 8:38–44.
Rosen S.A. 1988. A Preliminary Note on the Egyptian Component of the Chipped Stone Assemblage
from Tel ‘Erani. IEJ 38:105–116.
Rosen S.A. 1997. Lithics after the Stone Age: A Handbook of Stone Tools from the Levant. Walnut
Creek–London–New Delhi.
. מפת איתור.1
. תכנית וחתכים,506  בור.2
. מבט לצפון,506  בור.3
.506- ו505  ממצא כלי חרס ואבן מבורות.4
. פריטי צור.5
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 .1מפת איתור.
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 .2בור  ,506תכנית וחתכים.
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 .3בור  ,506מבט לצפון.
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 .4ממצא כלי חרס ואבן מבורות  505ו.506-
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 .5פריטי צור.
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אשקלון
נואה דוד מיכאל

26/11/2018
דוח סופי

בחודש אוגוסט  2017נערכה חפירת בדיקה בין רחוב התלמוד לרחוב הרב חיים דוד כהנא באשקלון )הרשאה מס'  ;A-8087נ"צ
 ;161181/619950איור  .(1החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון חברת הבנייה ליאם נחמיאס בע"מ ,נוהלה על ידי נ"ד מיכאל )צילום
שטח( ,בסיוע י' אלעמור )מנהלה( ,ו' אסמן )מדידות ושרטוט( וא' בלשוב )תכניות( .א' פרייברג ערך תעלות בדיקה טרם החפירה.

החפירה מרוחקת כ 300-מ' מצפון-מזרח למסגד הגדול של העיר הערבית אל-מג'דל ,ששכנה במקום עד שנת 1950
)לסקירת המחקר הארכיאולוגי בסביבה ,ר' פרץ  ;2014פרץ  .(2017נפתחו חמישה ריבועי חפירה ) 100מ"ר; איור  (2בשדה
פתוח ,ובהם נחשפו שרידים של שלושה מבנים לפחות ) ,(C–Aהמתוארכים כנראה למחצית הראשונה של המאה הכ'
לסה"נ .נראה כי עד שנת  1950התגוררו במבנים תושבים ערבים ,ולאחר מכן התיישבו במבנים עולים חדשים .בתצלום אוויר
של האזור משנת  1947ניכרים שטח החפירה ובו גוש מבנים ,וכן שכונות המגורים הסמוכות והמסגד הגדול )איור .(3
מבנה  .Aנחשפו שבעה קירות ,מהם חמישה נבנו מבטון ) ;W122 ,W120 ,W108 ,W105 ,W104כ 0.4-מ' רוחב(
והשניים האחרים נבנו משורה אחת של אבני כורכר מסותתות גס ,שלוכדו באבנים קטנות מעורבות באדמה חומה )W123
 ;,W118כ 0.6-מ' רוחב( .חלק מקיר  123נותר מתחת למחיצת אדמה .הקירות השתמרו לגובה  0.25–0.20מ' גובה )איור
 .(4שני צדי קירות  118ו 123-טויחו בטיח ,שנצבע בחלקו בכחול ואפור )איור  .(5בכמה מקומות לאורך קירות  118ו123-
התגלו שרידי ריצוף ) (W127 ,W124 ,W119של אבנים אפרפרות ) 0.2 × 0.2מ'(; נראה כי לוקוסים  119ו 127-הם חלקים
מאותה רצפה .בחלקים בריבוע שבהם לא השתמרו רצפות ) (L111 ,L109 ,L101נחשפו שברים אחדים של כלי עזה
שחורים.

מבנה  .Bנחשף קיר ) ,(W125שנבנה משתי שורות של אבני כורכר מסותתות גס ובתווך אבנים קטנות מעורבות באדמה
חומה .אל הקיר ניגשת רצפה אדמדמה ) ,(L121עשויה כנראה מבטון .במבנה זה לא התגלה ממצא קטן.
מבנה ) Cאיור  .(6בחלק המזרחי של הריבוע נחשף קיר ) ,(W114 ,W112שנבנה משורה אחת של אבני כורכר מסותתות
גס .באמצע הריבוע התגלה שטח מלבני התחום בקירות בטון ) .(W113 ,W103אל קירות  103ו 113-ניגשת רצפה )(L116
של לוחות אבן )כ 0.4 × 0.4-מ'(; היא נמשכת לדרום .מתחת לרצפה נחשפה תעלה ) ;L115כ 1.7-מ' אורך 0.1 ,מ' רוחב(
ובה צינור; התעלה נמשכת במקביל לקיר  112/114ובמרחק של כ 0.5-מ' ממערב לו .על הרצפה התגלו שברים אחדים של
כלי עזה שחורים.
ייצורם של כלי עזה שחורים מהטיפוס שהתגלה במבנים  Aו C-החל בראשית המאה הי"ח לסה"נ ונמשך עד שנות השבעים
של המאה הכ' )ישראל  ,(7:2006אם כי באשקלון היו כלים אלה בשימוש לא יאוחר לשנת ) 1950פרץ  .(2014על סמך
הבנייה בבטון וצילום האוויר נראה כי יש לתארך את שרידי המבנים שהתגלו בחפירה למחצית הראשונה של המאה הכ'
לסה"נ .המבנים ננטשו בין שנות השישים לשנות השמונים של המאה הכ' לסה"נ.
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פרץ א'  .2014אשקלון ,רחוב אלי כהן .חדשות ארכיאולוגיות .126
פרץ א'  .2017אשקלון .חדשות ארכיאולוגיות .129
ישראל י"מ  .2006משפחת כלי עזה השחורים מן התקופה העות'מאנית .עבודת דוקטור ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב .באר
שבע.
 .1מפת איתור.
 .2תכנית.
 .3תצלום אוויר של העיר אל-מג'דל משנת .1947
 .4מבנה  ,Aקירות  118ו ,120-מבט למזרח.
 .5מבנה  ,Aקיר  123מטויח בטיח צבוע ,מבט למזרח.
 .6מבנה  ,Cמבט לדרום.

 .1מפת איתור.
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 .2תכנית.

 .3תצלום אוויר של העיר אל-מג'דל משנת .1947
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 .4מבנה  ,Aקירות  118ו ,120-מבט למזרח.

 .5מבנה  ,Aקיר  123מטויח בטיח צבוע ,מבט למזרח.
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 .6מבנה  ,Cמבט לדרום.
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אשקלון ,רכבת
31/12/2018
דוח סופי

דניאל ורגה

בחודשים אוקטובר ונובמבר  2016נערכה חפירת בדיקה בשטח המיועד להקמת מרכז לוגיסטי של רכבת ישראל ,מצפון לכניסה הראשית
לאשקלון )הרשאה מס'  ;A-7789נ"צ  ;162544/619110איור  .(1החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון רכבת ישראל ,נוהלה על ידי ד'
וורגה ,בסיוע י' אלעמור )מנהלה( ,ש' צור )ניהול שטח( ,מ' קאהן וא' האג'יאן )מדידות ושרטוט( ,א' פרץ )צילום שטח( וא' קרסיק )תיעוד דיגיטלי(.
בחפירה השתתפו פועלים מאשקלון ומקריית גת ובני גרעין של הנח''ל.

החפירה ) 800מ"ר( נערכה בשני שטחים ) ;B ,Aאיור  :(2בשטח  Aנחשפו גת משוכללת ומבנה רחב ממדים; בשטח B
נחשפו בורות פסולת של בתי יוצר לכלי חרס .שטחי החפירה נמצאים כ 4.5-ק"מ ממזרח לתל אשקלון ,באזור ששימש עורף
חקלאי של אשקלון הביזנטית .כ 30-מ' מדרום-מזרח נמצאו שרידים מן התקופה הביזנטית ,אולי גת )נחשוני  ;2009איור :1
.(A-4908
שטח  .Aנחשפה גת משוכללת )כ 10 × 9-מ'; איורים  ,(4 ,3תחומה ממערב ומדרום בקירות דו-פניים ) ;W11 ,W10כ0.8-
מ' רוחב( ,הבנויים משתי שורות של אבני קרטון מהוקצעות וביניהן מילוי של אבנים קטנות ובוץ ,ומצפון וממזרח — בקירות
הרוסים למחצה ) .(W19 ,W18לגת משטח דריכה ) (L117שבמרכזו היה בורג ,בור איגום ) ,(L116בור שיקוע )(L113
שבמרכזו שקעים לאיסוף הפסולת ,וכן שני תאי תסיסה ).(L115 ,L112
הממצא הקרמי מהגת ,שרובו כלים מקומיים ,מתוארך לתקופה הביזנטית .הכלים נמצאו ברובם בבורות האיגום והשיקוע,
וסביר שנזרקו כפסולת לאחר שהגת יצאה משימוש .עם זאת ,אפשר שחלק מהחרסים נסחפו פנימה במשך השנים ,כשהגת
הייתה נטושה .בממצא קערות מטיפוס ) LRCאיור  ,(2 ,1:5קערות מקומיות )איור  ,(6–3:5קדרה )איור  ,(7:5פכיות )איור
 ,(9 ,8:5כלי בישול )איור  ,(2 ,1:6קנקני שק )איור  ,(5–3:6קנקן עזה )איור  ,(6:6פך מסננת )איור  ,(7:6פכים )איור –8:6
 (10ונרות מטיפוס סנדל )איור .(12 ,11:6
צמוד לגת מדרום נחשף חלק ממבנה מלבני גדול ,הבנוי מאבני כורכר ומאבני גיר .גודלו של המבנה ,שנחשף באמצעות כלי
מכני ,הוערך בכ 450-מ"ר; רק כשליש מהמבנה נחפר בחפירה ידנית .זוהו שלושה חדרים ) ,(L125 ,L119 ,L118ששרדו
מהם יסודות של קירות ) .(W16–W12ההשתמרות בחלקו המזרחי של המבנה טובה יותר ,שם נחשפו מפולות של אבנים
מסותתות .ייתכן שעם השלמת חשיפתו של המבנה יתבאר השימוש בו .בחפירת המבנה נמצאו קערות מטיפוס ) LRCאיור
 ;(2 ,1:7קערה מס'  1מעוטרת בצלב על הבסיס .עוד נחשפו קערה פשוטה )איור  ,(3:7קדרה )איור  ,(4:7פך )איור (5:7
ופכיות )איור .(8–6:7
על פי הממצא הקרמי דומה כי המבנה והגת בשטח זה הם בני זמן אחד ,אך יש להשלים את חפירת המבנה שמדרום לגת
כדי לוודא זאת .את הגת אפשר לתארך לתקופה הביזנטית )המאה ד'–ראשית המאה הז' לסה''נ( ,ונראה שבתקופה
האסלאמית הקדומה )המאות הז'–הח' לסה''נ( היא יצאה משימוש ואריחי הרצפות נלקחו.
שטח  .Bנחשפו תשעה בורות פסולת של בתי יוצר לקרמיקה ,בעיקר פסולת של קנקני עזה; מהם נחפרו שני בורות )איורים
.(9 ,8
בבור המזרחי ) (L206נחשפו כמה שכבות של פסולת ושל כורכר כתוש לסירוגין .עוד נחשפו שרידים דלים של בניית אבנים,
כנראה דיפון של הבור ,ששימש אולי מתקן כלשהו .רוב כלי החרס שנמצאו בבור היו קנקני עזה .בבור הצפוני-מערבי )(L205
נחשפה שכבת אפר )כ 0.5-מ' עובי( ,ובה מספר רב של חרסים ממגוון טיפוסים ,אולם גם כאן הרוב היו קנקני עזה .בין
הבורות ) (L203נמצאו גם פסולת כבשן וכלי חרס פגומים ומעוותים ,לרוב קנקני עזה ,עדות לפעולתם של כבשן או כבשנים
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אחדים בסביבה הקרובה .במכלול כלי החרס קערות )איור  ,(2 ,1:10קערה עמוקה )איור  ,(3:10קנקני עזה )איור ,(6–4:10
קנקני שק )איור  (8 ,7:10ופכיות )איור .(10 ,9:10
נחפר חלק ממכלול שרידים על תוואי דרך הים הקדומה ,ובו מבנה רחב — אולי בית משפחה אמידה ,מבנה מחסנים או חלק
ממנזר — גת משוכללת ,וכן אזור תעשייה לייצור כלי חרס ,שנחשפו ממנו רק בורות פסולת .הקמת המכלול החלה בתקופת
הביזנטית הקדומה ,והוא המשיך להתקיים עד סוף התקופה הביזנטית .בתקופת האסלאמית הקדומה פורקו המבנים,
כנראה לצורך שימוש משני באבנים לבנייה.
טבלות מפרט

נחשוני פ'  .2009אשקלון ,אזור תעשייה )צפון( .חדשות ארכיאולוגיות .121
 .1מפת איתור.
 .2תכנית כללית.
 .3שטח  ,Aתכנית.
 .4גת ,מבט לדרום.
 .5ממצא כלי חרס מן הגת )קערות ,קדרה ופכיות(.
 .6ממצא כלי חרס מן הגת )סירי בישול ,קנקנים ,פכים ונרות(.
 .7ממצא כלי חרס מהמבנה.
 .8שטח  ,Bתכנית.
 .9בורות פסולת בשטח  ,Bמבט למזרח.
 .10ממצא כלי חרס משטח .B
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 .1מפת איתור.

113 / 1276

 .2תכנית כללית.
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 .3שטח  ,Aתכנית.
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 .4גת ,מבט לדרום.
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 .5ממצא כלי חרס מן הגת )קערות ,קדרה ופכיות(.
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 .6ממצא כלי חרס מן הגת )סירי בישול ,קנקנים ,פכים ונרות(.
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 .7ממצא כלי חרס מהמבנה.

 .8שטח  ,Bתכנית.
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 .9בורות פסולת בשטח  ,Bמבט למזרח.
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 .10ממצא כלי חרס משטח .B
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באר שבע ,נחל עשן ,נווה מנחם ב
23/01/2018
דוח סופי

דוידה אייזנברג-דגן

בחודשים פברואר–אפריל  ,2014נערכה חפירת הצלה מצפון לשכונת נחל עשן )נווה מנחם ב( ,בצפון-מערב באר שבע )הרשאה מס' A;-7026
 ,(176-8/575-6לקראת בנייה .את החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון משרד הבנוי והשיכון ,ניהלה ד' אייזנברג-דגן .א' לסטר חקרה שני
כלי מתכת — פינג'אן וצמיד — וא' פרץ חקר מכלול של תחמושת מודרנית .בחפירה נחשפו שתי חוות חקלאיות מן התקופה הביזנטית
המאוחרת ,וכן שרידי מבנים וחלקות חקלאיות מהתקופה העות'מאנית ומימי המנדט הבריטי .

לדוח המלא ר' קישורים להלן.
באר שבע ,נחל עשן
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שני כלי מתכת

תחמושת מודרנית

באר שבע ,אוניברסיטת בן-גוריון
29/01/2018
דוח סופי

דניאל ורגה

בחודשים יולי-אוגוסט  2016נערכה חפירת בדיקה בשטח המיועד להרחבת אוניברסיטת בן-גוריון צפונה ,בין הרחובות אורי צבי גרינברג והדעת
)הרשאה מס'  ;A-7756נ"צ  ;181589-733/574976-5192איור  .(1החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב,
נוהלה על ידי ד' ורגה בסיועם של י' אלעמור )מנהלה( ,ט' ספיר וע' איזנברג )ניהול שטחים( ,מ' קאהן וא' האג'יאן )מדידות( ,א' פרץ )צילום שטח(,
כ' הרש )ציור חרסים( ועובדים מבאר שבע ,עומר ,מיתר וכסיפה.

בסביבה הקרובה נערכו חפירות ארכיאולוגיות בתחילת שנות ה ,90-במסגרת פרויקט הקמת שכונת רמות .בחפירה קרובה
לאתר נחשפה חווה חקלאית מהתקופה הביזנטית ושרידים דלים מהתקופות הכלקוליתית והעות'מאנית )Ustinova and
.(Nahshoni 1994
בחתכי בדיקה שחפר ח' ממליה כדי לאתר מחדש את השרידים שנחשפו בעבר נתגלו שרידי חפירת עבר ושרידים נוספים.
נחשפו שרידי חווה חקלאית המתוארכת לתקופה הביזנטית )המאות הה'–הו' לסה''נ( וכן שרידים מחפירה קודמת )נגב
תשנ"ג(.
נחפרו שלושה שטחים ) ,C–Aכ 650-מ''ר; איור  (2ונחשפו ארבעה מבנים דומים באופיים שנבנו מאבני גוויל בינוניות וקטנות,
ושלושה בורות מים.
בשטח  Aנחשפו שרידי שני מבנים .המבנה הדרומי ) × 9 13מ'; איור  ,(3השתמר טוב ובו חדר מרובע ) (L126וחצר
פתוחה לצפון ) ;L125איור  (4שבה בור מים ) ,L128כ 2.5-מ' קוטר( שניקז אליו מי גשמים .הבור דומה לבורות המים
בשטחים  Bו) C-להלן( ,צורתו פעמונית ,הוא נבנה מאבני קרטון וחלוקי נחל ,וטויח בטיח אפור בהיר .רצפות חדר  126וחצר
 125עשויות אדמת לס מהודקת ונמצאו עליהן מעט מאוד חרסים .קירות המבנה דו-פניים ,עשויים אבני קירטון ,חלקן
מהוקצעות ,וחלוקי נחל ובין שתי הדפנות מילוי בוץ ואבנים קטנות .הקירות השתמרו לגובה של  3–1נדבכים .למבנה נוסף
אולם תת-קרקעי ששימש מחסן ) ,(L161התמוטט כנראה לאחר שיצא משימוש ,והתגלה ריק כמעט מממצאים .מן המבנה
השני ) ,L150כ × 6.7 8.0-מ'( ,כ 10-מטר מצפון-מערב לראשון ,השתמרו חלקית רק יסודות הקירות ,עשויים אבני קירטון
וחלוקי נחל.

בשטח  Bנחשף קיר בציר צפון–דרום ) ;W204כ 11.2-מ' אורך 0.61 ,מ' רוחב 0.56 ,מ' גובה; איורים  ,(6 ,5כנראה של
מבנה שנהרס במרוצת השנים .הקיר דו-פני ,בנוי מאבני קירטון ,חלוקי נחל גדולים ואבני צור 15 .מ' ממזרח לקיר נחשף בור
מים ) (L207שהשתמר היטב )כ 3.5-מ' קוטר; איור  .(7הבור נחפר לעומק  0.85מ' ,קרקעיתו לא נחשפה משיקולי בטיחות.
בצדו הדרומי של הבור נחשפה בריכה קטנה ) ;L210כ × 1.0 1.5-מ' 0.55 ,מ' עומק( שניקזה את המים אל תוך הבור דרך
צמד צינורות חרס .ייתכן שהבור היה קשור בתעלה למבנה שממנו שרד הקיר הבודד.
בשטח  Cנחשף מבנה רבוע ) ;W406–W403כ × 4.3 5.3-מ'; איור  (8התוחם שישה קברים )לא נחפרו( ,כנראה של
תושבי החווה .קירות המבנה בנויים מאבנים קטנות ,רובן חלוקי נחל )כ 0.65-מ' עובי( .פתח הכניסה ובו סף מוגבה נקבע
בקיר  403המזרחי .הקברים ,מטיפוס קברי ארגז ,נבנו מלוחות אבן גיר )כ 1.8-מ' אורך 0.65 ,מ' רוחב 0.65 ,מ' עומק( בציר
מזרח–מערב ,מלבד קבר אחד בציר דרום-מזרח–צפון-מערב ,וקורו בלוחות אבן גיר שהונחו על הדפנות הארוכות .קבר אחד
שרד חתום בשלמותו בלוחות אבן ,החמישה האחרים הופרעו בעבר והתגלו הרוסים .מדרום וצמוד למבנה נחשף בור מים
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נוסף ) ;L403כ 2.3-מ' קוטר ,עומק לא ידוע( ,הרוס כמעט לחלוטין .קשר בין בור המים למבנה שבו הקברים אינו ברור.
בבדיקות שנערכו במחפרון סביב המבנה לא התגלו קברים נוספים ,לכן לא נראה סביר שהקברים קדומים למבנה.
ממצא כלי החרס בחפירה דל ,רובו מתוארך לתקופה הביזנטית ומיעוטו ,שברי גוף שנחשפו על פני השטח ,לראשית
התקופה האסלאמית הקדומה )המאות הו'–הז' לסה"נ( ולתקופה הממלוכית )המאות הי"ד–הט"ו לסה"נ( .טיפוס הכלי
השכיח ,שנמצאו ממנו שברי גוף ,ידיות ושפות שחוקות )לא צוירו( ,הוא קנקן :קנקן שק – שני שלישים מהמכלול ,וקנקן עזה –
כשליש מהמכלול .עוד נמצאו קערות )איור  ,(2 ,1:9אחת מהן )איור  (2:9מטיפוס  LRCמיובאת ,אגן )איור  ,(3:9כלי בישול,
בעיקר סירי בישול )איור  ,(5 ,4:9פכים )איור  ,(8–6:9צפחת )איור  (9:9ונר מטיפוס סנדל )איור  ,(10:9המתוארכים כולם
לתקופה הביזנטית .כן נמצאו על פני השטח שברי כלי זכוכית שאינם ניתנים לזיהוי וכלי מתכת מודרניים מעטים.
האתר מוסיף פיסת מידע על מעטפת החוות חקלאיות שנבנו סביב העיר באר שבע בתקופה הביזנטית ,בעיקר מהמחצית
השנייה של המאה הו' לסה"נ ועד הכיבוש הערבי בשנת  .636היחידה החקלאית באתרים מסוג זה אופיינית לאזור צפון הנגב
ובפרט לאזור הסמוך לבאר שבע :לעתים נבנה חדר בודד ,אולם לרוב אלו בתי חווה שלהם מבנים אחדים )היימן ;1997
גלעד ופביאן  .(2008בבית חווה פשוט מבנה וחצר ,ולרוב אין אפשרות לקבוע מהו תפקידם של מבני האתר בשל רמת
השתמרותם הירודה .לעתים המבנה מורכב ובו חדרים אחדים וחצר ,דוגמת המבנה הדרומי בשטח  .Aנראה כי באתר
הנחפר לכל מבנה יש בור מים פעמוני בחצר או בסביבתו הקרובה.
ייתכן שגם למבנה הצפוני בשטח  ,Aשהשתמרותו דלה ,היה בור שלא השתמר.
נראה שהמבנים ננטשו בראשית התקופה האסלאמית הקדומה ושבו להיות מיושבים בתקופה הממלוכית ,אולי התיישבות
עונתית ,שלא הותירה שרידים ארכיטקטוניים.

גלעד י' ופביאן פ'  7,000 .2008שנות התיישבות :השרידים הארכיאולוגיים בבאר שבע מן האלף השישי לפני הספירה עד
סוף האלף הראשון לספירה .בתוך י' גרוס וא' מאיר-גליצנשטיין עורכים .באר שבע מטרופולין בהתהוות .באר שבע .ע"מ
.331–303
היימן מ'  .1997חקלאות ונוודים בספר המדבר בתקופה הביזנטית והמוסלמית הקדומה .בתוך :ש' דר וז' ספראי עורכים.
הכפר הקדום בארץ ישראל .ע"מ .350–327
נגב נ' תשנ"ג .באר שבע – קרית האוניברסיטה )מזרח( .חדשות ארכיאולוגיות צט.86–85 :
–Ustinova Y. and Nahshoni P. 1994. Salvage Excavations in Ramot Nof, Be’er Sheva‘. ‘Atiqot 25:157
177.
 .1מפת איתור.
 .2תכנית.
 .3שטח  ,Aתכנית.
 .4שטח  ,Aהמבנה הדרומי ,מבט לדרום.
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 .5שטח  ,Bתכנית.
 .6שטח  ,Bקיר  ,204מבט למזרח.
 .7שטח  ,Bבור המים ,מבט לדרום.
 .8שטח  ,Cתכנית וחתכים.
 .9ממצא כלי חרס.

 .1מפת איתור.
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 .2תכנית.
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 .3שטח  ,Aתכנית.
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 .4שטח  ,Aהמבנה הדרומי ,מבט לדרום.

 .5שטח  ,Bתכנית.
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 .6שטח  ,Bקיר  ,204מבט למזרח.

 .7שטח  ,Bבור המים ,מבט לדרום.
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 .8שטח  ,Cתכנית וחתכים.
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 .9ממצא כלי חרס.
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באר שבע ,השוק הבדואי
05/03/2018
דוח סופי

אילן פרץ

בחודש מרס  2017נערכה חפירת הצלה בבאר שבע ,בחניה של השוק הבדואי הישן )מגרש  ,(202על הגדה הצפונית של נחל באר שבע,
בשטח המיועד לבניית חניה למתחם סינמה סיטי )הרשאה מס'  ;A-7959נ"צ  ;180786-823/571529-87איור  .(1החפירה ,מטעם רשות
העתיקות ,נוהלה על ידי א' פרץ )צילום( ,בעזרת י' אלעמור )מנהלה( ,א' האג'יאן ומ' קאהן )מדידות( ,נ' זאק וא' בלשוב )תכניות( ,א' לידסקי-
רזניקוב )ציור כלי חרס( ,א' גנור )שימור זכוכית( ,כ' הרש )ציור ממצא זכוכית( ,ק' עמית )צילום ממצא( ,י' גורין-רוזן )מחקר זכוכית( ,ש' זמיר
)מתנדב( ופועלים.

באזור נערכו חפירות אחדות .ממזרח לדרך אילת נחפר מבנה מתקופת הברזל )שמרון-ודעי תש"ס( .שרידים נוספים
מתקופת הברזל וכן חלק מבית מרחץ רומי-ביזנטי נחשפו מצפון-מערב לחפירה ,ברחוב המלאכה )הרשאה מס' .(A-5729
ברחוב זה ומצפון לחפירה הנוכחית נחשפו מבנה מהתקופה העות'מאנית ,באר ,כנראה קדומה לתקופה העות'מאנית ,קירות
מהתקופה הביזנטית וכלי חרס ומטבע מהתקופה הרומית המאוחרת )כץ תשנ"ח(.
השרידים שנחשפו נמצאו מתחת לחניית אספלט שנסללה בשנים  ,1995–1967ממערב לשוק הבדואי הישן )הישראלי(.
שרידים קדומים נמצאו בבדיקות מקדימות בשני מוקדים )כ 150-מ"ר; איור  .(2בעקבות בדיקה נוספת במחפרון נפתחו
ארבעה ריבועים )כ 68-מ"ר( :שלושה בדרום-מזרח ואחד בצפון-מערב.
הממצאים דלים ומתוארכים ברובם לתקופות הרומית המאוחרת והביזנטית ומיעוטם לתקופה הכלקוליתית ולתקופת הברזל.
בריבוע הצפוני-מערבי נחשף מפלס אפר ועליו חומר לבנים ) ,(L113על גבי רצפה עשויה לס ) ,(L114וכן ריכוזי חלוקי נחל
וחומר לבנים ,אולי שרידי קיר .מפלס האפר וחומר הלבנים הונח מעל לשכבה טבעית של חלוקי נחל .המפלס נפגע קשה
מבור אשפה מודרני ) .(L103הממצאים מבור האשפה וממפלס ) 113ר' נספח( כללו קנקן ,כנראה מהתקופה הפרסית)איור
 ,(3:3אך בעיקר ממצאים משלהי התקופות הרומית המאוחרת והביזנטית ,בהם קערה מיובאת מטיפוס  ARSמהתקופה
הביזנטית )איור  ,(4:3סיר בישול )איור  ,(7:3קנקני עזה )איור  (10 ,9:3ושבר בסיס גביע או פך מזכוכית )איור  .(1:4בבור
האשפה התגלה בקבוק זכוכית מודרני )איור  ;2:4גורין-רוזן להלן(.
בריבועים הדרומיים-מזרחיים ,מתחת למצע חלוקי נחל של האספלט ,נמצאו שרידים פגועים מאוד ,אולי יסודות קירות
) (W117 ,W107 ,W105של מבנה .התוואי המקורי של הקירות נפגע בעת הטמנת פסולת מודרנית .הקירות נבנו מחלוקי
נחל במגוון גדלים ומאבני קרטון שמעליהן הייתה כנראה בנייה בלבני בוץ .מצפון לקירות נמצאו חלוקי נחל בינוניים אחדים
) ,(L119אולי יסודות קיר אחר של המבנה המושתתים על שכבה טבעית של חלוקי נחל קטנים .השרידים פגועים ומופרעים
מאוד מבורות אשפה מודרניים שבהם גושי בטון ,אריחי רצפה וניילון .בכלי החרס שנמצאו במילויים )L122 ,L121 ,L116
 (,L115 ,L111 ,L106נמצאו מעט שברי גוף מן התקופה הכלקוליתית )לא אוירו( ,קערה משלהי תקופת הברזל )איור ,(1:3
ידית קנקן מתקופת הברזל? )איור  (2:3וכלי חרס משלהי התקופה הרומית המאוחרת ומהתקופה הביזנטית ,בהם קערות
מטיפוס ) LRCאיור  ,(6 ,5:3סיר בישול )איור  (8:3אך בעיקר קנקני שק וקנקני עזה )איור .(11:3
ממצא הזכוכית
יעל גורין-רוזן
בבור האשפה ) (L103נמצאו שני פריטי זכוכית .השבר הקדום הוא בסיס מעובה טבעתי חלול שמרכזו דחוף פנימה ועל
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חלקו התחתון צלקת גסה של מוט הזגג )איור  .(1:4הכלי מזכוכית בגוון כחלחל-ירקרק ,מכוסה בליה כסופה ועליה שכבה של
בליה שחורה .הבסיס יכול להיות של כוס או פכית המתוארכים לשלהי התקופה הרומית המאוחרת וראשית התקופה
הביזנטית )המאות הד'–הה' לסה"נ(.
עוד נמצא בקבוק גלילי תמים מזכוכית ירוקה )איור  (2:4שעליו כתמי בליה ססגונית וכסופה .הבקבוק נעשה בייצור מתועש,
בתבנית של שלושה חלקים :שניים לגוף ולשפה ושלישי לבסיס .החיבור ביניהם השאיר סימן לאורך הכלי משני צדיו ובחיבור
הבסיס .על כתף הכלי כתובת באותיות לטיניות בשלוש שפות :אנגלית  ,NON RETURNABLEצרפתית NON REPRIS
וגרמנית  ;KEINE RUCKGABEבין הכתובות מפריד מקף .הכתובת שפירושה 'לא למחזור' ,מעידה שהבקבוק שימש
לחומרים רעילים או לתרופות .מתחת לכתובת ,בחלק התחתון של הבקבוק מעל הבסיס ,יש רצועה של דגם מחוספס שעליה
מוטבעים המספרים  74 ,45וסימן רשום .יש להניח שעל גוף הבקבוק הייתה מודבקת תווית .אף שהבקבוק יוצר במכונה יש
על הבסיס סימן של עיגול שאינו במרכז המעיד על פס ייצור מוקדם ולא מוקפד .בקבוקים שעליהם כיתוב בשלוש שפות אינם
נפוצים וסביר להניח שהגיעו לבאר שבע בשל תכולתם.
בשטח החפירה או בסביבתו הקרובה ניכרת פעילות אנושית שזמנה למן התקופה הכלקוליתית ,משלהי תקופת הברזל ואולי
גם בתקופה הפרסית .עיקר הפעילות היא משלהי התקופה הרומית המאוחרת ומהתקופה הביזנטית .ייתכן כי אלו שולי
האתרים מתקופות אלו שנחפרו ממזרח ומצפון.
טבלת מפרט לאיור 3

כץ ע' תשנ"ח .באר שבע ,רחוב המלאכה .חדשות ארכיאולוגיות קח.172–171:
שמרון-ודעי ר' תש"ס .באר שבע .חדשות ארכיאולוגיות .121:110
 .1מפת איתור.
 .2תכנית וחתך.
 .3ממצא כלי חרס.
 .4ממצא כלי זכוכית.
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 .1מפת איתור.
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 .2תכנית וחתך.
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 .3ממצא כלי חרס.
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 .4ממצא כלי זכוכית.
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באר שבע ,רכבת מרכז
08/03/2018
דוח סופי

ענת רסיוק

בחודש יוני  2017נערכה חפירה במתחם רכבת מרכז בבאר שבע )הרשאה מס'  ;A-8014נ"צ  ;180817-44/572336-72איור  (1לקראת
הקמת רציף חמישי לתחנה .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון רכבת ישראל ,נוהלה על ידי ע' רסיוק )צילום שטח( ,בסיוע י' אלעמור
)מנהלה( ,א' אלג'ם )מדידות( ,א' בלשוב )סרטוט( וס' טליס.

באתר ,שבמרכז התחבורתי של באר שבע ,ממזרח וסמוך למסילת הרכבת ולתחנה המרכזית ,נחפרו באפריל  2017חתכי
בדיקה על ידי ח' המר ,והתגלו קברי ארגז אחדים.
מצפון לשטח החפירה נחפר ב 2012-בית קברות של קברי ארגז מהתקופה הביזנטית ,ובו כ 80-קברים )פרץ ;2014
לתפרוסת בתי הקברות של באר שבע בתקופה הביזנטית ר' גלעד ופביאן  ;2008עבאדי-רייס ואייזנברג-דגן .(2013מדרום-
מערב לשטח החפירה ,ממערב למסילת הרכבת ,נחפרו בשנים  2012–2011שרידי יישוב מהתקופה הביזנטית ובהם בתי
אמידים או מבני ציבור )טליס .(2015
נחשפו )ולא נחפרו( חמישה קברי ארגז ) ;L105–L101טבלה  (1בנויים מאבני קרטון ,בציר הכללי צפון-מערב–דרום-
מזרח)איור  .(2הקברים נמצאו במצב השתמרות בינוני עד גרוע ,חלקם נפגעו מעבודות פיתוח .ארבעה קברים שימשו
כנראה לקבורת בוגרים וקבר אחד שמידותיו קטנות ) ;L102מידות חיצוניות  × 0.65 1.50מ'; איור  (3שימש כנראה לקבורת
ילד .הקברים נבנו מלוחות של אבני קרטון ,בחלקם מסותתים היטב ,שהונחו על צדם הצר .האבנים המקיפות את קבר 103
סותתו ישר כלפי פנים ולא רגולרי כלפי חוץ )איור  .(4מעל הקברים הונחו לוחות כיסוי אחדים .בשלושה מהקברים חסר חלק
מאבני הכיסוי ) ,(L104 ,L102 ,L101בשניים נמצאו כל האבנים במקומן ) .(L105 ,L103סמוך לשלושה מהקברים נמצאו
שברי קנקני שק מטיפוס עזה המתוארכים לתקופה הביזנטית )המאות הד'–הו'לסה"נ; לא צוירו( .בתום החפירה כוסו
הקברים.

טבלה  .1קברי ארגז
קבר

מידות )מ'(

101

× 1.50 0.68

102

× 1.50 0.65

103

× 2.1 0.9

104

× 1.8 0.6

105

× 1.67 0.60

הקברים הם כנראה חלק נוסף מרצועת בתי הקברות המקיפה את היישוב של העיר באר שבע בתקופה הביזנטית,
שהשתרעה ברובה מצפון ומצפון-מזרח לעיר הביזנטית ,ושאזורים נוספים שלה נחפרו סמוך לאתר החפירה.
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גלעד י' ופביאן פ'  7,000 .2008שנות התיישבות :השרידים הארכיאולוגיים בבאר שבע מן האלף השישי לפני הספירה עד
סוף האלף הראשון לספירה .בתוך י' גרוס וא' מאיר-גליצנשטיין עורכים .באר שבע מטרופולין בהתהוות .אוניברסיטת בן
גוריון בנגב .באר שבע .עמ' .331–303
טליס ס'  .2015באר שבע .חדשות ארכיאולוגיות .127
עבאדי-רייס י' ואייזנברג-דגן ד'  .2013באר שבע ,רחוב בלפור .חדשות ארכיאולוגיות .125
פרץ א'  .2014באר שבע ,מרכז 'אזרחי' .חדשות ארכיאולוגיות .126
 .1מפת איתור.
 .2תכנית.
 .3קבר  ,102מבט לצפון-מזרח.
 .4קבר  ,103מבט לצפון-מזרח.

 .1מפת איתור.
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 .2תכנית.
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 .3קבר  ,102מבט לצפון-מזרח.

 .4קבר  ,103מבט לצפון-מזרח.
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באר שבע ,רחוב הגדודים
נואה דוד מיכאל

05/03/2018
דוח סופי

בחודש דצמבר  2016נערכה חפירת הצלה ברחוב הגדודים בבאר שבע )הרשאה מס'  ;A-7877נ"צ  ;179376/571653איור  ,(1לקראת
הקמת פארק .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון עיריית באר שבע ,נוהלה על ידי נ"ד מיכאל )צילום שטח( ,בסיוע י' פרץ וע' רסיוק )פיקוח(,
מ' קאהן )מדידות וסרטוט( וכן ס' טליס וי' עבאדי-רייס.

נפתחו ארבעה ריבועי חפירה )כ 75-מ"ר; איור  ,(2ונחשפו קבר ארגז מהתקופה הביזנטית ,אבני גיר מסותתות וחרסים
מהתקופה הביזנטית .בחפירות שנערכו בעבר בסביבה התגלו קברים מהתקופה הביזנטית )גלעד ופביאן –324 ,318:2008
 ;325עבאדי-רייס ואייזנברג-דגן  ;2013איור  .(3קברים אלה הם חלק מחגורה של בתי קברות ,שהקיפה את מרכז העיר
באר שבע בתקופה הביזנטית.
קבר הארגז ) ;L103כ 1.9 × 0.6–0.5-מ'; איור  (4נחשף בריבוע הדרומי-מזרחי ,בעומק  0.3–0.2מ' מתחת לפני השטח.
הקבר לא נחפר ונותר באתרו .הוא נבנה בכיוון דרום-מזרח–צפון-מערב מלוחות גיר מסותתים ששוקעו באדמת הלס .הקבר
כוסה בלוחות גיר מסותתים ,שניזוקו והוסרו בחלקם במהלך עבודות הבנייה במקום .בקרבת הקבר לא התגלה ממצא
מתארך .רוב קברי הארגז מהתקופה הביזנטית שהתגלו בבאר שבע נבנו בכיוון מזרח–מערב ,הראש בצד מערב; תועדו רק
מעט קברים חריגים שנבנו בכיוון דרום-מזרח–צפון-מערב ,כמו הקבר שהתגלה בחפירה )Nagar and Sonntag
.(2008:83–84
שלושת הריבועים הצפוניים-מערביים ) (L104 ,L101 ,L100נפתחו באזור שניזוק בעבר מחפירה של תעלה באמצעות כלי
מכני ,ובה נחשפו אבני גיר מסותתות וחרסים רבים מהתקופה הביזנטית .בחפירה הנוכחית במקום לא התגלו שרידים
עתיקים באתרם .אפשר שהשרידים שהתגלו בריבועים אלה נדחפו לכאן במהלך עבודות עפר קודמות ,אולי בשנות ה 70-של
המאה הכ' ,בעת שנבנה בקרבת מקום בונקר תת-קרקעי.

גלעד י' ופביאן פ'  7,000 .2008שנות התיישבות :השרידים הארכיאולוגיים בבאר שבע מן האלף השישי לפני הספירה עד
סוף האלף הראשון לספירה .בתוך י' גרדוס וא' מאיר-גליצנשטיין ,עורכים .באר שבע ,מטרופולין בהתהוות .ירושלים .עמ'
.331–303
עבאדי רייס י' ואייזנברג-דגן ד'  .2013באר שבע ,רחוב בלפור .חדשות ארכיאולוגיות .125
Nagar Y. and Sonntag F. 2008. Byzantine Period Burials in the Negev: Anthropological Description and
Summary. IEJ 58:79–93.
 .1מפת איתור.
 .2תכנית.
 .3מפה של קברים מהתקופה הביזנטית שהתגלו בבאר שבע.
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 .4הקבר ,מבט לדרום.

 .1מפת איתור.
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 .2תכנית.
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 .3מפה של קברים מהתקופה הביזנטית שהתגלו בבאר שבע.

 .4הקבר ,מבט לדרום.
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באר שבע ,אוניברסיטת בן-גוריון
דוידה אייזנברג-דגן

31/12/2018
דוח ראשוני

בחודש ספטמבר  2017נערכה חפירת הצלה בשטח המיועד לקמפוס הצפוני של אוניברסיטת בן-גוריון בבאר שבע )הרשאה מס'  ;A-8090נ"צ
 .(181399-530/575031-251החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון אוניברסיטת בן-גוריון ,נוהלה על ידי ד' דגן ,בסיוע י' אל-עמור )מנהלה(,
א' לוי-חברוני )ניהול שטח והדרכה( ,ע' תמיר )הדרכה( ,ש' דרכמן )ע' מנהל שטח( ,י' שמידוב )מדידות ושרטוט( ,א' אלג'ם )צילום רחפן ו,(GPS-
וכן תודות לפ' סונטג ,ס' טליס ,פ' פביאן ,א' ענבל ,א' פינקלשטיין וי' עבאדי-רייס .בחפירה השתתפו בני נוער משכונת רמות ,סטודנטים
מאוניברסיטת בן-גוריון ופועלים מכסיפה.

נחפרו שני שטחים ) ;B ,Aאיור  :(1בשטח  Aנחשף בור מים מן התקופה העות'מאנית ובשטח  — Bמערכת של חללים
חפורים המתוארכים לשלהי התקופה הביזנטית ,הקשורה לחווה ביזנטית שנחפרה בUstinova and Nahshoni) 1991-
 .(1994מערכת חפורה נוספת זוהתה כ 200-מ' ממזרח לחפירה הנוכחית ,סמוך לחווה שנחפרה בעבר )נגב תשנ"ג; ורגה
 .(2018בחפירה של ורגה נמצא האזור התת-קרקעי ממוטט לחלוטין ולא היה אפשר לשחזר את תכניתו או את ייעודו.
שטח  .Aנוקה בור מים מבטון ) 3.2מ' קוטר פנימי 0.6 ,מ' עובי הדופן( ,ששולבו בו אבני שדה וחרסים אחדים ,ודופן מבחוץ
בשכבה של חומר לבנים ) 3ס"מ עובי( .קטע קטן של התחלת כיפה שרד .על הדופן הפנימית נראו תיקוני טיח .בדופן הבור
נראה חרס מטיפוס כלי עזה המתארך את הבור לשלהי התקופה העות'מאנית .הבור התגלה מלא באדמה ובפסולת בניין
)ברזלים ,לבנים ,בקבוקים ועיתונים( .הבור נוקה עד לעומק של  3.5מ' מפני השטח ) 303.97מ' מעפה"י( ,מבלי שנחשפה
רצפתו או אדמה נקייה מפסולת .בחלקו העליון של הבור נראו שתי חריתות המזוהות כסימני שבטים של בדואים )וואסם(.
אפשר לזהות סימן אחד כזה של שבט עזאזמה )איור  .(2נראה כי הבור עמד פתוח וחשוף עד לאחרונה ,אך הסימן החרוט
על הדופן הפנימית ,במקום שהיה נגיש ונראה רק לאחר הרס הכיפה ,מרמז על הרס הדרגתי.

שטח  .Bנחפרה מערכת של שישה חללים תת-קרקעיים או תת-קרקעיים למחצה ) ;6–1איור  .(3הגישה למערכת הייתה
דרך גרם מדרגות בנוי ,שהוביל ממפלס חיים קדום וחווה )שלא השתמרו( אל פתח בנוי ,שבו מזוזות מִקרטון וסף מאבן גיר
קשה ,אל החללים החפורים .עוד נמצאו שרידים של שלושה מפתנים מאבן גיר קשה :אחד בכניסה לחלל  ,5שלו קשת )איור
 ,(4ושניים שהשתמרו מהם רק שברי המזוזות והמפתן .החללים נחפרו אל תוך הלס הטבעי .קירות החללים דופנו בשכבות
של טיח-בוץ ושברי חרסים ,בעיקר קנקני שק .בכמה מהם נראו עיוותים קלים ,וייתכן שהם פסולת של בית יוצר .רצפות כל
החללים עשויות משכבת לס כהה ומהודקת )כ 1-ס"מ עובי(.
בחללים  4ו 5-נחשפו מתקנים .בחלל  4נמצאו טבון ,תנור ומשטח מלבני בוץ ששימש מעמד לקנקנים )איור  .(5לתנור דפנות
פנימיות מחרס ודפנות חיצוניות מלבני בוץ ,כך שנוצרו סביבו שתי מדרגות ) 2.4מ' קוטר חיצוני 0.9 ,מ' קוטר פנימי( .הטבון
) 1.6מ' קוטר פנימי( נמצא שבור ,וחלקיו נמצאו בשימוש משני בתנור וכאריחי חרס ,וכן פזורים בחדר .סמוך לטבון נחשפו
שלושה קנקני עזה עומדים על ראשם; שניים מהקנקנים נמצאו פקוקים בפקק בוץ ,ובתחתית קנקן אחד נמצאו גלעיני זיתים
אחדים .סביבת הטבון וכן חלל החדר נמצאו מכוסים בשכבה עבה של אפר.
במרכז חלל  5נחשף מתקן עגול ) 0.8מ' קוטר פנימי( ,הבנוי משתי שורות של אבני שדה ומחלוקי נחל ,שהשתמר לגובה שני
נדבכים .מרצפת החלל נאספו שברים רבים של קנקני שק ,כלי בישול וכן כלי הגשה אחדים .כן נמצאו שברים אחדים של כלי
זכוכית .החרסים מתארכים את השימוש בחלל לשלהי התקופה הביזנטית ,המאה הו' וראשית המאה הז' לסה"נ.
בחפירת המתחם הציבורי בבאר שבע )התחנה המרכזית; ורגה וניקולסקי  (2013ובחפירת רכבת צפון )הרשאה מס'
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 ;A-6289א' אלג'ם מידע בעל פה( בעיר נמצאו מתקנים הדומים בתכניתם למתקן העגול שנחשף בחלל  .5חללים חפורים
המתוארכים לתקופה הביזנטית מוכרים בעיר באר שבע ובסביבתה ,ונראה כי הם שימשו מחסנים של בתי חווה.

ורגה ד'  .2018באר שבע ,אוניברסיטת בן גוריון .חדשות ארכיאולוגיות .130
ורגה ד' וניקולסקי ו'  .2013באר שבע )תחנה מרכזית( .חדשות ארכיאולוגיות .125
נגב נ' תשנ"ג .באר שבע – קרית האוניברסיטה )מזרח( .חדשות ארכיאולוגיות צט.86–85:
–Ustinova Y. and Nahshoni P. 1994. Salvage Excavations in Ramot Nof, Be’er Sheva. ῾Atiqot 25:157
.177
 .1צילום אוויר של שטחי החפירה ,מבט לצפון-מזרח.
 .2וואסם חרות על בור המים ,מבט למערב.
 .3שטח  ,Bתכנית.
 .4קשת ממוטטת בכניסה לחלל  ,5מבט לדרום-מזרח.
 .5חלל  ,4מבט לדרום.
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 .1צילום אוויר של שטחי החפירה ,מבט לצפון-מזרח.

 .2וואסם חרות על בור המים ,מבט למערב.
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 .3שטח  ,Bתכנית.
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 .4קשת ממוטטת בכניסה לחלל  ,5מבט לדרום-מזרח.

 .5חלל  ,4מבט לדרום.
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בית איכסא
יבגני אהרונוביץ

08/03/2018
דוח סופי

בחודש ספטמבר  2011נערכה חפירת הצלה מדרום לבית איכסא )רישיון יו"ש מס'  ;15-3-2011נ"צ  ,(216948/635117סמוך לקו הרכבת
העתידי מודיעין–ירושלים .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ,נוהלה על ידי י' אהרונוביץ ,בסיוע ש' עממי )צילום( ,פ' פורטנוב )מדידות( ,א' הראל
)הכנת תכניות( ,ה' ביתן )הכנת מפות( ומ' מנוקיאן )ציור ממצא(.

אתר החפירה נמצא בהרי ירושלים ,מדרום לכפר בית איכסא ,על מדרגה טופוגרפית רחבה של הגדה הצפונית של נחל
שורק ,ברום כ 700-מ' )איור  .(1בחפירה התגלו שרידי מבנה בודד ,מחצבה ,גת ושני קברים )איור  .(2השרידים שנחשפו
הם של יישוב סמוך 300 ,מ' צפונה-מערבה ,בפאתו הדרומית-מערבית של הכפר בית איכסא )פלדשטיין ואחרים :1993
 ,226אתר  (303ששמו הקדום אינו ידוע .השרידים שנחפרו תוארכו לסוף התקופה ההלניסטית ולתקופות הרומית הקדומה,
שלהי הביזנטית והאומיית.
מבנה .התגלתה פינת מבנה במצב השתמרות רעוע .מהמבנה שרדו יסודות של שני קירות בלבד ) – W103כ 2.5-מ'
אורך – W104 ,כ 5-מ' אורך; איור  .(3ביסודות המבנה ובמילוי בין הקירות ,שהונח לצורך פילוס ) ,(L106נמצאו חרסים
המתוארכים לתקופה ההלניסטית המאוחרת :קנקן )איור  (1:4ולתקופה הרומית הקדומה )המאה הא' לפסה"נ – המאה הא'
לסה"נ( :קערה )איור  (3:4וסיר בישול )איור .(5:4
מחצבה .במחצבה ) 13.0 × 10.5מ' 1.8 ,מ' עומק מרבי של החציבה בפינה הצפונית-מערבית( נמצאו בסחף חרסים
מעטים מימי הבית השני ומהתקופה הביזנטית.
גת .לגת ,החצובה בסלע כ 25-מ' מצפון למחצבה ,משטח דריכה ) ;L201כ 3.05 × 2.70-מ'; איורים  ,(6 ,5בור שיקוע ובור
איגום .רצפה מחוספסת במרכז משטח הדריכה מעידה על תהליך סחיטה נוסף .זגי ענבים שנערמו במרכז משטח הדריכה
היו קשורים בחבל או כלואים במסגרת עץ שנתמכה בקיר מעוגל ) .(W204ברצפה נחצבה תעלה ) 17ס"מ רוחב 5–4 ,ס"מ
עומק( שהוליכה לבור שיקוע ) ;L202כ 0.95 × 0.90-מ' 1.1 ,מ' עומק( .נקב בדופן בור השיקוע ִאפשר הזרמת התירוש לבור
איגום ) ;L203כ 2.2 × 1.8-מ' 1.7 ,מ' עומק( .בראש הדופן הדרומית-מערבית של בור האיגום נחצב מעין מדף להנחת ציוד
) ;L205כ 0.85–0.50-מ' 0.3 ,מ' גובה( .בפינה הצפונית-מזרחית של בור האיגום נחשפה מדרגה .סדקים וחריצים בסלע
טויחו בטיח לבן מעורב במעט גריסים של חרס כתום למניעת חלחול.
הגת היא מטיפוס 'מכבש בורג בלחץ ישיר – בורג אחד מקובע' )פרנקל ואיילון  (46:1988ומתוארכת לסוף התקופה
הביזנטית – התקופה האומיית על סמך הממצא הקרמי שנאסף בה :אגנים )איור  (11 ,10:4וקנקנים )איור .(13 ,12:4
קבר  .101בחזית הקבר חצר חצובה ) ;L101כ 2.3 × 2.1-מ' 1.45 ,מ' עומק מרבי; איורים  (8 ,7שבדופנה המזרחית
מדרגה ) 5ס"מ גובה( המובילה אל כוך חצוב ) ;L107כ 2-מ' אורך 0.7 ,מ' רוחב 0.8 ,מ' גובה( ,נמוך ממפלס החצר .בדופן
הצפונית של החצר נראית הכנה לקבר נוסף שחציבתו לא הושלמה .נתגלה בה פתח ) 0.8מ' גובה( שלו מסגרת מעוצבת
שהוביל לחלל ) 0.8מ' עומק( .בפינה הדרומית-מזרחית של החצר נחצב נקב סגלגל ) 0.24 × 0.12מ'( שדרכו הוזרמו מי
גשמים לתעלת ניקוז חצובה ) ;L109כ 2-מ' אורך 0.37–0.18 ,מ' רוחב 0.83 ,מ' גובה מרבי( כדי למנוע הצפות .הקרמיקה
שנאספה בחצר הקבר מתוארכת למאה הא' לסה"נ :קערה )איור  ,(2:4סיר בישול )איור  ,(4:4קנקן )איור  ,(6:4פך )איור
 ,(7:4צפחת )איור  (8:4ונר )איור .(9:4
קבר  .301קבר בודד ,כ 230-מ' מדרום-מערב למחצבה ,שחציבתו לא הושלמה .לחלל הקבר ) ;L301כ 1.4 × 1.1-מ' 1 ,מ'
גובה; איור  (9הוביל פתח ) 0.45מ' רוחב 0.55 ,מ' גובה( ובתוך החלל ,לאורך דפנות ארוכות ,נחצבו שקעים מלבניים בגודל
אחיד ) 1.4מ' אורך 0.3 ,מ' רוחב 0.3 ,מ' עומק( .בתוך הקבר ובסביבתו לא התגלה ממצא.
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השרידים שנחשפו שייכים כאמור לאתר הסמוך ,בפאתי הכפר בית איכסא ,כ 300-מ' ממקום החפירה ,שם שכן כפר גדול )כ-
 35דונם( שהייתה לו פריפריה רחבה ובה מחצבות ,אזורי קבורה ושטחים חקלאיים שבהם מתקנים .הממצא הקרמי
בחפירה מתוארך לתקופות שזוהו ביישוב האם.

פלדשטיין א' ,קדרון ג' ,חנין נ' ,קמייסקי י' ועיטם ד' תשנ"ג .הסקר בדרום מפת רמאלה ובצפון מפת עין-כרם )דרום גליונות 14
–  16ו 17 – 14-וצפון גליון  .(16 – 13בתוך י' מגן וי' פינקלשטיין עורכים .סקר ארכיאולוגי בארץ בנימין .ירושלים .עמ'
.264–133
פרנקל ר' ואיילון א'  .1988גפן ,גתות ויין בעת העתיקה .אדם ועמלו  .5תל-אביב.

 .1מפת איתור.
 .2תכנית.
 .3שרידי מבנה ,תכנית.
 .4ממצא כלי חרס.
 .5גת ,תכנית וחתך.
 .6גת ,מבט לצפון.
 .7קבר  ,101תכנית וחתכים.
 .8קבר  ,101מבט לצפון-מערב.
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 .1מפת איתור.
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 .2תכנית.
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 .3שרידי מבנה ,תכנית.
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 .4ממצא כלי חרס.
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 .5גת ,תכנית וחתך.
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 .6גת ,מבט לצפון.
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 .7קבר  ,101תכנית וחתכים.

159 / 1276

 .8קבר  ,101מבט לצפון-מערב.

160 / 1276

בית שאן ,שיכון א'
ווליד אטרש ונורית פייג

31/12/2018
דוח סופי

בחודשים פברואר–מרס  2009נערכה חפירה בשיכון א' בבית שאן )הרשאה מס'  ;A-5600נ"צ  ;246869-91/712052-89איור  ,(1לקראת
בנייה .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון עיריית בית שאן ,נוהלה על ידי ו' אטרש )צילום( ,בסיוע י' יעקובי וי' לבן )מנהלה( ,י' הראל )ניהול
שטח( ,י' קדוש )עזרה במחקר( ,ר' מישייב ,י' נמיצ'ניצר וט' מלצן )מדידות( ,א' שפירו ) ,(GPSנ' פייג )כלי חרס( ,מ' שמר )כלי צור( ,ח' טחן-רוזן
)ציור ממצא( ,ו' נוסיקובסקי )מעבדת מתכת( וג' ביכובסקי )נומיסמטיקה(.

שטח החפירה נמצא על גבעה ממערב לאגן הניקוז של נחל עמל ,סמוך לחומת העיר סקיתופוליס .הגבעה נסקרה בעבר
) ,(Conder and Kitchener 1882:101–114ובמפה שפורסמה סומנו שער העיר הדרומי-מערבי )ניאפוליס( מהתקופה
הרומית וחומת העיר מהתקופה הביזנטית .בעת הקמת הבתים בשיכון א' ) (1958 ,1953–1951נחשפו בורות כרויים
בקרקע הטין ובהם כלי צור וחרסים מהתקופה הכלקוליתית; שרידי בנייה מהתקופות הפרסית וההלניסטית; שרידי שתי וילות
ובהן חדרים מרוצפים רצפות פסיפס צבעוני מעוטרות בדגמים צמחיים וגיאומטריים ושרידי בית מרחץ פרטי מהתקופה
הרומית; שרידי בניינים מהתקופה הרומית המאוחרת; ובית אמידים מהתקופה הביזנטית שבו יותר מ 20-חדרים )צורי
תשכ"ב .(188–186:בשנת  1964נחשפו שרידי מבנה מפואר – בית כנסת שומרוני' ,בית לאונטיס' ,מהתקופה הביזנטית,
שהושתת על שרידי בית מרחץ מהתקופה הרומית .בית המרחץ הושתת על שכבה ובה חרסים מהתקופות הכלקוליתית–
הברונזה הקדומה )בהט תשל"ב; צורי תשל"ג( .בשנת  2008נחשפו בגבעה המערבית שרידי מבנה ,כנראה וילה ,שבה
בריכת מים המתוארכת לשלהי התקופה הרומית ולראשית התקופה הביזנטית )איור  ;A-5475 :1אטרש .(2010
החפירה נפתחה מדרום-מזרח לשער הדרומי-מערבי וכ 100-מ' מצפון-מערב לבית הכנסת 'בית לאונטיס' ונחשפו בה שלוש
שכבות )כ 70-מ"ר; איור  :(2שכבה  — IIIשכבת סחף שהכילה כלי צור מהתקופה הכלקוליתית וחרסים מתקופת הברונזה
הקדומה  ;Iשכבה  — IIשרידי מבנה גדול מהתקופה הרומית )המאות הב'–הד' לסה"נ( שכלל חדרים וחצר;שכבה — I
קירות ,תעלות ומפלסי חיים מהתקופה הביזנטית )המאות הד'–הז' לסה"נ(.

שכבה  .IIIביסוד קיר משכבה ) IIב (W2-וממערב לו נחפרה שכבת סחף של אדמה אפורה ואבני גוויל קטנות ) ,(L41ובה כלי
צור המתוארכים לתקופה הכלקוליתית וחרסים מתקופת הברונזה הקדומה  .Iבמכלול נמצאו חמישה פריטי צור )לא צוירו(,
ששניים מהם זוהו :גרזן דו-פני ואזמל דו-פני .הגרזן עשוי צור ורדרד והיה שחוק מאוד ,כנראה פריט סחוף .שאר הפריטים
הותזו מצור בגוון צהוב-אפרפר והשתמרו היטב .הגרזן והאזמל הם חלק מקבוצת כלים המופיעה לראשונה בתחילת
התקופה הניאוליתית הקדם-קרמית ,ונפוצה במכלולים שזמנם עד התקופה הכלקוליתית );Barkai and Yerkes 2008
 .(Barkai 2011במכלול כלי החרס מתקופת הברונזה הקדומה  Iמגוון כלים ,בהם שלושה שברי קנקנים )איור .(3
שכבה  .IIנחשף חלקו הדרומי של מבנה מונומנטלי גדול ,שהיו בו כנראה חצר ומערכת חדרים.מהחצר )כ 20-מ' אורך(
נחשפו שלושה קירות תוחמים ) W11 ,W2ו ,(W12-ונראה שהמבנה המשיך אל מחוץ לתחום החפירה .הקיר המערבי של
החצר ) ;W2כ 3.8-מ' אורך חשיפה 1.8 ,מ' רוחב( השתמר לגובה שני נדבכים והתחבר ככל הנראה לקיר  11בניצב .הקיר
נבנה בניית גוויל מאבני בזלת ומעט אבני גיר ,והושתת על שכבת סחף של אדמה אפורה ) ;L41שכבה  .(IIIהקיר הדרומי של
החצר ) ;W11כ 30-מ' אורך חשיפה 1 ,מ' רוחב( נבנה בנייה יבשה מאבני גוויל בזלתיות גדולות ואדמה אפורה ,ונשתמר
לגובה  3–2נדבכים .יסוד הקיר עשוי משכבת אבני גוויל קטנות הבולטות משני פני הקיר ,והוא הושתת על שכבת סחף.
קטעים גדולים מחלקו המערבי של הקיר פורקו עד היסוד ,וחלקו המזרחי פורק בתקופה הביזנטית.
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רצפת החצר ) ,(L18 ,L14העשויה אבני גוויל קטנות מבזלת וגיר ,ניגשה לקירות החצר ,ונמצאה עליה שכבת מילוי של
פסולת בית מרחץ )איור  (4שהכילה אבני גוויל קטנות ,קוביות פסיפס אבן ,שברי צינורות חרס ,רעפים ,טיח וחרסים
מהתקופה הרומית .בממצא כלי החרס זוהו קערה ממורקת אדום שלה בסיס שטוח )איור  ,(1:5ממשפחת הסיגילטה
האיטלקית ) ,(Italian Sigilataשזמנה המאה הא' לסה"נ; קערה שלה דופן מתעגלת )איור  (2:5הדומה בצורתה לקערות
הפיניקיות המתוארכות לאמצע המאה הא' לסה"נ; סיר בישול סגור )איור  (3:5מטיפוס כפר חנניה  ,C4המתוארך ל–135-
 300לסה"נ ,כמוהו נמצאו בציפורי ) ;(Balouka 2013: Pl. 15:15קנקן שלו שפה משולשת ורכס בבסיס הצוואר )איור ,(4:5
מטיפוס שכמותו נמצאו בבית שאן בקיסריאום ובמכוור )Sandhaus 2007:119, Fig. 6.2:6, 7; Loffreda 1996:47 Fig.
 ,(16:11, 12ותוארך בהם לפרק הזמן שבין המרידות 135–70 ,לסה"נ; קנקן שלו שפה מחורצת וצילוע רדוד על כתפו )איור
 ,(5:5נפוץ יותר באזור הדרום ומתוארך למאות הא'–הב' לסה"נ.
באגף המזרחי נחשפו שלושה חדרים ) .(C–Aחלקו הדרומי של חדר  Aהמלבני ) 8מ' אורך חשיפה 3.8 ,מ' רוחב( נחשף עד
מפלס יסוד הקירות .כל קירות החדרים נבנו בניית גוויל מאבני בזלת ואדמה אפורה ,והשתמרו לגובה ארבעה נדבכים
שהושתתו כנראה על שכבת סלע טרוורטין .ביסוד הקירות נמצאו חרסים מהתקופה הרומית ובהם ממשפחת הסיגילטה
האיטלקית שזמנה המאה הא' לסה"נ ) ;L33לא צוירו( .רצפת החדר ) ,(L26העשויה מגיר כתוש ואדמה אפורה ,ניגשה
לקירות החדר והושתתה מעל סלע הטרוורטין )איור  .(6מעל הרצפה שכבת מילוי של אדמה בהירה ואבני טרוורטין ,מעט
אבני גוויל בזלתיות וטיח ) .(L19שכבת המילוי הכילה חרסים מן התקופה הרומית ,בהם קדרות בישול מטיפוס כפר חנניה
) A3איור  (2 ,1:7שלהן גוף חביתי ושפה שבה שקע לקליטת מכסה ,מטיפוס שהיה בשימוש באמצע המאה הא' לפסה"נ ועד
אמצע המאה הב' לסה"נ; קדרת בישול )איור  (3:7שלה גוף חביתי ושפה מחורצת ,וזמנה המאה הב'–אמצע המאה הג'
לסה"נ ,שכמותה היו נפוצות באתרי הגליל; סיר בישול פתוח שלו ידיות אופקיות )איור  ,(4:7המתוארך למאות הא'–הב'
לסה"נ ,ולו תואמים מכסים מצולעים ושטוחים )איור  ;(6 ,5:7קנקנים שלהם שפה משולשת ורכס בבסיס הצוואר )איור ,7:7
 ,(8הנפוצים באזור הגליל התחתון והעמקים ונתגלו בציפורי ,שם תוארכו לשנים  135–70לסה"נ )Balouka 2013: Pl.
 ;(6:64, SJ3קנקן )איור  (9:7שלו צוואר מדורג המסתיים בשפה הנוטה חוצה ובחלקה הפנימי שקע רדוד ,כנראה לקליטת
מכסה ,שכמותם נמצאו בציפורי ותוארכו לתקופה הרומית התיכונה )המאות הב'–הג' לסה"נ(; אמפורה )איור  ,(10:7שכמותה
נמצאו במכלולי המאה הא' לסה"נ ביריחו ) ;(Bar-Nathan 2002: Pl. 22:372צפחת )איור  (11:7שלה רכס בבסיס השפה
וצוואר ישר או מתכנס לכיוון החיבור עם גוף הכלי ,גופה פחוס ואינו עגול ,והיא מתוארכת למאה הא' לסה"נ ,שכמוה
מתוארכות ביריחו עד שנת  70לסה"נ ) ;(Bar-Nathan 2002:169ופך מסננת שלו שתי ידיות )איור  (12:7עשוי טין מפולם,
שכמותו נמצאו בציפורי במכלולי התקופה הרומית ).(Strange 2006: Fig. 6.23:2
חלקו המערבי של חדר ) Bכ 3.8מ' אורך ,רוחב לא ידוע( נחשף באופן חלקי בלבד ,ואילו חלקו המזרחי נחפר עד למפלס
הרצפה )שכבה  .(Iרצפת החדר ) ,(L29העשויה מגיר כתוש ואדמה אפורה ,ניגשה לקירות החדר .מעל הרצפה נחשפה
שכבת מילוי של אדמה בהירה ואבני טרוורטין ,מעט אבני גוויל בזלתיות וטיח ) .(L10שכבת המילוי הכילה חרסים מן
התקופה הרומית ,בהם קנקן )איור  (13:7שלו צוואר מדורג המסתיים בשפה הנוטה חוצה ובחלקה הפנימי שקע רדוד,
כנראה לקליטת מכסה ,שכמותם נמצאו בציפורי ותוארכו לתקופה הרומית התיכונה )המאות הב'–הג' לסה"נ(.
חדר  Cמלבני ) 4 × 2מ' פנים החדר; איור  ,(8נחשפו בו ראשי הקירות בלבד.
שכבה  .Iבתקופה הביזנטית נמשך השימוש במבנה הרומי .השינויים ניכרים בבניית תעלות והגבהת מפלסי רצפות .בחדר
 ,Aצמוד לקיר  ,12נחשף קטע מריצוף ) (L13של אבני גוויל בזלתיות בגודל בינוני ,שהושתת על גבי שכבת מילוי );L19
שכבה  .(IIבתשתית הריצוף ,צמוד לקיר  ,12הותקנה תעלת ניקוז ) ;CH1כ 5.8-מ' אורך חשיפה( בציר דרום–צפון ,חלקה
הדרומי חותך את קיר  11והיא נמשכת אל מחוץ לתחום החפירה .התעלה כוסתה באבני גוויל בזלתיות מלוכדות בטיח
) ,(W20והייתה מלאה בשכבה של אדמת טרוורטין אפורה שהכילה מעט אבני גוויל בזלתיות קטנות וחרסים ) .(L39רצפת
התעלה ודופנותיה ) 0.15מ' רוחב 0.2 ,מ' גובה( עשויות מלבנים צרופות ,מלוכדות ומטויחות בטיח כתום ורדרד )איור .(9
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רצפת חדר  Bהשתמרה בחלקה ,מרוצפת אבני גוויל בזלתיות בגודל בינוני ואדמה אפורה ) ;L29איור  (10וזהה בבנייתה
לרצפת חדר  .Aבתשתית הרצפה נחשף צינור חרס ) ;CH2כ 2 -מ' אורך חשיפה( מדופן באבני גוויל .בחדר  Cלא נחשפו
שרידים מן התקופה הביזנטית.
שכבת סחף כיסתה את הרצפות בשלושת החדרים ) ,(L34 ,L10 ,L3ובה נמצאו חרסים מהתקופות הרומית והביזנטית )לא
צוירו( ,אבן שחיקה מבזלת )ר' איור  (4:12ו 12-מטבעות ברונזה ,מהם רק שלושה שזוהו ותוארכו למאה הד' לסה"נ:
מס' לוקוס סל תיאור

שליט/תאריך מטבעה

ר"ע

)לסה"נ(
1

3

2

34

3

3

 DN CONSTANTINVS 111קונסטנטינוס טיקינום

155562

 ,AVGזר ובתוכו VOT XX :הא'324-327 ,
 166זר ובתוכוVOT XX :
MVLT XXX
 108טיפוס SECVRITAS

קונסטנס הא' ,אנטיוכיה 155563
341-346
364-375

155515

REIPVBLICAE

במערב המבנה נחשפו תשתית רצפה ) (L21וקיר ) ;W44כ 0.88-מ' אורך חשיפה( .הקיר ,שכיוונו מזרח–מערב ,נבנה בנייה
יבשה מאבני בזלת גדולות מסותתות סיתות גס ,והושתת על שכבת אבני גוויל קטנות ואדמה אפורה ) ;(L7הוא נשתמר
לגובה נדבך אחד .חלקו המערבי ניצב לקיר ) 2שכבה  ;(IIחלקו המזרחי נמשך אל מחוץ לתחום החפירה .מצפון לקיר 44
נחשפו שרידי תשתית רצפה ) ;L21כ 0.2-מ' עובי; איור  (11הניגשת לקיר  ,2עשויה מאבני גוויל בזלתיות קטנות ,מעט גיר
ואדמה אפורה ועליהן צמידה של טרוורטין .שכבה זו הושתתה על שרידי רצפה  18משכבה  .IIבתשתית הרצפה נמצאו
חרסים מהתקופות הרומית והביזנטית ,בהם שתי קערות מהתקופה הביזנטית )איור  (2 ,1:12מטין חום מעורב בכמות
גדולה של גריסים אפורים ,מייצור מקומי ,המאפיינות את אזור בית שאן )אבישר תשע"ד :איור  (6 ,4:3ומתוארכות למאות
הד' – ראשית הז' לסה"נ; וכן סיר בישול פתוח שידיותיו אופקיות )איור  (3:12שהופיע לראשונה בשקמונה במאה הא' לסה"נ
)אלגביש  :1977לוח  ,(IV:21אך תוארך במכוור שבעבר הירדן למאות הא'–הב' לסה"נ ,ובנצרת נתגלה בשכבות מן המאות
הב'–הג' לסה"נ ) .(Loffreda 1996: Fig. 35:11מעל תשתית הרצפה נמצאה שכבת סחף של אדמה אפורה ואבני טרוורטין
קטנות ) (L1שהכילה שברי רעפים וחרסים מהתקופה הביזנטית )לא צוירו(.
החפירה הרחיבה את הידע על אודות היישוב בתקופות הכלקוליתית והברונזה הקדומה  Iועל גודל היישוב של ניסה-
סקיתופוליס בתקופות הרומית והביזנטית .ייתכן שממצא כלי הצור מהתקופה הכלקוליתית הוא חלק מתעשייה קדומה
שנחשפה בקרבת מקום )צורי תשכ"ב .(188:ממצא כלי החרס מתקופת הברונזה הקדומה  ,Iשנמצא ביסודות המבנה
הרומי ,מעיד על פעילות בתקופה זו באזור .שרידי המבנה ,שנתגלו בחפירה ותוארכו על סמך ממצא כלי החרס לתקופות
הרומית והביזנטית ,ושרידי בית המרחץ שנתגלה מתחת ל'בית לאונטיס' ,מעידים על מבני ציבור מונומנטליים בקרבת שער
העיר 'ניאפוליס' .פירוק בית המרחץ הרומי ,שחלקים ממערכת הצינורות והלבנים ששימשו בו נמצאו בחפירה ,מצביע על
שינוי מהותי בתפיסת התכנון העירוני בתקופה הביזנטית .נראה כי בתקופה זו ,מלבד חומות העיר ,נבנו גם בתי מגורים ,בתי
אמידים ווילות מעל שרידי המבנים הרומים ,תופעה המצביעה על התרחבות העיר הביזנטית אל מעבר לחומות.
עם הכיבוש האסלאמי ,בשלהי התקופה הביזנטית–ראשית התקופה האסלאמית הקדומה )המחצית הראשונה של המאה
הז' לסה"נ( ,ננטש המבנה ויצא מכלל שימוש.
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 עתיקות.( הממצא הקרמי מהתקופות הרומית המאוחרת עד העות'מאנית מבית שאן )אכסניית הנוער.אבישר מ' תשע"ד
.130–65:77
.122  חדשות ארכיאולוגיות. בית שאן.2010 'אטרש ו
. חיפה.(3 חפירות ארכיאולוגיות, הקרמיקה מהתקופה הרומאית )שקמונה.1977 'אלגביש י
.58–55:18  קדמוניות. בית הכנסת בבית שאן – סקירה ראשונה.בהט ד' תשל"ב
.עשר לידיעת הארץ- הכינוס הארצי השבעה:  בתוך בקעת בית שאן. סקר ארכיאולוגי בעמק בית שאן.צורי נ' תשכ"ב
.189–135 ' עמ.ירושלים
.247–229:ישראל יא- ארץ.שאן- בית לאונטיס בבית.צורי נ' תשל"ג
Balouka M. 2013. Roman Pottery. In E.M. Meyers and C.L. Meyers eds. The Pottery from Ancient

Sepphoris. Winona Lake. Pp. 13129–.
Bar-Nathan R. 2002. Hasmonean and Herodian Palaces at Jericho; Final Reports of the 1973–1987

Excavations III: The Pottery. Jerusalem.
Barkai R. 2011. The Evolution of Neolithic and Chalcolithic Woodworking Tools and the Intensification of
Human Production: Axes, Adzes and Chisels from the Southern Levant. In V. Davis and M. Edmonds
eds. Stone Axes Studies III. Oxford. Pp. 39–54.
Barkai R. and Yerkes R. 2008. Stone Axes as Cultural Markers: Technological, Functional and Symbolic
Changes in Bifacial Tools during the Transition from Hunter-Gatherers to Sedentary Agriculturalists in
the Southern Levant. Prehistoric Technology 40:159–167.
ConderC.R. and Kitchener H.H. 1882. The Survey of Western Palestine; Memoirs II. Lonndon.
Loffreda S. 1996. La ceramica di macheronte e del’Herodion (90 a.C.–135 d.C.) (SBF Collectio Maior
39). Jerusalem.
Loffreda S. 2008. Cafarnao VI: Tipologie e contesti stratigrafici della ceramica (1968–2003) (SBF
Collectio Maior 48). Jerusalem.
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Sandhaus D. 2007. The Pottery. In G. Mazor and A. Najjar. Bet She’an I: Nysa-Scythopolis; The

Caesareum and the Odeum (IAA Reports 33). Jerusalem. Pp. 115–122.
Strange J.F. 2006. The Villa. In J.F. Strange, T.R.W. Longstaff and D.E. Groh. Excavation at Sepphoris
I: University of South Florida Probes in the Citadel and Villa. Leiden. Pp. 72–125.
. מפת איתור.1
. תכנית שטחי החפירה.2
.(L41)  קנקנים משכבת הסחף,III  שכבה.3
. מבט למערב, מילוי מעל רצפת החצר,I  שכבה.4
.(L18)  כלי חרס מחצר המבנה,II  שכבה.5
. מבט לצפון, רצפת גיר כתוש,A  חדר,II  שכבה.6
.(L19 ,L10 )כB ,A  כלי חרס מחדרים,II  שכבה.7
. מבט למזרח,C  חדר,I  שכבה.8
. מבט למערב,1  תעלה,I  שכבה.9
. מבט למזרח,B  ושרידי רצפת חדרA  חדר,I  שכבה.10
. מבט לדרום, שרידי רצפת החצר,I  שכבה.11
. כלי חרס ואבן,I  שכבה.12
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 .1מפת איתור.

 .2תכנית שטחי החפירה.

166 / 1276

 .3שכבה  ,IIIקנקנים משכבת הסחף ).(L41

 .4שכבה  ,Iמילוי מעל רצפת החצר ,מבט למערב.

167 / 1276

 .5שכבה  ,IIכלי חרס מחצר המבנה ).(L18

 .6שכבה  ,IIחדר  ,Aרצפת גיר כתוש ,מבט לצפון.
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 .7שכבה  ,IIכלי חרס מחדרים ) B ,Aכ.(L19 ,L10
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 .8שכבה  ,Iחדר  ,Cמבט למזרח.

 .9שכבה  ,Iתעלה  ,1מבט למערב.
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 .10שכבה  ,Iחדר  Aושרידי רצפת חדר  ,Bמבט למזרח.

 .11שכבה  ,Iשרידי רצפת החצר ,מבט לדרום.
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 .12שכבה  ,Iכלי חרס ואבן.
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בית שמש ,רמת בית שמש
13/02/2018
דוח סופי

מורן בלילה

בחודש מרס  2017נערכה חפירת הצלה בחלקה המזרחי של רמת בית שמש ,כחצי קילומטר מדרום-מערב לחורבת זנוח )הרשאה מס'
 ;A-7966נ"צ  ;200062-6/624972-7איור  ,(1לקראת בנייה .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון א' כרמל ,נוהלה על ידי מ' בלילה ,בסיוע
נ' נחמה )מנהלה( ,מ' קאהן )מדידות( ,א' ויגמן )תיעוד פוטוגרמטרי( א' רוז )סרטוט( ות' שדיאל )ארכיאוזואולוגיה(.

שטח החפירה נסקר לראשונה בסקר רמת בית שמש ואותרו בו גתות ,מדרגות חקלאיות ,מערת פעמון ועוד )Dagan 2010:
 .(Site 265בסקר מקיף נוסף ,לקראת פיתוח עתידי ,אותרו חורבות ,מתקנים חצובים ושרידי מבנים )נגורסקי  .(2008בשנים
האחרונות נערכו חפירות אחדות סמוך לשטח החפירה ,ונחשפו מתקנים חקלאיים ודרך קדומה )בארי  ,(2014קולומבריום
)עדוי  ,(2015יישוב כפרי מימי הבית השני )הרשאה מס'  (A-7148ובית חווה מהתקופה הביזנטית )הרשאה מס' .(A-6959
בחפירה הנוכחית נחשפו שרידי קולומבריום חצוב.
הקולומבריום ) ;L11כ 3.3-מ' קוטר; איורים  (3 ,2נחצב באבן רכה ,המאפיינת את האזור .תקרתו וחלקו המזרחי נהרסו כליל
מכלי מכני במהלך עבודות הבנייה .חלקו המערבי של הקולומבריום השתמר לגובה מרבי של כ 1.2-מ' וחצובות בו שלוש
שורות של  27כוכים קטנים ) 0.3 × 0.3מ' 0.2 ,מ' עומק ממוצע; איור  .(4באחד מן הכוכים נמצאו באתרן  24עצמות של
יונת סלעים ,המעידות על גידול יונים בכוכים אלו )ת' שדיאל ,מידע בעל פה( .מתחת לכוכים וסביב המתקן נחצבה מדרגה
נמוכה ) 0.5מ' רוחב 0.2 ,מ' גובה( ומתחתיה נחצבה רצפת הקולומבריום ) .(L12בהצטברויות העפר בתוך המתקן
) (L10נאספו שברי גוף אחדים של קרמיקה לא אינדיקטיבית.

מתקני קולומבריה מוכרים היטב מסקרים ומחפירות בשפלת יהודה בכלל וברמת בית שמש בפרט .הם שימשו במשך
תקופה ארוכה ,בעיקר בתקופות ההלניסטית והרומית הקדומה .שימושם העיקרי היה גידול יונים למאכל ,לייצור דשן ולצורכי
פולחן )זיסו תשנ"ז;  .(Dagan 2011:265–273סביר שקולומבריום זה היה חלק מהמערך החקלאי של הכפר הסמוך
שנתגלה בחורבת זנוח .ברמת בית שמש התגלו ממצאים רבים הקשורים בפעילות חקלאית ,בדרך כלל בזיקה לאתרי יישוב
גדולים.

נגורסקי א'  .2008חורבת זנוח ,סקר פיתוח באזור .חדשות ארכיאולוגיות .120
עדוי ז'  .2015רמת בית שמש ,ח' אום אל-ד'יאב .חדשות ארכיאולוגיות .127
Dagan Y. 2010. The Ramat Bet Shemesh Regional Project: The Gazetteer (IAA Reports 46). Jerusalem.
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Dagan Y. 2011. The Ramat Bet Shemesh Regional Project: Landscapes of Settlement; From

Paleolithic to the Ottoman Periods (IAA Reports 47). Jerusalem.
. מפת איתור.1
. תכנית וחתך.2
. מבט למערב, הקולומבריום בסיום החפירה.3
. מבט למערב, כוכי הקולומבריום.4

. מפת איתור.1
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 .2תכנית וחתך.
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 .3הקולומבריום בסיום החפירה ,מבט למערב.

 .4כוכי הקולומבריום ,מבט למערב.
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בית שמש ,רמת בית שמש ,ח'לאת אל-חימרה
25/02/2018
דוח סופי

יצחק פז

בחודשים פברואר–אפריל  2012נערכה חפירת הצלה באתר ח'לאת אל-חימרה ברמת בית שמש )נחל ירמות; הרשאה מס'  ;A-6428נ"צ
 ;198741-817/623318-86איור  ,(1לקראת בנייה .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ,נוהלה על ידי י' פז )צילום שטח( ,בסיועם של נ' נחמה
)מנהלה( ,א' האג'יאן ומ' קונין )מדידות( ,נ' זאק ,ד' פורוצקי וא' בלשוב )תכניות( ,א' לידסקי-רזניקוב )ציור כלי חרס( ,נ' אגא )ארכיאוזואולוגיה( ,א'
ירושביץ )כלי צור( ומ' בירקנפלד )מודלים ב.(GIS-

האתר ח'לאת אל-חימרה ממוקם על גבעת גיר גבוהה )מעל  400מ' מעפה"י( ,המוקפת בכמה נחלים ,בהם נחל ירמות,
שבעת העתיקה היה אחד ממקורות המים העיקריים באזור )למשל .(Dagan 2011:7 ,בחפירת הצלה נרחבת בשנת 1996
נבדקו רוב השרידים העיקריים :יישוב מתקופת הברונזה הקדומה 1ב' על המדרון הצפוני-מערבי ,חלק מיישוב מתקופת
הברונזה המאוחרת באזור שטוח בדרום-מזרח ראש הגבעה וכמה מתקנים חצובים ובנויים על המדרונות המתונים של
הגבעה )איזנברג וסקלר תש"ס(.
נחפרו שני שטחים ) .(B ,Aשטח  ,Aמוקד החפירה ,נפתח באזור השטוח שבו נחפרו ב 1996-שרידים מהב"מ ,ונחשפו בו
שאר שרידי היישוב מתקופה זו וקירות שדה מאוחרים .בשטח  Bנחפרו מגוון מתקנים סביב שטח  :Aשומרה ,שלושה
מתקנים בנויים וערמת סיקול .כן אותרו מתקנים חצובים ותת-קרקעיים — כבשן סיד ,קולמבריום ,בור מים ושני חללים — אך
אלה לא נחפרו בשל התנגדות גורמים חרדיים .חלק מן האתר מתקופת הב"ק 1ב' נהרס קודם להקמתה של רמת בית
שמש ,וכעת יש כוונה להכשיר פארק ארכיאולוגי בשאר שטחה של הגבעה.
שטח A
השטח נפגע מאוד בשל פעילות חקלאית ,שעיקרה חריש והקמת קירות שדה ,בתקופות מודרניות .נפתחו שני תת-שטחים
)מזרחי — איור  ;2צפוני-מערבי — איור  (3ונחשפו בהם שרידים אדריכליים דלים מתקופת הב"מ שאינם מצטרפים לכלל
תכנית ברורה .בשכבת פני השטח שכיסתה את כל השטחים שנחפרו ,העשויה עפר חום כהה ,נמצאו שברי כלי חרס
מעורבים ,בעיקר שברי גוף מצולעים מן התקופות הרומית והאסלאמית.

הריבועים המזרחיים .נפתחו שישה ריבועים ) ;G/2–3 ,D–E/1 ,A/3–4איור  (2לצד השטח שנחפר ב 1996-במטרה לאתר
את המשך היחידות האדריכליות שנתגלו אז .ריבועים  A/3–4קרובים מאוד לחפירה הקודמת וצמודים לה ממזרח .במרכז
ריבוע  A/3נחשף ריכוז של אבנים בינוניות–קטנות בציר מזרח–מערב ) ,(L123ככל הנראה מפולת אבנים מקיר; אפשר
שהוא קשור לקיר סמוך שנחשף ב .(W91) 1996-בריכוז האבנים  123וכן מצפון ומדרום לו ) (L128 ,L127נמצאו שברי כלי
חרס מתקופת הב"מ .ב L128-נמצאו שני פריטי צור ,בהם נתז ראשוני )ירושביץ ,להלן; איור  .(2:23בריבועים D–E/1
נמצאה אדמה חומה בהירה שכיסתה את פני הסלע ובה שברי כלי חרס מתקופת הב"מ שנתגלו בעיקר בשקעים עמוקים
בסלע ) .(L113 ,L110 ,L109במרכז ריבוע ) G/3איור  (4נתגלו על פני הסלע שרידים דלים השייכים כנראה לקירות אבן של
מבנה .אפשר היה להבחין בבירור בקיר אחד בלבד ) ;W147כ 3-מ' אורך ,כ 0.5-מ' רוחב משוער( ,שנבנה מאבנים בינוניות–
קטנות ) 0.4–0.2מ' אורך( בציר כללי מזרח–מערב .מצפון לו ) (L145נתגלו חרסים מעורבים מן התקופות הב"מ והרומית
ומדרום לו ) (L131נמצאו שברים גדולים של כלי חרס מתקופת הב"מ ואבן מקבת מצור )ירושביץ ,להלן; איור  .(1:23בריבוע
 G/2נתגלה ממצא קרמי מעורב מן התקופות הב"מ והרומית ).(L125
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שני הריבועים הצפוניים ) ;D/5 ,B/5איור  (2בחלק זה של שטח  Aנפתחו מצפון לתעלת בדיקה בציר מזרח–מערב )תעלה
 ,(9שנחפרה בשנת  1996בשולי היישוב מתקופת הב"מ .מאחר שבתעלה שלא נתגלו שרידים אדריכליים כלשהם ,נועדה
החפירה בריבועים אלה לברר אם היו מבנים כלשהם מצפון לתעלה .בריבועים אלה נתגלתה רק קרמיקה מעורבת בתוך
אדמה חומה כהה על פני הסלע ,הסמוכים מאוד לפני השטח .נראה כי אם ניצבו כאן מבנים עתיקים הם נהרסו לחלוטין ,ולא
נותר מהם זכר .יתרה מכך ,מאחר שתמונה זו עלתה גם מן התעלה שנחפרה ב ,1996-יש מקום לשער שריכוז המבנים
בתקופת הב"מ השתרע על פני שטח מצומצם של כ 700-מ"ר מדרום לתעלת הבדיקה.

הריבועים הצפוניים-מערביים .נפתחו חמישה ריבועים ) C/10 ,B/9–10 ,A/8–9איורים  (5 ,3על מדרגת סלע מוגבהת
בקצה המערבי של האזור השטוח .החפירה התמקדה באבן גדולה מאוד ) ,S1ריבועים  ;C/10 ,B/10אורך  1.25מ' ,רוחב
מרבי  1מ' 1.32 ,מ' גובה מרבי; איורים  (7–5שניצבה בנקודה הגבוהה ביותר ויוחסה לתקופת הב"מ .האבן הוצבה בכיוון
צפון-מערב–דרום-מזרח; נראה כי הפן המערבי שלה יושר ועל הפן המזרחי נחרצו חריצים .קו של צור חום הנמשך לאורך
הפן הדרומי של האבן הוסיף למראה הייחודי שלה.
קטע מקיר שדה ארוך ) ;W130כ 4-מ' אורך השתמרות ,עד  0.5מ' רוחב;  0.5–0.3 × 0.5–0.2מ' גודל אבנים; איור ,(8
שזמנו אינו ידוע ,חצה ריבועים אלה בכיוון כללי צפון–דרום .הקיר הוקם הישר על פני הסלע ופגע בשרידים הקדומים; ואכן
ברוב הלוקוסים הממצא הקרמי מעורב ,מתקופות הב"מ והרומית.
למרות הפרעה זו ,החפירה התמקדה בבחינת משמעותה של האבן הניצבת ) ,(S1הקשרה הארכיאולוגי והקשר שלה
למבנה סמוך ) .(L126במילוי מדרום-מערב לאבן ) (L112נתגלו חמישה פריטי צור ,בהם סכין שלו שברור קל )ירושביץ,
להלן; איור  ,(3:23לצד שרידי בעלי חיים ,בהם שיני חמור )נ' אגא ,מידע בעל פה(.
מבנה ) 126ריבוע  ;B/9איור  (9הוא היחיד בסביבת האבן שאפשר לתארך לתקופת הב"מ ,זמנה המשוער של האבן .רק
מעט השתמר מן המבנה ,שהושתת על סלע האם ועל מילוי אדמה שנועד ליישר שקעים עמוקים בסלע :שני קירות )W143
 ;,W142כ 2-מ' וכ 2.5-מ' אורך השתמרות ,בהתאמה( שנבנו מאנבים בינוניות ויצרו פינה דרומית-מערבית של מבנה .כיוונו
של קיר שלישי ) ;W115כ 2.4-מ' אורך השתמרות 0.5 ,מ' רוחב( ,שנחשף בפינה הצפונית-מערבית של ריבוע  ,B/10מרמז
כי השתייך אולי אף הוא למבנה זה ,אף שנבנה בשיטה אחרת :שורה אחת של אבנים גדולות )עד  0.5מ' אורך( .הממצא
הקרמי מהמבנה תוארך לתקופת הב"מ ובו בעיקר סירי בישול.
בריבועים אלה נחשפו שני שרידים מאוחרים .אחד הוא קיר השדה הארוך  130בציר צפון–דרום והמשכו דרומה ) ;W153כ-
 5מ' אורך השתמרות ,עד  0.5מ' רוחב( בריבוע  .A/8קיר  ,153שלא כמו חלקו הצפוני  ,130נבנה על מצע של אבנים קטנות
ששימשו ליישור פני השטח .הקיר נבנה מאבנים גדולות ) 0.7 × 0.5מ'( לצד אבנים קטנות בהרבה .אף שברור כי קיר ארוך
זה מאוחר לפעילות באתר בתקופת הב"מ ,זמנו אינו ידוע .עם זאת ,בחינה של הממצא הקרמי בחלק זה של שטח ,A
מרמזת על תאריך בתקופה הרומית .השריד המאוחר השני הוא מפולת אבנים ) ,W156ריבוע  (C/10בציר צפון-מזרח–
דרום-מערב ,שמקורה כנראה בקיר שממנו שרד רק נדבך אחד של אבנים בינוניות .שברים ספורים של כלי חרס מן התקופות
הרומית נמצאו באדמה שהצטברה על פני הסלע עד לראש המפולת.

כלי חרס מתקופת הברונזה המאוחרת משטח ) Aאיורים (13–10
החפירה בשטח  Aהניבה רק  76שברי כלי חרס אינדיקטיביים מתקופת הב"מ; לא נמצאו כלים שלמים או כלים לרפאות.
מגוון הכלים מצומצם למדי ,ואין בו כלי יבוא .רוב הכלים הוכנו מטין חום-כתום עם גריסים מעטים ,רובם מאבן גיר לבנה
שנמצאו הן בכלי בישול הן בכלי אחסון .הכלים השכיחים ביותר הם קנקני אגירה ) 27שברים( וסירי בישול ) 26שברים( .כן
נמצאו  20שברים של קערות ושישה שברים של פכים ופכיות.
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קערות )איור  .(12–1:10קערה אחת שלה דפנות ישרות )איור  ,(1:10טיפוס שאינו מוכר מהחפירה הקודמת באתר .היא
עשויה מטין חום ,ונצרפה במידה בינונית .קערה כדורית שלה שפה פשוטה )איור  (2:10שייכת אף היא לטיפוס נדיר מאוד
באתר .לעומת זאת ,קערות מזוות שלהן שפות מעובות ומחודדות הפונות פנימה )איור  (5–3:10שכיחות מאוד .לכמה מהן
חתך דמוי מדף או פטיש ולאחרות שפות פשוטות יותר .הקערות לא עוטרו ,למעט קערה מס'  ,5שנשאה זיזים אנכיים
)למקבילה קרובה מתל אפק ,ר'  .(Gadot 2009: Fig. 8.61:1כן נמצאו קערות עמוקות ששפתן מעובה ומשולשת או נוטה
פנימה )איור  ,(7 ,6:10וקערות גדולות ,דמויות  Sשלהן דפנות עבות במגוון שפות :פשוטות ,מעובות מעט או נוטה חוצה
)איור  .(12–8:10אפשר שכמה מן הקערות דמויות  Sהיו קובעות על רגל ,אך מאחר שלא נמצא ולו כלי שלם אחד ובאף לא
אחד מן השברים נמצא חיבור לרגל ,אין אפשרות לאשש השערה זו.

קדרות מזוות )איור  .(15–13:10נמצאו כמה שברים שהשתייכו אולי לכלים מטיפוס זה .הם עשויים מטין כתום-חום ,עם
גריסים לבנים; הליבה אפורה ומעידה על צריפה גרועה .פריט מס'  15הוא בסיס דיסקוס שהשתייך כנראה לקדרה .הבסיס
חורר במכוון ,וכך הוצא משימוש ,אולי בפעולה סמלית.

סירי בישול )איור  .(11שפה אחת )איור  (1:11שייכת לסיר בישול שלו שפה מלבנית מחורצת .אף שהשבר נמצא בלוקוס
מעורב ,צורת כלי והטין הוורוד בולטים בשונותם ונדירים באתר .צורת הכלי דומה לכלים מתקופת הברונזה התיכונה –
ראשית הברונזה המאוחרת .רובם המוחלט של סירי הבישול הם מטיפוס שלו שפת מרזב )איור  ,(16–2:11הטיפוס האופייני
ביותר של סירי בישול בתקופה זו .כלים אלה יוצרו מטין חום עם גריסים לבנים ועל כמה מהם שרידי פיח.

קנקני אגירה )איור  .(12אף שכלים אלה שכיחים באתר ובחפירה הקודמת נמצאו חמישה מהם מתאימים לרפאות )ע'
איזנברג ,מידע בעל פה( ,לא נמצא הפעם ולו כלי אחד שאפשר היה לרפא .רוב השברים שנמצאו שייכים לטיפוסים דומים
לאלה שנתגלו בעבר :צווארם גבוה למדי ,השפות מעובות ומעט מגוונות בצורתן והבסיסים עבים ,כפי שנפוץ בתקופת הב"מ.

פכים ופכיות )איור  .(6–1:13שברים מס'  1ו 2-שייכים לפכים ששפתם עבה ורכס מעטר את החיבור בין השפה לצוואר.
חלקו העליון של פך מס'  3מזווה ושפתו משולשת ונוטה חוצה; לכלי ידית אוזן ,ייתכן שהוא צפחת.

שונות )איור  .(9–7:13נמצאו שני פקקים )איור  :(8 ,7:13מס'  8נועד לקנקן ,ומס'  7כנראה לכלי קטן יותר .כן נמצא שבר של
פריט חרס עגול ומנוקב )איור  ,(9:13כנראה משקולת או פקק.

ממצא כלי חרס מתקופות שונות משטח ) Aאיור (14
לצד שברי כלי החרס מתקופת הב"מ נתגלה בשטח  Aממצא קרמי מתקופת הברונזה הקדומה ומהתקופה הרומית .ארבעה
שברים מן הב"ק )איור  (4–1:14נמצאו בשרידים מן הב"מ ,אך סמוך מאוד לסלע האם :קערה שלה שפה דמוית פטיש )איור
 ,(1:14שכמותה נמצאו בחפירה הקודמת באתר וזמנה תקופת הב"ק 1ב; שבר קטן של טס )איור  ,(2:14שכלים דומים לו
נמצאו בהקשר של שרידים מתקופת הב"ק  3בתל ירמות; וכן בסיס שטוח ושבר גוף עבה שלו עיטור חבל ,השייכים כנראה
לכלי אחסון גדול )איור .(4 ,3:14
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חמישה שברים מן התקופה הרומית )איור  (9–5:14נמצאו בהקשרים שונים ,אך ללא קשר לאלמנט אדריכלי כלשהו :אגן
ששפתו שטוחה ,עשוי מטין לבן-צלהב )איור  ,(5:14אולי מן התקופה הרומית המאוחרת; קערה קטנה שדופנותיה דקות
ושפתה שטוחה )איור  ,(6:14אולי מן התקופה הרומית הקדומה; סיר בישול מזווה )איור  ;(7:14שפה פשוטה וזקופה של
קנקן )איור  ;(8:14ושבר קטן של נר הרודיאני )איור .(9:14

שטח B
שטח  Bהוא האזור הטרשי המקיף את שטח  .Aעל המדרון הדרומי של הגבעה נחפרו שומרה ומתקנים בנויים; על המדרון
הצפוני נבדקה ערמת סיקול.

שומרה ) ;L132איורים  .(16 ,15נחשף מבנה מעוגל ) 3.3מ' קוטר( שהשתמר היטב סמוך לשטח  ,Aבנקודה שצפתה על
המדרון הדרומי של הגבעה .אף שחלקו המערבי התמוטט ,השתמרותו טובה למדי ,והקיר הסוגר ) (W139ניצב עדיין לגובה
שמונה נדבכים ) 1.7מ' גובה( .הנדבך התחתון בנוי מאבנים גדולות )עד  0.75 × 0.50מ'( ,ואילו שאר אבני הקיר קטנות יותר
)כ 0.4 × 0.3-מ'( .המבנה נמצא מלא בחצץ מעורב באדמה חומה ,עדות אפשרית לקומה נוספת .בתוך המילוי נמצאו שברי
כלי חרס מתקופות שונות ,אך בעיקר כלי עזה שהיו בשימוש במאה הכ' לסה"נ ,ועל כן יש לקבוע את תאריכו של המבנה לזמן
זה.

מתקנים בנויים ) .(L154 ,L140 ,L136נחשפו שלושה מתקנים עגולים שנבנו ברישול מאבני גוויל בינוניות :שניים )L140
 (,L136במורד המדרון הדרומי ואחד ) (L154כ 100-מ' ממערב להם .מתקן  3) 136מ' קוטר חיצוני 2 ,מ' קוטר פנימי;
איורים  (18 ,17הוקף בקיר עגול ) (W138בנוי מאבנים בינויות–גדולות לגובה שלושה נדבכים ) 0.9מ' גובה( .בתוך המתקן
נמצאה אדמה חומה מעורבת באבנים קטנות ובכמה שברי גוף לא אינדיקטיביים .מתקן ) 140איור  (19השתמר רע ,ולכן
מידותיו המקוריות אינן ידועות .מתקן  1.8) 154מ' קוטר פנימי; איורים  (21 ,20השתמר לגובה ארבעה נדבכים של אבנים
קטנות–בינוניות ) 0.22מ' גובה( .המתקן נהרס בחלקו ,ומפולת אבנים כיסתה את פני הסלע שעליו הוקם .בתוך המבנה לא
נתגלו שברי כלי חרס אינדיקטיביים.

ערמת סיקול ) ;L164איור  .(22גל אבנים גדול נבדק סמוך לקצה הצפוני של הגבעה .הגל נסמך על קיר תמך איתן ,שנבנה
מבולדרים )עד  0.5 × 0.6 × 1.0מ'( ואי אפשר היה לתארכו.

סביר מאוד להניח שהשומרה והמתקנים הבנויים על המדרון הדרומי של הגבעה היו חלק מתופעה אחת :השומרה שהוקמה
סמוך לראש המדרון הגנה על המטעים שעל המדרון ושבשטחם הוקמו מתקנים לאחסון התוצרת החקלאית ,למשל זיתים.
לפיכך דומה שיש לתארך את המתקנים הבנויים ,כמו את השומרה ,למאה הכ'.

פריטי צור
אלה ירושביץ
בחפירה נאספו  13פריטי צור :מקבת קטנה ושבורה קלות ) ;L131כ 6-ס"מ קוטר; איור  11 ;(1:23פריטים מותזים ,ובהם
גרעין אחד ,שבעה נתזים ושלושה כלי אד-הוק; וגוש צור גולמי אחד בגודל בינוני .חומר הגלם במאסף זה הומוגני :מקורם של
כל הפריטים בתצורת משאש ,וצבעם בז' או בז'-אפור עם נקודות בהירות של גיר צורני .לפריטים מראה טרי; גודלם של
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הפריטים ומאפייני הקליפה שנותרה על גוש הצור ועל פריטים הראשוניים מלמדים כי הפריטים הופקו מבולבוסי צור חצובים
בגודל קטן–בינוני.
פריטי צור נתגלו בשני לוקוסים בחלק המזרחי של שטח  :Aב L124-נמצאו גרעין א-מורפי )כ 5-ס"מ אורך( לנתזים ,שני
נתזים ונתז משוברר אחד; ב) L128-סל  (B1067נמצאו נתז בינוני אחד הנושא שרידי קליפה )איור  (2:23ונתז ראשוני קטן
שעליו שברור חלקי.
ב ,L112-סמוך לאבן הניצבת בחלקו הצפוני-מערבי של שטח  ,Aנתגלו חמישה פריטים משובררים — שלושה נתזים ,פריט
ראשוני שרוף אחד וסכין אחד שגבו טבעי ,הנושא שברור עדין )איור  — (3:23וגוש הצור שנזכר לעיל .פריטים אלה נמצאו
לצד ריכוז של עצמות בעלי חיים ושיני חמור )נ' אגא ,מידע בעל פה(.
הכמות הקטנה של פריטים המיוצגים במאסף ,מצבם הטרי ושני הצבעים בחומר הגלם שלהם מרמזים על מספר מצומצם
של אירועי התזה שנעשו באתר ,שבהם יוצרו מעט כלים בזמן קצר ולשימוש מיידי.

דיון
אף שהשרידים בח'לאת אל-חימרה חלקיים וההשתמרות גרועה ,שתי החפירות באתר ,ב 1996-וב ,2012-מלמדות על
פעילות חקלאית אפשרית בתקופה הרומית ובמידה נרחבת יותר בשלהי התקופה העות'מאנית ,ועל יישוב קטן שהתקיים
לאורך פרק זמן לא ארוך בתקופת הברונזה המאוחרת בראש אחת הגבעות הגבוהות בשפלת יהודה .רוב שרידי המבנים
השייכים ליישוב זה נחשפו בחפירה ב ;1996-שרידי המבנים שנחשפו ב 2012-היו מעטים והרוסים במידה רבה .השרידים
שנתגלו בשתי החפירות מלמדים על יישוב שבו לפחות שלוש יחידות אדריכליות .אף שפעילות חקלאית מודרנית והקמת
מדרגות עיבוד באתר פגעו בשרידים ,סביר מאוד להניח שרוב מבני היישוב נהרסו עוד בעת העתיקה.
דומה כי תושבי המקום בתקופת הברונזה המאוחרת עיבדו כרמים ומטעי זיתים על מדרונות הגבעה וניצלו את נחל ירמות
כמקור מים .היעדרם המוחלט של כלים מיובאים וכלי מותרות לצד הדומיננטיות של כלי בישול ואגירה במכלול הקרמי מלמדים
על אופיו הכפרי של אתר מגורים זה .אולם דומה כי האבן הגדולה הניצבת ) (S1בראש הגבעה ,ואולי גם מבנה  126הסמוך
לאבן ,מלמדים על פן נוסף של היישוב :אופיו הסמלי בשל מיקומו הטופוגרפי הגבוה.
היישוב הקטן בן תקופת הב"ת בתל ירמות )שכבות  ;V–VIכ  (Jasmin 2006: Fig. 1חשוב להבנת האתר ,כיוון שהוא
התקיים ברציפות ךאורך המאות הי"ג–הי"ב לפסה"נ ,אף שגם בו ההשתמרות גרועה .בשכבה  VIלא השתמרו שרידים
אדריכליים ,אך היא תוארכה למאה הי"ג לפסה"נ בשל כלי החרס הקיפריים והמיקניים שנתגלו בה .בשכבה  Vהשתמרו
שרידי בנייה ,אך לא נתגלה בה ממצא מיובא כלל; שכבה זו תוארכה למאה הי"ב לפסה"נ ויוחסה לתקופת הב"מ  3או תקופת
הברזל 1א' )מ' ג'סמין ,מידע בעל פה( .מאחר שגם בח'לאת אל-חימרה לא נמצאו כלל כלים מיובאים ,נראה כי היישוב באתר
הוא בן זמנו של שכבה  Vבתל ירמות .עם זאת ,אין בידינו מידע כלשהו על מערכת היחסים בין שני היישובים השכנים.
תאריך במאה הי"ב לפסה"נ עולה גם מהשוואת המכלול הקרמי באתר ,ובעיקר הקערות המזוות ,לזה מתל עזקה )ס' מצר,
מידע בעל פה( .חפירות שנערכו לאחרונה באתר זה מלמדות כי במאה הי"ב לפסה"נ התקיים במקום יישוב עירוני פורח
שנהרס בשרפה עזה )י' גדות ,מידע בעל פה( .חיזוק נוסף לתאריך זה עולה מהשוואת המכלול הקרמי לממצא בשכבה VI
בלכיש ).(Ussishkin 2004
היישוב בח'לאת אל-חימרה היה ככל הנראה אחד מארבעה כפרים ) 10–4דונם( שהתקיימו בתקופה זו בתחום רמת בית
שמש המודרנית .שלושת הכפרים האחרים — תל ירמות ,תל זנוח וח' אל-עליה — נזכרים אצל ג'סמין ,הדן בארגון הפוליטי
של ערי המדינה בדרום ישראל במאה הי"ג לפסה"נ ) .(Jasmin 2006:164, Fig. 1, Sites 81, 83, 85מאחר שכפרים אלה
רחוקים מדי מן המרכזים העירוניים הגדולים של תקופת הברונזה המאוחרת ,דוגמת תל לכיש ,דומה כי נקשרו לשני
היישובים העירוניים הסמוכים — תל בית שמש ותל עזקה — שִתפקדו כמרכזים עירוניים מקומיים .נראה כי את הכפרים
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, אלה שמצפון לנחל ירמות:( אפשר לחלק לשתי קבוצותDagan 2010) והיישובים הקטנים האחרים שאותרו בסקר של דגן
 שהיו בתחום,חימרה ותל ירמות- ובהם ח'לאת אל, ואלה שמדרום לנחל,שהיו בתחום ההשפעה של תל בית שמש
 המצביע בבירור על שני,GIS  הצעה זו מבוססת בין היתר על ניתוח.(Jasmin 2006: Figs. 1–4) ההשפעה של תל עזקה
.(Paz and Birkenfeld, forthcoming) מקבצי האתרים
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בית שמש ,רמת בית שמש מ'3
סאמר דלאשה

25/02/2018
דוח סופי

בחודש אוגוסט  2016נערכה חפירת הצלה ברמת בית שמש מ') 3הרשאה מס'  ;A-7788נ"צ  ;199906-70/623714-36איור  ,(1לקראת
בנייה .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון עו"ד אלעד הלוי ,נוהלה על ידי ס' דלאשה ,בסיוע י' לבן )מנהלה( ,א' האג'יאן )מדידות וסרטוט( ,א'
בלשוב )תכניות( ,ד' לוי )מפת איתור( ,י' רדשקובסקי ) ,(GPSא' פרץ )צילום( ,א' לידסקי-רזניקוב )ציור כלי חרס( וכן ע' שדמן ,י' זלינגר ,ס' גנדלר
וג' שלימוביץ.

החפירה נערכה על מורדות גבעה מתונה מצפון לנחל ירמות ,ממערב לח' אום אל-דיאב ומצפון לחורבת בית נטיף .זוהו שש
נקודות )איור  (2שניזוקו מאוד במהלך עבודות הפיתוח טרם החפירה :שלוש גתות ) (F5 ,F2 ,F1שבשתיים מהן נחצבו
מערות בשלב שני ) ,(F2A ,F1מתקן מדורג ששימש כנראה מערת קבורה או מקווה טהרה ) ,(F2Bמחצבה ) (F3ובור חצוב
שמהותו אינה ברורה ).(F4
באזור החפירה נערכו בעבר סקרים מקיפים ) (Dagan 2010ונקודתיים )נגורסקי  ,(2010ותועדו בהם מגוון ממצאים :שרידי
מבנים ,קטעי דרכים ,קירות שדה ומדרגות עיבוד ,גתות ובודדות ,בורות מים ובארות ,קולומבריום ,מערות לאחסון ,למגורים,
לקבורה ומערות טבעיות ,ערמות סיקול ,מתקנים חצובים ומחצבות .במהלך השנים האחרונות נערכו באזור חפירות ,שבהן
נחשפו מערות ,גתות ,שרידים בנויים ,מתקנים חצובים וקטעי דרך קדומים מתקופות שונות .בחפירות נמצאו כלי צור ושברי
כלי חרס המתוארכים לתקופות הפליאוליתית התיכונה ,הכלקוליתית ,הברונזה ,הברזל ,ההלניסטית ,הרומית ,הביזנטית,
הממלוכית והעות'מאנית )קוגן זהבי 2013א; קוגן זהבי 2013ב; זילברבוד 2013א; זילברבוד 2013ב; גרינוולד  ;2015פז
 ;2016שלו  ;2016הרשאה מס' .(A-7347

גת ) ;F1איור  .(3בחלק הצפוני של החפירה נחשפה גת שזוהו בה שני שלבי שימוש .בשלב הראשון נחצב בפני הסלע
משטח דריכה מלבני שרצפתו משופעת לדרום-מערב ) ;F1כ 2.4 × 2.2-מ'; איור  (4אל תעלה חצובה ) 0.5 × 0.1מ' 5 ,ס"מ
עומק( שהובילה אל בור איגום סגלגל ) ;L2כ 1.3 × 1.0-מ' 1.4 ,מ' עומק; איור  .(5בשלב השני יצאה הגת מכלל שימוש ,בור
האיגום הורחב ושימש פיר למערה ) ;F18כ 2.25-מ' קוטר 0.33 ,מ' עומק לפחות( שנחצבה מתחת לגת ,ושלא נחפרה
במלואה עקב אילוצי זמן .הממצא בגת וסביב לה כלל מעט מאוד חרסים סחופים המתוארכים לתקופות הברזל 2ב',
ההלניסטית ,הרומית ,הביזנטית ,האסלאמית והעות'מאנית; הממצא מתוך המערה מתחת לגת כלל בעיקר חרסים מתקופת
הברזל 2ב' ובהם קערות )איור  ,(1:6קנקנים )איור  ,(2:6קדרות )איור  (3:6ופערורים )איור .(4:6

גת ומערה ) ;F2איור  .(7ממזרח לגת  F1נחשפו שני מתקנים חצובים בסלע ,שנחפרו בחלקם בשל התנגדות גורמים
חרדיים ועקב אילוצי זמן :גת תעשייתית משוכללת ) ;F2Aאיור  (8שבמרכז משטח הדריכה שלה נחצב בשלב מאוחר פתח
למערה )איור  ,(9ומערה חצובה ) ;F2Bאיור  (10שייתכן ששימשה מקווה טהרה או מערת קבורה.
לגת משטח דריכה מרכזי ) ;L4כ 4.25 × 3.25-מ'; איור  (8המתנקז דרך תעלה חצובה לבור איגום רבוע ) ;L20כ 1 × 1-מ',
 1מ' עומק לפחות( ,שבדופנותיו הצפוניות השתמרה שכבה דקה של טיח אפור ) 5–3ס"מ עובי(; בור האיגום לא נחפר
במלואו .בדופן המזרחית של הגת ,מעל משטח הדריכה ,נחצבו תא אחסון ) ;L3כ 2.00 × 1.95-מ'( ושתי גומחות מלבניות
) 0.25 × 0.25מ' 8–6 ,ס"מ עומק( .בדופן הצפונית של הגת ,מעל לבור האיגום ,זוהו סימני חציבה ושקערורית חצובה דמוית
משפך ) ;L28כ 0.18 × 0.15-מ';  3ס"מ עומק( .הדופן המערבית של משטח הדריכה כמעט ולא השתמרה ,וממערב לה
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נחשפו תעלה סדוקה ) (L21כנראה טבעית ,ושתי תעלות חצובות ) (L26 ,L25שזיקתן לגת איננה ברורה .בשלב מאוחר
נחצב במרכז משטח הדריכה של הגת פתח למערה שתועדה מלאה בהצטברויות סחף ולא נחפרה )איורים  .(11 ,9 ,7נצפה
בה פתח כניסה מלבני ) ;L5כ 2 × 1-מ' 1.2 ,מ' עומק לפחות( ,המוביל לחדר תת-קרקעי ) ;L27כ 7.3 × 5.0-מ' 2 ,מ' גובה
לפחות( ,שבתוכו זוהו הצטברויות של אדמה מעורבת בחרסים עות'מאניים ופסולת מודרנית ,ודיפון ,או תיקון ,בדופן הצפונית-
מזרחית של המערה באבני שדה בינוניות–גדולות ,חלקן מהוקצעות ) 1.4מ' גובה; איור  .(11מתוך ההצטברויות שבמשטח
הדריכה של הגת נלקטו חרסים המתוארכים לתקופות הרומית ,הביזנטית והעות'מאנית ,ובהצטברות האדמה בבור האיגום
נמצאו חרסים שחוקים וקנקן ביזנטי )המאות הד'–הז' לסה"נ; איור  .(1:12אין אפשרות לקבוע בוודאות את זמנה של הגת או
המערה ,אולם הגת דומה לגתות מטיפוס 'גת מורכבת' ,המתוארכות לתקופות הרומית והביזנטית.

מערה ) .(F2Bמדרום לגת  F2Aנחשפה מערה חצובה ומכוסה בסחף )איורים  ,(10 ,7ובה חזית כניסה בציר מזרח–מערב
המובילה אל חצר מבוא מלבנית ) ;L6כ 2.0 × 1.2-מ' 1.7 ,מ' עומק לפחות( ,מדורגת בשלוש מדרגות חצובות לפחות,
המובילות לפתח כניסה סגלגל ) 0.8מ' קוטר 1 ,מ' קוטר גובה לפחות( ,שנסתם באבן גולל שהוסרה טרם החפירה .המערה
נחפרה מחצר המבוא עד לפתח הכניסה בלבד בגלל התנגדויות של גורמים חרדיים .הממצא שנלקט מהחפירה בחצר
המערה היה של חרסים שחוקים שאי אפשר לתארכם .טיבה של המערה לא פוענח בוודאות ,ייתכן ששימשה מערת קבורה
או מקווה ,אך אין דרך לאשר זאת .מדרום למערה נחשפו סימני חציבה בסלע ) ;L7כ 0.70 × 0.45-מ' 0.25 ,מ' עומק(
שטיבם והקשרם לאתר אינם ברורים.

מחצבה ) .(F3מדרום-מערב למערה  F2Bנחשפו שרידי מחצבה ) ;L8כ 2.5 × 2.2-מ'; איורים  ,(14 ,13שניזוקה רבות
מפעילות כלי מכני לפני החפירה .נמצאו חרסים סחופים שהקשרם אינו מאפשר את תיארוך המחצבה.

בור ) .(F4ממערב למחצבה נחשפו שרידי בור חצוב במחשוף פני סלע ) ;L10כ 1.8 × 1.6-מ' 0.4 ,מ' עומק; איורים ,13
 ,(15שנפגע קשות במהלך עבודות העפר שקדמו לחפירה .רצפת סלע מעובדת בחלקה ,שניגשה לדופנותיו המערבית
והדרומית ,שימשה כנראה משטח עיבוד להפקת תוצרת חקלאית של יין או שמן .לא נלקט חומר מתארך מהבור.

גת ) .(F5בחלק הדרומי ביותר של החפירה נחשפה גת תעשייתית חצובה בסלע )איורים  ,(17 ,16גם היא נפגעה קשות
במהלך העבודות שקדמו לחפירה .לגת משטח דריכה רבוע ) ;L14כ 3.6 × 3.6-מ' 0.5–0.3 ,מ' עומק( ,המתנקז בדופן
הדרומית שלו אל בור איסוף מלבני ) ;L12כ 2.4 × 1.3-מ' 2 ,מ' עומק( שטויח בשכבה עבה של טיח אפור )כ 8-ס"מ עובי(,
ושני תאי אחסון שנחצבו ממזרח ומדרום למשטח הדריכה ) :L11כ 2 × 2-מ' 0.4–0.2 ,מ' גובה;  :L13כ 3.6 × 2.5-מ',
 0.3–0.2מ' גובה( .במשטח הדריכה נחשפו שרידי רצפת פסיפס שהושתתה על גבי שכבה עבה של טיח אפור )כ 7-ס"מ
עובי; איור  .(18הקשר בין משטח הדריכה לשני תאי האחסון לא שרד בשל הפגיעה טרם החפירה .לא נלקט חומר מתארך
מהגת ,אך היא מזכירה בצורתה גתות מטיפוס 'גת מורכבת' האופייניות לתקופות הרומית והביזנטית.

השרידים החצובים שנחשפו מעידים על פעילות חקלאית-תעשייתית הקשורה לאתרים הסמוכים ולחפירות קודמות שנעשו
באזור .הממצא הקרמי שנאסף מאדמת הסחף שכיסתה את השרידים מתוארך לתקופות הברזל 2ב' ,ההלניסטית ,הרומית,
הביזנטית ,האסלאמית והעות'מאנית ,אולם הוא נטול כל הקשר סטרטיגרפי ולכן אין הוא משקף בהכרח את זמן התקנתם או
את תקופת פעילותם.
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את גתות  F2Aו F5-אפשר לייחס לתקופות הרומית והביזנטית על סמך מקבילות שנחשפו באתרים אחרים ובהם מכלולים
מתוארכים .כיוון שהממצא במערה מגת  F1היה ברובו של חרסים מתקופת הברזל 2ב' שאולי נסחפו לתוך המתקן גם
בתקופות מאוחרות ,אי אפשר לתארך את הגת או את המערה שביטלה אותה .מקוואות ומערות קבורה חצובים בסלע
מופיעים במשך תקופות ארוכות וטיפוס מערה  F2Bשנחשף בחפירה זו דומה במאפייניו הטכנולוגיים והטכניים לאלו
מהתקופות הרומית והביזנטית .את מחצבה  F3אי אפשר לתארך וכך גם את בור .F4

גרינוולד ר'  .2015נחל ירמות )א'( .חדשות ארכיאולוגיות .127
זילברבוד א' 2013א .נחל ירמות )א'( .חדשות ארכיאולוגיות .125
זילברבוד א' 2013ב .נחל ירמות )ב'( .חדשות ארכיאולוגיות .125
נגורסקי א'  .2010בית שמש ,סקר באזור רמת בית שמש .חדשות ארכיאולוגיות .122
פז י'  .2016בית שמש ,רמת בית שמש ,שכונה ג .2חדשות ארכיאולוגיות .128
קוגן-זהבי א' 2013א .בית שמש ,רמת בית שמש )א'( .חדשות ארכיאולוגיות .125
קוגן-זהבי א' 2013ב .בית שמש ,רמת בית שמש )ב'( .חדשות ארכיאולוגיות .125
שלו ע'  .2016בית שמש ,רמת בית שמש מ .3חדשות ארכיאולוגיות .128
Dagan Y. 2010. The Ramat Bet Shemesh Regional Project: The Gazetteer (IAA Reports 46). Jerusalem
 .1מפת איתור.
 .2תכנית.
 ,F1 .3גת ,תכנית וחתך.
 ,F1 .4גת ,מבט לדרום.
 ,F1 .5בור איגום ומערה ,מבט למזרח.
 ,F1 .6ממצא כלי חרס.
 ,F2 .7גת ומערה ,תכנית וחתך.
 ,F2A .8גת ,מבט לצפון.
 ,F2A .9גת ופתח מערה ,מבט לדרום-מזרח.
 ,F2B .10מערה ,מבט למזרח.
 ,F2A .11חדר המערה ,מבט לצפון.
 ,F2A .12ממצא כלי חרס.
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 ,F4 ,F3 .13מחצבה ובור חצוב ,תכנית.
 ,F3 .14מחצבה ,מבט לצפון-מזרח.
 ,F4 .15בור חצוב ,מבט למזרח.
 ,F5 .16גת ,תכנית וחתך.
 ,F5 .17גת ,מבט לצפון-מזרח.
 ,F5 .18רצפת פסיפס של גת ,מבט לדרום.

 .1מפת איתור.

203 / 1276

 .2תכנית.
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 ,F1 .3גת ,תכנית וחתך.

205 / 1276

 ,F1 .4גת ,מבט לדרום.
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 ,F1 .5בור איגום ומערה ,מבט למזרח.
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 ,F1 .6ממצא כלי חרס.
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 ,F2 .7גת ומערה ,תכנית וחתך.
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 ,F2A .8גת ,מבט לצפון.

 ,F2A .9גת ופתח מערה ,מבט לדרום-מזרח.
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 ,F2B .10מערה ,מבט למזרח.
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 ,F2A .11חדר המערה ,מבט לצפון.

 ,F2A .12ממצא כלי חרס.
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 ,F4 ,F3 .13מחצבה ובור חצוב ,תכנית.

 ,F3 .14מחצבה ,מבט לצפון-מזרח.
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 ,F4 .15בור חצוב ,מבט למזרח.
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 ,F5 .16גת ,תכנית וחתך.
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 ,F5 .17גת ,מבט לצפון-מזרח.

 ,F5 .18רצפת פסיפס של גת ,מבט לדרום.
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בעינה-נג'ידת
08/05/2018
דוח סופי

אלכסנדר עפרון

בחודש פברואר  2016נערכה חפירת בדיקה בצפון-מערב בעינה-נג'ידת שבגליל התחתון )הרשאה מס'  ;A-7632נ"צ ,(234025/745845
לאחר שנחשפו שרידים עתיקים בתעלות בדיקה שנחפרו לקראת בניית בית .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ,נוהלה על ידי א' עפרון )צילום(,
בסיוע ע' שטרן )ליווי מדעי( ,י' יעקובי )מנהלה( ,ר' מישייב ור' לירן )מדידות וסרטוט( ,י' אלכסנדר )כלי חרס( ,ח' טחן-רוזן )ציור כלי חרס( וא' שפירו
)מפה( .עבודת השטח נערכה על ידי פועלים בני משפחת חמודי מבעינה-נג'ידת.

הכפר בעינה נזכר לראשונה במאה הג' לפסה"נ כנחלה לייצור יין ).(Tsafrir, Di Segni and Green 1994:80, Map 4
קונדר וקיצ'נר תיעדו בכפר קבר בנוי מהתקופה הרומית או הביזנטית ,מתקן חצוב בסלע ,מאגר מים בנוי וכנסייה קדומה
שנבנתה מחדש כמסגד ) .(Conder and Kitchener 1881:362, 381, Map: Sheet VIבחפירות שנערכו באתר בשנים
 2003ו 2004-התגלו שרידים דלים של מתקנים חצובים ,מחצבות ,קירות מדרגה ומערה ששימשה למגורים )דללי-עמוס
] 2006איור  ;[A-4327 :1פורת ] 2007איור  .([A-3961 :1בחפירה שנערכה בשנת  2014בגרעין היישוב הקדום התגלו
שרידים אדריכליים מקוטעים מהתקופה הרומית הקדומה ,או אולי משלהי התקופה ההלניסטית ,ומתקופת המעבר הרומית
המאוחרת–הביזנטית הקדומה ,וכן חרסים אחדים מהתקופות האסלאמית הקדומה והממלוכית–העות'מאנית )אלכסנדר
] 2016איור .([A-7169 :1
במורד הצפוני של הר טורעאן ,בשטח חצר הבית ,נפתח ריבוע חפירה יחיד ) 25מ"ר; איור  .(2מתחת לשכבת פני השטח
) 0.5מ' עובי( התגלו שרידים של שני קירות מבנה ) ;W3 ,W2איור  .(3קיר  3) 2מ' אורך 0.7 ,מ' רוחב( ניגש בחלקו הדרומי
אל קיר  4) 3מ' אורך 1.2 ,מ' רוחב(; רוב חלקו הצפוני של קיר  3לא השתמר .הקירות נבנו מעל שכבה דקה של אדמה
) 0.5–0.2מ' עובי( ,המונחת מעל סלע האם )איורים  ,(5 ,4משתי שורות של אבני שדה גדולות ובינוניות ובתווך מילוי של
אבני שדה קטנות; הם השתמרו לגובה של נדבך אחד .לא התגלתה רצפה ,ועל כן אפשר שקירות  2ו 3-הם יסודות ואילו
חלקם העליון לא השתמר.
בשכבות אדמה הקשורות לשרידי המבנה ) (L4 ,L1ובשכבת אדמה שמתחת לשרידי המבנה ) (L8התגלו חרסים משלהי
התקופה ההלניסטית והתקופה הרומית הקדומה ,ובהם כלי בישול מהתקופה ההלניסטית )איור  (2 ,1:6וסירי בישול )איור
 (6–3:6וקנקנים )איור  (11–7:6מהתקופה הרומית הקדומה .אחד מסירי הבישול הוא סיר מטיפוס כפר חנניה ) 4Aאיור ;6:6
 ,(L8ואחד מהקנקנים הוא קנקן שק שלו צוואר נוטה פנימה )איור .(10:6

אלכסנדר י'  .2016בעינה-נג'ידת .חדשות ארכיאולוגיות .128
דללי-עמוס ע'  .2006בעינה .חדשות ארכיאולוגיות .118
פורת ל'  .2007בעינה .חדשות ארכיאולוגיות .119
Conder C.R. and Kitchener H.H. 1881. The Survey of Western Palestine I: Galilee. London.

217 / 1276

Tsafrir Y., Di Segni L. and Green J. 1994. Tabula Imperii Romani; Judaea-Palaestina: Eretz Israel in

the Hellenistic, Roman and Byzantine Periods: Maps and Gazetteer. Jerusalem.
. מפת איתור.1
. תכנית וחתכים.2
. מבט למזרח,3- ו2  קירות.3
. מבט לדרום, וסלע האם2  קיר.4
. מבט למזרח,2  קיר.5
. ממצא כלי חרס.6

. מפת איתור.1
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 .2תכנית וחתכים.
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 .3קירות  2ו ,3-מבט למזרח.

 .4קיר  2וסלע האם ,מבט לדרום.
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 .5קיר  ,2מבט למזרח.
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 .6ממצא כלי חרס.
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גבעת יסף )תל א-ראס(
אדווין ק"מ ון דן ברינק ויואב לרר

30/04/2018
דוח ראשוני

בחודשים דצמבר  2016ומרס  2017נערכה חפירת הצלה בגבעת יסף ) ;Tell er-Rasהרשאות מס'  A-7849ו ;A-7973-נ"צ 208860-
 ,(9115/762785-3075במטרה לאמוד את הנזק שנגרם לשרידים עתיקים בעבודות של כלים מכניים בשנת  .2008החפירה ,מטעם רשות
העתיקות ובמימון צה"ל ,נוהלה על ידי אק"מ ון דן ברינק )צילום( וי' לרר ,בסיוע י' אלכסנדר ,י' חושקר ,י' גור ,א' עפרון ור' אבו ריא )מנהלי שטחים(,
י' יעקובי )מנהלה( ,ד' אייזנברג-דגן )צילום שטח( ,מ' פלג )הדמיית תלת-ממד( ,מתנדבים תלמידי תיכון בהדרכת ג' צינמון ופועלים מכפר מנדא
ונצרת.

התל משתרע על גבעת כורכר ,שבשטחה נערכו כמה חפירות בשנות השישים והתשעים של המאה הכ' )רוכמן-הלפרין
תשנ"ט; איור  .(1בחפירות אלה נחשפו שרידים עתיקים באתרם ,המתוארכים ברובם לתקופות הפרסית ,ההלניסטית,
הרומית המאוחרת ,הביזנטית והממלוכית.
במדרון המזרחי של הגבעה נפתחו שלושה שטחי חפירה ) ;E3–E1איורים  .(2 ,1בשטח  E1התגלו שרידים באתרם
משלהי תקופת הברונזה הקדומה  ,1קטע של קיר מבוצר מתקופת הברונזה הקדומה 2א' ושרידים מופרעים של קבר
מתקופת הברונזה התיכונה  .2בשטחים  E2ו E3-נחשפו עד כה רק שרידי צריפים מימי המנדט הבריטי.
שטח ) E1ריבועים (C9–C4 ,B11–B4
בסינון יבש של האדמה שנחפרה ברחבי שטח התגלו שפע חרסים ,כמה כלי צור וכלי אבן ,עצמות בעלי חיים ,כמות ניכרת
של צדפים מהים התיכון )בעיקר  (patellaומעט שרידי עץ מפוחם .בשכבת פני השטח התגלו חרסים מהתקופות הפרסית,
ההלניסטית ,הרומית המאוחרת והממלוכית ,שנסחפו כנראה ממעלה הגבעה .רק בארבעה ריבועים בחלק הצפוני של
השטח )ריבועים  (C9 ,C8 ,B11 ,B10העמיקה החפירה עד לקרקע בתולה )חמרה( או לסלע כורכר.
שלהי תקופת הברונזה הקדומה  .1בדרום השטח )ריבועים  (C5 ,C4התגלו שרידים באתרם של משטח גיר קטן )תשתית
רצפה?( ומתקן מעוגל בנוי מאבן; הם תוארכו לשלהי תקופת הברונזה הקדומה  1על סמך חרסים רבים ,שנעדרים מהם
שברי כלים מתכתיים.
תקופת הברונזה הקדומה 2א .בשטח נרחב התגלה קטע של יסוד רחב ,מבוצר ,הנמשך בכיוון צפון–דרום ) ;W110כ16.5-
מ' אורך חשיפה 2.7 ,מ' רוחב ] 5אמות[; איורים  .(4 ,3פניו המזרחי והמערבי של קיר היסוד נבנו מבולדרים וסלעים מגיר,
ובתווך ליבה של אבנים קטנות וכמה אבנים יותר גדולות; אפשר שהליבה נבנתה מתאים נפרדים או מיחידות משנה .הקצה
הצפוני של יסוד  110הושתת הישר על אדמת חמרה סטרילית ,ואילו החלקים האמצעי והדרומי של היסוד הושתתו על
אדמה ,שהכילה חרסים ,המתוארכים ברובם לשלהי תקופת הברונזה הקדומה  1ונעדרים מהם שברי כלים מתכתיים .אל
הפן המזרחי של יסוד  110ניגשות שש תמיכות רבועות בנויות אבן ) 1.6 × 1.6מ' ] 3 × 3אמות[; איורים  ;(6 ,5התמיכה
הדרומית נמצאת ברובה מחוץ לתחום החפירה ,ועל כן נחשף רק חלק קטן ממנה .שש התמיכות מרוחקות  2.5–2.2מ' )4
אמות( זו מזו .ללא חפירה נוספת אי אפשר לדעת אם יסוד  110הוא חלק מקיר תוחם מבוצר או חלק ממבנה מבוצר ,בדומה
למשל למבנה הארמון מתקופת הברונזה הקדומה  3בתל ירמות ) .(de Miroschedji 1990בשטח החפירה התגלו שרידי
לבני בוץ ,המלמדים שהחלק העליון של יסוד  110היה בנוי מלבני בוץ .כן התגלו בשטח מעט חרסים מתקופות הברונזה
התיכונה  ,2הפרסית ,ההלניסטית ,הרומית והממלוכית ,כנראה חדירות מאוחרות .רק בשני מקומות נחפרו לעומק השכבות
שמתחת ליסוד  ,110ובהן התגלו בעיקר חרסים משלהי תקופת הברונזה הקדומה  1ללא שברי כלים מתכתיים .בשטח
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החפירה לא השתמרו רצפות הקשורות ליסוד  .110במילויי אדמה ליד יסוד  110התגלו שברים רבים של כלי חרס מתכתיים,
המתארכים את בניית היסוד לתקופת הברונזה הקדומה 2א .נראה שחלקו הדרומי של יסוד  110נבנה הישר מעל שרידים
מתקופת הברונזה הקדומה  1וחותך אותם ,אולם רק חפירות עתידיות באתר יאששו השערה זו.
ליד יסוד  110ממערב )ריבוע  (B5התגלה במלואו קיר קצר ) ;W107כ 2.7-מ' אורך; איור  ;(7אורכו דומה לרוחב יסוד .110
ליד יסוד  110ממזרח )ריבוע  (C6התגלה משטח בנוי אבן ) ;L145איור  ,(8שלו פן אנכי ברור בצד מזרח.
תקופת הברונזה התיכונה  .2בפינה הדרומית-מזרחית של ריבוע  C5התגלתה קבורת אדם ) ,(L125שנחפרה ברובדי
האדמה המכסים את יסוד  ;110היא נחפרה רק בחלקה .קבורה זו הכילה שברי גולגולת יחד עם שברים של פכית קטנה
מחופה אדום ושל קערה מזווה שלה בסיס טבעת וסיכת ברונזה.
שטחים  E2ו) E3-שטח  — E2ריבועים  ;DD9 ,DD8 ,D9–D5שטח  — E3ריבועים (C5–C3
בשכבת פני השטח )כ 0.5-מ' עובי( בשטחים  E2ו E3-התגלתה בעיקר הצטברות של מלט ,קטעי קירות אבן ומתקנים
קטנים ,כנראה שרידים של כמה צריפים צבאיים מימי המנדט הבריטי ,וכן ממצאים בני ימינו ,ובהם למשל מוטות גדר ברזל,
חוטי חשמל וגדר תיל .בחלק הצפוני של שטח ) E2ריבוע  (D9התגלתה הצטברות ,כנראה קדומה יותר ,של אבני גיר
וכורכר; היא תחקר בעונת החפירות הבאה .החפירה לא העמיקה לקרקע בתולה בשטחים  E2ו.E3-

רוכמן-הלפרין א' תשנ"ט .חפירות בגבעת יסף )תל א-ראס( —  .1985–1984עתיקות .123–83:37
Miroschedji P. de 1990. The Early Bronze Age Fortifications at Tel Yarmuth – An Interim Statement.

Eretz-Israel 21:48*–61*.
 .1שטחי החפירה בגבעת יסף )מתוך :רוכמן-הלפרין  ,84:1999איור .(1
 .2שטחים  ,E3–E1תכנית.
 .3שטח  ,E1מבט תלת-ממד לכיוון מזרח.
 .4קיר  ,110מבט לצפון.
 .5תמיכות אבן רבועות ניגשות אל יסוד  ,110מבט למערב.
 .6שתי תמיכות אבן רבועות ניגשות אל יסוד  ,110מבט לדרום.
 .7קיר  ,107מבט למערב.
 .8קיר  ,145מבט לצפון.
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 .1שטחי החפירה בגבעת יסף )מתוך :רוכמן-הלפרין  ,84:1999איור .(1
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 .2שטחים  ,E3–E1תכנית.
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 .3שטח  ,E1מבט תלת-ממד לכיוון מזרח.

 .4קיר  ,110מבט לצפון.
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 .5תמיכות אבן רבועות ניגשות אל יסוד  ,110מבט למערב.

 .6שתי תמיכות אבן רבועות ניגשות אל יסוד  ,110מבט לדרום.
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 .7קיר  ,107מבט למערב.
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 .8קיר  ,145מבט לצפון.
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דימונה ,שכונת ממשית )ד(
ניר-שמשון פארן

31/12/2018
דוח סופי

בחודש דצמבר  2014נערכה חפירה ארכיאולוגית במזרח דימונה )הרשאה מס'  ;A-7273נ"צ  ;204063/552709איור  ,(8:1לקראת הקמת
שכונה חדשה .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון רשות מקרקעי ישראל ,נוהלה על ידי נ"ש פארן ,בסיוע י' אל-עמור )מנהלה( ,מ' קונין וא'
האג'יאן )מדידות ושרטוט( ,א' לידסקי-רזניקוב )ציור ממצא קרמי( ,ק' עמית )צילום ממצא( ,ס' טליס )ארכיאולוגית נפה( ופ' סונטג )ארכיאולוגית
מחוז(.

האתר ממוקם על כיפה בגובה  579מ' מעפה"י ,שהיא חלק משלוחה הנמשכת מצפון לדרום בשוליים המזרחיים של העיר
דימונה .האתר נחפר לראשונה בשנת ) 1991נחליאלי וטהל תשנ"ג( .בשנת  2013נערך סקר פיתוח לקראת בניית שכונה
חדשה ,וזוהו בו מבנים ומתקנים פרוסים על פני מדרון המשתפל מזרחה ותחום בשני ערוצים קטנים מצפון ומדרום )× 70
 70מ'( .סקרים נוספים נערכו באזור האתר )אלדר-ניר ושמש  ,(Vogel 1975:13* ;2014וכן חפירות של אתרים מתקופת
הברונזה הביניימית :בשנת  2005נחפרו חמישה אתרים כ 2-ק"מ מצפון לאתר הנוכחי )פארן ואלג'ם  ;2014איור ,(4–1:1
ובשנים  2013ו 2014-נערכו שלוש חפירות בסביבת החפירה הנוכחית )פארן 2018א; פארן 2018ב; פארן 2018ג; איור
 ,(12–9 ,7–5:1ונחשפו בהן גם אתרים מהתקופות הביזנטית והעות'מאנית ומימי המנדט.
נוקה ונחפר מחדש מבנה מלבני ) 11.4 × 7.3מ'; איורים  (3 ,2מתקופת הברונזה הביניימית ,הבנוי על משטח סלע שפולס,
הוחלק ושימש רצפה; הקירות החיצוניים של המבנה ) (W15 ,W13–W11בנויים ברובם בנייה יבשה מפן אחד של אבני גוויל
בינוניות וגדולות ,הפן החיצוני שלהם שומר על קו ישר והם מתנשאים לגובה מרבי של שני נדבכים ) 0.7מ'( .קיר  13דו-פני,
ובו ליבה מאבנים; בחלקו הדרומי פן פנימי ,ואילו הפן החיצוני התמוטט החוצה )איור  .(4שלושה מהקירות החיצוניים של
המבנה נמצאו שלמים וללא פתחים; בקצהו הצפוני של קיר  13וברבע הדרומי שלו זוהו שני קטעים חסרים קצרים שאורכם
פחות מ 1-מ' ,כנראה מקום הפתחים של המבנה.
פנים המבנה חולק לשני חדרים גדולים ) — L107כ 6.5 × 4.4-מ';  — L109כ 4.1 × 2.7-מ'( ולארבעה מתקנים או חדרים
קטנים ) ;L113–L111 ,L108איור  ,(5אולי ממגורות .החלוקה לחדרים/מתקנים נעשתה במחיצות בנויות אבני גוויל קטנות
ובינוניות המגובבות ללא סדר ,שהשתמרו לגובה מרבי של  0.65מ' ).(W19–W16 ,W14
בחלק הדרומי של קיר  12נמצא ,צמוד לפן החיצוני ,מתקן חצי עגול ) ;L117כ 1.7-מ' קוטר( שנבנה משורה אחת של אבני
גוויל גדולות ) ;W20איור  .(6משטח הסלע ששימש רצפת המבנה נמשך מחוץ לו לכל הכיוונים ,משתפל במתינות מזרחה,
דרומה ומערבה .זוהו בו ספלולים אחדים שנחצבו ללא תבנית ברורה.
האתר נחפר בעבר ,ולכן נמצאה כמות קטנה יחסית של ממצאים )איורים  .(9–7אלה כוללים כ 30-חרסים ,שרובם נמצאו
בחדר  .107זוהו מהם חמישה :שתי שפות של פערור ,אחת מעוגלת )איור  (1:7ואחת חתוכה ולה רכסים מפנים ומחוץ )איור
 ;(2:7פכית שלה ידית נקב )איור  ;(3:7שפה פשוטה משתפלת החוצה של קנקן או קנקנית )איור  ;(4:7ושפה מעובה
משתפלת החוצה של קנקן )איור  .(5:7כל טיפוסי הכלים אופייניים לתקופת הברונזה הביניימית .כן נמצאו חרוז דו-חרוטי
מאבן שחורה )כ 0.25-ס"מ אורך ,כ 0.15-ס"מ רוחב; איור  (6:7וכ 20-נתזים מצור ,ללא ממצא מאפיין.
בחדר  107נמצאו שתי אבני שחיקה )שכב( עשויות בזלת ,אחת מהן שלמה )איור  (8ומהשנייה נמצא רק כחצי ,האופייניות
לתקופה .עוד נמצאו בחפירה שתי אבני ריחיים של יד )רכב ושכב; איור  (9עשויות אבן גיר קשה .אלו אינן מוכרות בתקופת
הברונזה הביניימית ,אך הן נמצאו על משטח הסלע ממזרח למבנה ,בשטח שלא נחפר בחפירת ) 1991על סמך צילומים
מהחפירה של נחליאלי וטהל( ,לפיכך ייתכן שהובאו למקום בתקופה הביזנטית או בתקופה העות'מאנית כשהייתה באזור
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פעילות אנושית.
האתר הוא חלק מפריסה רחבה של אתרים בני תקופת הברונזה הביניימית במזרח הנגב .אתרים אלה מאופיינים ברובם
בבנייה ירודה של מבנים עגולים או סגלגלים ,המתנשאים לרוב לגובה של עד מטר אחד ומעליהם נבנה גג מחומר מתכלה,
עדות להיותם של המבנים עונתיים ,של אוכלוסייה נוודית .כמות האבנים באתר רבה ביחס לאתרים בעלי ארכיטקטורה
מעוגלת ,רמז לכך שהמבנה התנשא לגובה של קומה ,ולא כפי שמקובל לשחזר את המבנים המעוגלים כיסודות של מבני
ארעי מחומר מתכלה.
המבנה המלבני שנחשף באתר אינו אופייני לתקופה ,אולם דומים לו יש בהר ירוחם ,במשאבי שדה וצפונה יותר .אופיו השונה
של המבנה – מלבני ומתנשא לגובה קומה ,ארבעת המתקנים שנמצאו בו ושימשו כנראה ממגורות לאגירת דגן ,ומיקומו על
ראש גבעה – מצביע על מבנה קבע ששימש כל השנה ולא רק בעונת המרעה.
היום עומד האתר על תילו בשטח המיועד לפיתוח פארק ארכיאולוגי .סמוך לו ספסלים מעוצבים שבנו ילדי בית הספר הסמוך,
והוא ממתין לשימור במסגרת הפיתוח של השכונה החדשה.
טבלת מפרט לאיור .7

אלדר-ניר א' ושמש נ'  .2014מפת דימונה –  .174אתר הסקר הארכיאולוגי של ישראל
./http://www.antiquities.org.il/survey/new

נחליאלי ד' וטהל ג' תשנ"ג .הר דימון .חדשות ארכיאולוגיות צט.91–89 :
פארן נ"ש ואלג'ם א'  .2014הרי דימונה .חדשות ארכיאולוגיות .126
פארן נ"ש 2018א .דימונה שכונת ממשית )א( .חדשות ארכיאולוגיות .130
פארן נ"ש 2018ב .דימונה שכונת ממשית )ב( .חדשות ארכיאולוגיות .130
פארן נ"ש 2018ג .דימונה שכונת ממשית )ג( .חדשות ארכיאולוגיות .130
Vogel E.K. 1975. Negev Survey of Nelson Glueck: Summary. Eretz-Israel 12:1*–17*.
 .1מפת איתור ואתרי חפירה סמוכים.
 .2תכנית וחתך.
 .3המבנה ,מבט כללי לצפון-מערב.
 .4הקטע הדרומי של קיר  ,13מבט לצפון-מזרח.
 .5חדרים  112 ,111 ,108במרכז המבנה ,מבט לדרום-מזרח.
 .6מתקן  117הצמוד לקיר  ,12מבט לצפון-מערב.
 .7ממצא כלי חרס וחרוז אבן.

232 / 1276

 .8אבן שחיקה עשויה בזלת ).(B1018 ,L107
 .9אבני ריחיים של יד ).(B1016 ,L106

 .1מפת איתור ואתרי חפירה סמוכים.
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 .2תכנית וחתך.
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 .3המבנה ,מבט כללי לצפון-מערב.
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 .4הקטע הדרומי של קיר  ,13מבט לצפון-מזרח.
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 .5חדרים  112 ,111 ,108במרכז המבנה ,מבט לדרום-מזרח.

 .6מתקן  117הצמוד לקיר  ,12מבט לצפון-מערב.
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 .7ממצא כלי חרס וחרוז אבן.
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 .8אבן שחיקה עשויה בזלת ).(B1018 ,L107

 .9אבני ריחיים של יד ).(B1016 ,L106
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דימונה ,שכונת ממשית )ג(
ניר-שמשון פארן

31/12/2018
דוח סופי

בחודשים מרס–אפריל  2014נערכה חפירת הצלה באתרים אחדים ממזרח לדימונה )הרשאה מס'  ;A-7060נ"צ  ;204320/552545איור
 ,(10:1בשטח המיועד להקמת שכונה חדשה .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון חברת ערים ,נוהלה על ידי נ"ש פארן ,בסיוע י' אל-עמור
)מנהלה( ,נ' טימר וח' ממליה )ניהול שטחים( ,א' האג'יאן ומ' קונין )מדידות( ,א' אלג'ם )עיבוד צור( ,א' קרסיק )ציור צור( ,פ' סונטג )ארכיאולוגית
מחוז( וס' טליס )ארכיאולוגית נפה(.

נחפרו שני אתרים מתקופת הברונזה הביניימית ומגוון שרידים שזמנם כנראה התקופות הביזנטית והאסלאמית הקדומה,
הפרוסים על פני שטח נרחב בשוליים הדרומיים והצפוניים של שטח השכונה המתוכננת; כן נוקו שלושה קברים מודרניים של
בדואים )לא נחפרו( .בשנת  2013נערך סקר פיתוח לקראת הקמת השכונה ,אשר הוביל לחפירה זו .פרט לסקר האחרון
נערכו בעבר באזור החפירה סקרים נוספים )אלדר-ניר ושמש  ,(Vogel 1975:13* ;2014ואף נערכו חפירות של אתרים
מתקופת הברונזה הביניימית :בשנת  1991נחשפו אתרים אחדים וקברים מדרום לחפירה הנוכחית )נחליאלי וטהל תשנ"ג;
איור  ;(8:1בשנת  2005נחפרו חמישה אתרים בני התקופה כ 2-ק"מ מצפון לאתר הנוכחי )פארן ואלג'ם  ;2014איור ;(4–1:1
ובשנים  2013ו 2014-נערכו שלוש חפירות בסביבת החפירה הנוכחית )פארן 2018א; פארן 2018ב; פארן 2018ג; איור
.(12 ,11 ,9–5:1
שטח החפירה חולק לארבעה שטחים מפאת גודלו )איור  :(2שטחים  Aו B-בחלק הדרומי של השכונה המתוכננת ,שטח C
באזור שבו תוקם תחנת שאיבה מדרום לשכונה ושטח  Dבחלק הצפוני של השכונה .שטחים  C–Aנמצאים בשטח אגן
ההיקוות של נחל אשלון הנמשך לדרום-מזרח ונשפך אל נחל ממשית.

שטח A
נחפרו סכר ,שלמרגלותיו נמצא קבר מודרני שלא נחפר ,קטע קיר קצר ושלוש מדרגות חקלאיות.
סכר )איור  .(1:2הסכר ) ;W1כ 17-מ' אורך; איורים  (4 ,3נבנה בכיוון מזרח–מערב מאבני שדה בינוניות וגדולות שהונחו
במדורג ,והשתמר לגובה של יותר מ 2-מ' ) 10–6נדבכים( .למרגלות הסכר ,בערך במרכזו ,נמצא תא ) ;L101כ1.8 × 0.7-
מ'( שנבנה משורה אחת של אבנים ) ,(W2כנראה קבר בדואי מודרני )לא נחפר; איור .(5
קיר )איור  .(2:2כ 15-מ' מדרום-מערב לסכר ,על מדרון צפוני של גבעה ,נמצא קיר שמהותו לא הובררה ) ;W3כ 3.5-מ'
אורך; איור  .(6הקיר ,שכיוונו צפון–דרום ,נבנה במורד המדרון משורה אחת של אבני שדה בינוניות וגדולות שהונחו על הסלע.
אבן יחידה ,שנמצאה סמוך לקצהו הצפוני של הקיר )לא בתכנית( ,היא אולי עדות לקיר שלא שרד.
מדרגה חקלאית )איור  .(3:2כ 20-מ' מצפון לסכר נחשפה מדרגה חקלאית; שרדו ממנה שני קטעים ) ;W6 ,W4כ0.4–0.3-
מ' גובה השתמרות; איור  ,(7וחלקה המרכזי נסחף בשל ערוץ קטן .המדרגה ,שכיוונה צפון-מזרח–דרום-מערב ,נבנתה
מאבני שדה בינוניות ) 11.4מ' אורך הקטע שנחפר מתוך  20.5מ' אורך כולל(.
מדרגה חקלאית )איור  .(4:2כ 80-מ' מצפון למדרגה באיור  3:2נחשפה מדרגה ) ;W5כ 12.7-מ' אורך 0.3 ,מ' גובה
השתמרות; איור  ,(8שנבנתה מאבני שדה קטנות ובינוניות בכיוון מזרח–מערב.
מדרגה חקלאית )איור  .(5:2כ 35-מ' מצפון-מערב למדרגה באיור  3:2נחשפה מדרגה נוספת ) ;W7כ 3.8-מ' אורך–0.2 ,
 0.3מ' גובה השתמרות; איור  ,(9שנבנתה מאבני שדה קטנות ובינוניות וכיוונה צפון-מזרח–דרום-מערב.
אופי הבנייה של השרידים בשטח  ,Aחרסים מצולעים שנמצאו בסביבתם ,וכן מקבילות מוכרות מרחבי הנגב ,מתארכים את
השרידים לתקופות הביזנטית–האסלאמית הקדומה.
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שטח B
כ 150-מ' ממערב לשטח  ,Aעל ראש גבעה ,נחפרו מבנה עגול ורוגם .הן המבנה הן הרוגם אופייניים בתכניתם למבנים
ולרגמים דומים במרחב ,המתוארכים לתקופת הברונזה הביניימית .עוד נחפרו בור מים אחד ומערכת איסוף המים שלו
ושלוש מדרגות חקלאיות ,המתוארכים לתקופה הביזנטית; הבור מוסיף לשמש להשקיית צאן עד ימינו .כן נוקו ותועדו בשטח
זה שני קברים מודרניים.
מבנה )איור  .(6:2נחשף מבנה עגול על ראש גבעה שטוחה המכוסה במשטח של חלוקי צור .קיר המבנה ) ;W21כ 2.3-מ'
קוטר 0.2 ,מ' גובה השתמרות; איורים  (11 ,10נבנה מאבני שדה קטנות ובינוניות והשתמר רק בחלקו .רצפת המבנה
) (L205נמצאה בעומק של  0.15מ' מתחת לפני השטח ועשויה אדמה מהודקת.
רוגם )איור  .(7:2בנקודה הגבוהה ביותר של הגבעה ,כ 10-מ' מצפון-מזרח למבנה ,נמצא רוגם ) ;L201כ 4.5–4.0-מ' קוטר,
 0.6מ' גובה השתמרות; איור  (12שהשתמרותו ירודה ,ועל כן קוטרו המקורי אינו ידוע .במרכז הרוגם נחשף תא קטן ריק
) ;L208כ 0.6 × 0.4-מ'( .בעומק  0.3מ' התגלה סלע האם ששימש רצפה בתא.
בור מים ,סכר ומערכת הזנה )איור  .(11–8:2כ 60-מ' מצפון-מערב לרוגם התגלה בור מים חצוב בסלע ) ;L215איור ;(13
הבור היה מלא במים בזמן החפירה ,ולכן לא נחפר .הבור הוא חלק ממערכת לאיסוף מים ,שכללה גם סכר ,שתי תעלות
איסוף מים ובור שיקוע .הבור ממוקם על הגדה המזרחית של נחל אשלון סמוך לנקודה שבה גדות הערוץ נעשות תלולות,
למרגלות מצוק בגובה של כ 2-מ' .פתח הבור עגול )כ 1-מ' קוטר ,כ 1.2-מ' עומק עד להתרחבות הבור( .בנקודה שבה
מתרוממים מצוקים משני צדי ערוץ הנחל התגלה סכר ) ;W25כ 9.5-מ' אורך 0.9 ,מ' גובה השתמרות מרבי; איור (14
שהפנה את המים לבור המים .הסכר נבנה מאבני שדה בינוניות וגדולות וכיוונו מזרח–מערב .הוא נבנה הישר על הסלע,
ונפרץ בחלקו המזרחי ,במקום שבו השתלב עם תעלת הזנה צפונית של הבור ) ;L216איור  .(15התעלה נבנתה צמוד
למצוק ונתחמה ממערב בקיר ) ;W28כ 6.2-מ' אורך השתמרות 0.5–0.4 ,מ' גובה השתמרות( ,שנבנה משורה אחת של
אבני שדה בינוניות ,שהונחו בניצב על צדן הצר .הקיר נבנה במרחק  1.2–0.7מ' מהמצוק .קצהו הצפוני של הקיר וחלקו
המזרחי של הסכר לא השתמרו ,אולם אין ספק כי היו קשורים זה לזה ושימשו לאיסוף מים לבור .בערך במרכז התעלה נבנה
קיר ) (W29שחסם את המעבר וכנראה שימש לעצירת סחף; חלק התעלה שמצפון לו ) (L216bשימש בור שיקוע.
בין הקצה הדרומי של קיר  28לבין פתח הבור נחצבה בסלע תעלה ) 0.2מ' רוחב ,כ 1-מ' אורך 0.1 ,מ' עומק; איור .(15
ייתכן שנחצבה בשלב ראשון וקיר  28נבנה בשלב מאוחר .במרחק  30מ' ממערב לרוגם  201נמצא הקצה העליון של תעלת
הזנה דרומית של בור המים ,שנבנתה משני קטעים .הקטע העליון ) ;L203כ 26-מ' אורך; איור  (16תחום מדרום בשורה
אחת של אבני שדה בינוניות ) (W22aובקצהו המערבי הופך לתעלה חצובה בסלע ) ;L206כ 0.8–0.5-מ' רוחב0.6–0.4 ,
מ' עומק; איור  ,(17כיוונו מזרח–מערב .תעלה  206פונה בכ 90º-לצפון ומסתיימת לאחר כ 5-מ' ,שם מתחיל הקטע התחתון
של תעלת ההזנה ) ;L204כ 54-מ' אורך כולל( ,שכיוונו צפון–דרום .גם את הקטע התחתון תוחמת שורת אבני שדה בינוניות
ממערב ) ,(W22bשהשתמרה בקטעים אחדים 12 .המטרים ,המחברים את תעלת ההזנה אל בור המים לא שרדו.
מדרגה חקלאית )איור  .(12:2כ 25-מ' מצפון לסכר ) (W25נחשפה מדרגה ) ;W26 ,W24כ 38-מ' אורך כולל 0.4 ,מ' גובה
השתמרות מרבי; איור  ,(18שכיוונה דרום-מזרח–צפון-מערב ,המתעגלת בשליש המערבי שלה לדרום-מערב .המדרגה
נבנתה משורה אחת עד שתיים של אבני שדה בינוניות ,ונחפרו בה שלושה קטעים ) 20.7מ' אורך מצטבר(.
מדרגה חקלאית )איור  .(13:2כ 35-מ' מצפון למדרגה באיור  12:2נחשפה מדרגה ) ;W23כ 25-מ' אורך כולל 0.4 ,מ' גובה
השתמרות מרבי; איור  (19שנבנתה משורה אחת עד שתיים של אבני שדה בינוניות וגדולות וכיוונה מזרח–מערב .נחפרו שני
קטעים ) 11.8מ' אורך מצטבר(.
מדרגה חקלאית )איור  .(14:2כ 35-מ' מצפון למדרגה באיור  13:2נחשפה מדרגה ) ;W27כ 7-מ' אורך השתמרות–0.2 ,
 0.3מ' גובה השתמרות( שנבנתה משורה אחת של אבני שדה קטנות ובינוניות וכיוונה מזרח–מערב.
קברים )איור  .(15:2כ 50-מ' ממזרח למדרגות באיור  13 ,12:2נמצאו על פני השטח שני ריכוזי אבנים ) ;L213B ,L213Aכ-
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 2מ' אורך; איור  (20המרוחקים כ 5-מ' זה מזה ומתארם סגלגל .ממזרח וממערב לשני ריכוזי האבנים נמצאו שתי אבנים
הניצבות על הפן הצר שלהן )מצבות?( ,ומכאן ההנחה שאלו קברי בדואים מודרניים .לפיכך השרידים נוקו ותועדו ,אך לא
נחפרו.
שטח C
במרחק  300–130מ' מדרום לשטחים  Aו B-נחפרו שתי מדרגות חקלאיות ,שרידים דלים של סכר הטיה ומאגורה גדולה,
שלה מערכת כניסת מים מורכבת .כל השרידים מתוארכים לתקופה הביזנטית ,אך נראה שהמאגורה הוסיף לשמש עד
לתקופה העות'מאנית ואולי אף עד השנים האחרונות.
מדרגה חקלאית )איור  .(16:2כ 120-מ' מדרום-מזרח לסכר  1משטח  Aנמצאה מדרגה חקלאית ) ;W34כ 15.6-מ' אורך,
 1.0–0.6מ' גובה השתמרות( שכיוונה מזרח–מערב .המדרגה נבנתה במדורג מאבני שדה בינוניות וגדולות .בחלקה
המערבי התגלה קיר נוסף ) ;W35כ 5.2-מ' אורך( המתפצל ממנה ,שמהותו לא הובררה.
מדרגה חקלאית )איור  .(17:2כ 180-מ' מדרום למדרגה באיור  16:2נמצאה מדרגה נוספת ) ;W32כ 29-מ' אורך כולל,
 0.5–0.2מ' גובה השתמרות( שנבנתה משורה אחת של אבני שדה בינוניות וגדולות ,וכיוונה מזרח–מערב .נחפרו שני
קטעים בקצותיה ) 10.9מ' אורך מצטבר(.
מכלול מאגורה )איור  .(19 ,18:2כ 50-מ' ממערב למדרגה באיור  17:2נחשפה מערכת מורכבת של מאגורה לאגירת מים
) ;L325כ 22 × 18-מ'; איורים  .(22 ,21כ 15-מ' מצפון למכלול המאגורה ,על הגדה הדרומית של ערוץ נחל אשלון ,נמצא
ריכוז מוארך של אבנים ) ;W31כ 4-מ' אורך 0.8 ,מ' רוחב( ,כנראה שריד של סכר ששימש להטיית המים מהערוץ למאגורה.
שקע מוארך בין הסכר למאגר מסמן כנראה את תוואי תעלת ההטיה שקישרה ביניהם .השקע המוארך מסתיים ,בקצהו
הדרומי ,סמוך לתא רבוע ) ;L320כ 1.7 × 1.4-מ' 1.3–1.0 ,מ' עומק( בנוי אבני גזית ותחום בארבעה קירות ),(W39–W36
ונראה ששימש בור שיקוע של המאגורה .כחצי מטר מעל רצפת הבור ,בערך במרכז הקיר הדרומי-מזרחי של בור השיקוע
) ,(W38נמצא פתח רבוע ) ;L326כ 0.5 × 0.5-מ'( שלוח אבן מוחלק בתחתיתו .הפתח מוביל דרך מעבר ) 1.2מ' אורך( אל
חלל קמרון ) ;L324כ 2.4 × 1.6-מ' מידות פנימיות ,לפחות  1.9מ' גובה; איור  ,(23שנתחם בארבעה קירות )W40 ,W38
 (,W37 ,W33והשתמר בשלמותו; רצפתו לא נחשפה .חלקם התחתון של קירות הקמרון חצוב בסלע ,חלקם העליון בנוי
אבנים גדולות ,מסותתות בחלקן .הקמרון נבנה מאבנים מהוקצעות חלקית ומאורכות ,בשילוב טיט .במרכז קיר  33נמצא
פתח )כ 1-מ' רוחב 1.7 ,מ' גובה; איור  (23המוביל למאגורה רבועה ) ;L325כ 19 × 17-מ'( חצובה בסלע ,ולה ארבעה
עמודים חצובים ) 1.4 × 1.4מ' מידות ממוצעות של העמודים( .כ 2-מ' ממזרח לקמרון  324נמצאו שתי שקתות )L308
 .(,L307שוקת  2.4 × 0.6) 307מ'( נבנתה משורה אחת של אבני גזית וטיח ,רצפתה מטויחת ,ואילו שוקת × 0.5) 308
 2.0מ'( חצובה בסלע .כ 1-מ' מדרום לשוקת  307וכ 1-מ' ממערב לשוקת  308נמצא פתח ) 0.5מ' קוטר( בתקרת
המאגורה ששימש לשאיבת המים )איור  .(24מול פתח קמרון  324נפרצה תקרת הסלע של המאגר במכוון ,בפרצה
שמתארה חצי עגול ) ;L312כ 2.2 × 1.5-מ'; איור  .(25קיר  33התעגל דרומה והקיף את הפרצה מעל לתקרת הסלע; צורתו
מותאמת לצורת הפרצה ,וקיר הקמרון ופתחו משתלבים בו .נראה כי הפרצה הייתה מכוסה כאשר המאגורה הייתה בשימוש.
חלקה התחתון של המאגורה נמצא מלא בשפכים ,חלקם מודרניים ,עד לגובה של  2–1מ' מתחת לתקרה .צמוד לעמוד
המזרחי של המאגורה נחפר חתך בדיקה );  2.0 × 1.5מ'( עד לעומק של כ 2-מ'; הרצפה לא נחשפה ,אך ברור כי גובה
המאגורה היה  4.0–3.5מ' לכל הפחות.
שטח D
כקילומטר אחד מצפון לשטחים  Aו B-נחפרו שרידים בשלוש נקודות המרוחקות  400–200מ' זו מזו :מבנה ,משטח סלע
שעליו שני מתקנים ומדרגה חקלאית.
מבנה )איור  .(20:2על ראש גבעה בצפון-מערב השטח נחפרו שרידים דלים של מבנה עגול ) ;L411כ 3.2-מ' קוטר; איור
 (26שהוקם על משטח סלע ונסחף ברובו .המבנה נבנה שורה אחת של אבני שדה קטנות ובינוניות ) ;W43כ 0.4–0.2-מ'
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גובה השתמרות( .רצפתו לא השתמרה ,אולם נראה כי היא הונחה סנטימטרים אחדים מעל משטח הסלע.
מתקנים )איור  .(21:2כ 350-מ' ממזרח למבנה נחפרו שני מתקנים ) ;L409 ,L408איור  (27שהוקמו על משטח סלע;
מהותם לא הובררה .מתקן  408סגלגל ) 2.1 × 1.1מ'( ובנוי משורה אחת של אבני שדה בינוניות וגדולות .כ 5-מ' מדרום לו
מתקן  409עגול ) 1.5מ' קוטר( הבנוי אף הוא משורה אחת של אבני שדה בינוניות וגדולות .ממערב וממזרח למתקנים נמצאו
שני קטעי קירות ) W41במזרח ו W42-במערב( היוצרים מתחם )כ 7 × 6-מ'( ,אולי שרידי גדרה.
מדרגה חקלאית )איור  .(22:2בדרום שטח  Dנחפרה מדרגה חקלאית ) ;W44כ 11.2-מ' אורך 0.7–0.3 ,מ' גובה
השתמרות; איור  ,(28שנבנתה במדורג מאבני שדה קטנות ובינוניות וכיוונה צפון-מזרח–דרום-מערב.
ממצא קרמי
בחפירה נמצאו מעט שברי כלי חרס ,אך הם לא אינדיקטיביים .עם זאת ,רוב החרסים שנמצאו הם שברי גוף מצולעים,
המתארכים את השרידים לתקופות הביזנטית–האסלאמית הקדומה )המאות הה'–הט' לסה"נ( .כן נמצאו מעט חרסים
מטיפוס כלי עזה השחורים ,המתוארכים לתקופה העות'מאנית המאוחרת )המאות הי"ט–הכ' לסה"נ( ומעידים על פעילות
באזור בתקופות אלו.
ממצא צור
אמיל אלג'ם
בשני האתרים מתקופת הברונזה הביניימית )איור  (7 ,6:2נמצאו  34פריטי צור מותזים .כיוון שכל האתרים נמצאו על פני
השטח ,כל הפריטים שנאספו שחוקים ולכולם פטינה .בשל מיעוט הפריטים אין אפשרות לתאר את התעשייה במדויק ,אך
אפשר להניח שהיא נתזית ומאולתרת .הפריטים נעשו מחומר גלם מקומי — חלוקים שנמצאו בקרבת האתר.
נאספו  17נתזים ) 8–3ס"מ אורך( וארבעה להבים ) 10–5ס"מ אורך( .הלהב הארוך ביותר ) 10ס"מ; איור  (1:29עשוי צור
איאוקני אפור ,חומר גלם שלא נמצא בסביבה .הוא הותז במיומנות שאינה אופיינית לתעשייה באתר ,ונראה שהובא לאתר
ולא סותת במקום .עוד נמצאו בסביבה הקרובה של האתר שני פריטים ראשוניים שהותזו מחלוקים .לגרעינים אין סימני עיבוד
על משטחי הנקישה ,ולפי הצלקות בצד הדורסלי שלהם ,ניכר כי אלה גרעיני נתזים רב-כיווניים.
נמצאו  11כלים משובררים ,בהם תשעה נתזים משובררים בשברור לא אחיד )איור  ,(2:29להב על פריט ראשוני משוברר
)איור  (3:29וכלי קיצוץ על חלוק ) 10ס"מ אורך; איור  ,(4:29שהקצה הפעיל שלו נמצא על הצד הצר של החלוק ונוצר
משלוש צלקות.
המבנה והרוגם מתקופת הברונזה הביניימית שנחפרו משתלבים היטב באתרים בני התקופה שנחפרו באזור בעבר ,ואפשר
לשייכם לפעילות עונתית של רועים שנדדו לאזור זה בעונת החורף ובראשית האביב.
באתרים שיוחסו לתקופות הביזנטית–האסלאמית הקדומה לא נתגלה ממצא מתארך ,למעט חרסים מצולעים אחדים ,ולכן
תיארוכם מתבסס בעיקר על אופי המבנים ושיטת בנייתם ,לצד ההיכרות עם אתרים סמוכים מתקופות אלו .אתרים אלה היו
ככל הנראה חלק מהעורף החקלאי של ממשית — העיר הראשית באזור בתקופה זו — או שהם חלק מהשטחים החקלאיים
של כפר מן התקופה האסלאמית הקדומה ,השוכן כקילומטר אחד ממזרח לחפירה )מעלה גדוד; נ"צ מרכזי
 .(205250/552300חלק מאתרים אלה המשיכו לשמש לסירוגין עד התקופה העות'מאנית )המאות הט"ז–הכ' לסה"נ( ואף
מאוחר יותר ,עד ימינו אנו.
הקברים המודרניים וכן המשך השימוש בבורות המים מלמדים כי מאז התקופה האסלאמית הקדומה ועד ימינו פעלו באזור
נוודים שהוסיפו להשתמש במתקנים שהותירו קודמיהם .כיום נותר בשטח רק מאגר  325על כל מרכיביו )מבנה הכניסה ,בור
השיקוע ,השקתות ועוד( ויש אף כוונה להשלים את חפירתו ולשמר אותו .שאר האתרים נהרסו לחלוטין לצורך הקמת
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השכונה ופיתוח האזור.
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פארן נ"ש 2018ג .דימונה שכונת ממשית )ד( .חדשות ארכיאולוגיות .130
Vogel E.K. 1975. Negev Survey of Nelson Glueck: Summary. Eretz-Israel 12, pp. 1*–17*.
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דימונה ,שכונת ממשית )ב(
ניר-שמשון פארן

31/12/2018
דוח סופי

בחודש נובמבר  2013נערכה חפירה בקבוצת אתרים ממזרח לדימונה )הרשאה מס'  ;A-6939נ"צ  ;204206-64/552940-4איור ,(7:1
לקראת הקמת שכונה חדשה .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון חברת ערים ,נוהלה על ידי נ"ש פארן ,בסיוע י' אל-עמור )מנהלה( ,ו'
אסמן וי' שמידוב )מדידות ושרטוט( ,א' אלג'ם )עיבוד צור( ,א' לידסקי-רזניקוב )ציור כלי חרס( ,א' קרסיק )ציור צור( ,פ' סונטג )ארכיאולוגית המחוז(,
ס' טליס )ארכיאולוגית הנפה( ופועלים תושבי כסיפה.

חפירה נחשפו מבנים ומתקנים מתקופת הברונזה הביניימית שנתגלו בסקר פיתוח שנערך בשנת  2013בשטח השכונה
המתוכננת .השרידים פרוסים על פני מדרון ) 70 × 70מ'( המשתפל למזרח ותחום בשני ערוצים קטנים ,מצפון ומדרום;
מבנה נוסף זוהה כ 40-מ' מדרום-מערב לשטח המרכזי .באזור החפירה נערכו בעבר סקרים נוספים )אלדר-ניר ושמש ;2014
* ,(Vogel 1975:13ואף נערכו חפירות של אתרים מתקופת הברונזה הביניימית :בשנת  1991נחשפו אתרים אחדים
וקברים מדרום לחפירה הנוכחית )נחליאלי וטהל תשנ"ג; איור  ;(8:1בשנת  2005נערכה חפירה של חמישה אתרים כ 2-ק"מ
מצפון לאתר הנוכחי )פארן ואלג'ם  ;2014איור  ;(4–1:1ובשנים  2013ו 2014-נערכו שלוש חפירות בסביבת החפירה
הנוכחית )פארן 2018א; פארן 2018ב; פארן 2018ג; איור  ,(12–8 ,6 ,5:1שבהם נתגלו גם שרידים מהתקופות הביזנטית
והעות'מאנית ומימי המנדט.
בחפירה נחשפו האלמנטים שזוהו בסקר הפיתוח ) 400מ"ר שטח כולל; איור  :(2מתקנים )L134 ,L131 ,L129 ,L128
 ,(,L117 ,L107שאחד מהם יש לזהות אולי כרוגם ) ;(L106מבנים )L136 ,L133 ,L121 ,L118 ,L116 ,L105
 ,(,L104/L103 ,L101שלצד חלקם קירות; וקירות נוספים ) .(W19 ,W18 ,W13השטחים שבין שרידים אלה לא נחפרו.
להלן תיאור נפרד של כל אלמנט או ריכוז אלמנטים ,מצפון לדרום וממערב למזרח.

מתקנים  128ו 129-סגלגלים )כ 1.5 × 1.0-מ' ,כ 0.6-מ' עומק; איור  (3ומרוחקים כמטר אחד זה מזה .כל מתקן בנוי
משורה אחת של אבנים.
מתקן  .107כ 35-מ' ממזרח למתקנים  128ו 129-נמצא מתקן סגלגל נוסף ) 1.6 × 1.2מ' 0.7 ,מ' עומק; איור  ,(4הבנוי אף
הוא משורה אחת של אבנים.
מבנה  .133כ 15-מ' מדרום-מערב למתקן  107נחשפו שרידיו של מבנה עגול )כ 3-מ' קוטר; איור  ,(5שהשתמר חלקית :קיר
הבנוי שורה אחת של אבנים ) (W24סביב רצפת עפר מהודק בעומק  0.2–0.1מ' מתחת לפני השטח .שני קירות ארוכים
) (W23 ,W8תוחמים את המבנה ממערב וממזרח .נראה כי הם נפגשו בקצה הצפוני שלהם ,כ 7-מ' מצפון למבנה ,ותחמו
מרחב ,אולי מכלאה.
מבנה  .118כ 10-מ' ממזרח למבנה  133וכ 5-מ' מדרום למתקן  107נמצא מבנה עגול )כ 4-מ' קוטר; איורים  :(6 ,5קיר
) (W12הבנוי משורה אחת של אבנים ,שחלקן הוצבו על פאתן הצרה ,המקיף רצפת עפר מהודק בעומק  0.2מ' מתחת לפני
השטח .ממבנה זה נמשך לדרום-מזרח קיר ) ;W15כ 7-מ' אורך( ,ששימושו לא הוברר.
מתקן  .131כ 5-מ' ממזרח למבנה  118נמצא מתקן סגלגל ) 2.8 × 2.2מ' קוטר ,כ 0.4-מ' עומק; איור  ,(5הבנוי משתי
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שורות של אבנים .ייתכן שקיר  ,15הנמשך כ 2.5-מ' ממערב לו ,קשור אליו.
מתקן/רוגם  .106כ 13-מ' ממזרח למתקן  131נמצא ריכוז אבנים סגלגל ללא סדר ) 1.5 × 1.0מ'; איור  .(2ייתכן שאלו שרידי
רוגם שנסחף ברובו.
מבנים  101ו .104/103-בחלק הדרומי-מזרחי של החפירה ,כ 10-מ' מדרום למתקן  ,131נחפר שטח )כ 85-מ"ר( והתגלו
בו שני מבנים עגולים שסביבם מפלסי פעילות ומתקנים )איור  .(7המבנה הצפוני ) ;L101כ 3.5-מ' קוטר( בנוי מקיר )(2W
שלו שורה אחת של אבנים .צמוד לפן הדרומי-מזרחי של המבנה נמצא מתקן עגול ) ,(L113בנוי מקיר ) ;W9איור  (8שלו
שורת אבנים אחת .כ 3-מ' מדרום למבנה  101נמצא מבנה נוסף ) ;L104/L103כ 4-מ' קוטר; איור  ,(9בנוי מקיר מתעגל
) .(W3המבנה נחצה באמצעות קיר שצירו מזרח–מערב ) (W4לשני חצאים :צפוני ) (103Lודרומי ) .(104Lקירות  3ו4-
בנויים כל אחד משורת אבנים אחת .שני בורות סגלגלים חפורים בקרקע ,ובהם שכבה עבה של אפר מעורב באבנים קטנות,
נמצאו מדרום-מערב למבנה ) ;L119כ 0.8 × 0.5-מ' 0.3 ,מ' עומק; איור  (10ומצפון-מזרח לו ) 137L; 0.5 × 0.6מ' 0.4 ,מ'
עומק( .סמוך לכל אחד מהבורות התגלה צמד אבני שחיקה.
מבנה  .105כ 10-מ' ממזרח למבנה  101נמצאו שרידי מבנה עגול )כ 3-מ' קוטר; איור  (2ולו קיר מעוגל ) (W5הבנוי שורה
אחת של אבנים .רוב המבנה נהרס עם סלילתה של דרך.
מבנים  121ו ,136-מתקן  134וקירות  .19 ,18 ,13בקצה המערבי של השטח נמצא ריכוז של מתקנים ומבנים ,וזוהו שתי
שכבות )איור  .(11בשכבה  ,2התחתונה ,נחשפה מרביתו של מבנה עגול ) ;L136כ 3-מ' קוטר; איור  (12ולו קיר )(W25
שנבנה משורה אחת של אבנים .מעל מבנה  136נחשף קיר ) (W13המיוחס לשכבה  :1שורה אחת של אבנים בכיוון צפון-
מזרח–דרום-מערב .אל הפן הצפוני של הקיר הוצמד ריכוז אבנים ובתוכו מתקן ) ;L134כ 0.8-מ' קוטר(; בוניו השתמשו
בשרידי קיר  25משכבה  2לתשתית רצפת המתקן .קצהו המערבי של קיר  13השתלב במבנה עגול ) ;L121כ 3.5-מ'
קוטר( הבנוי מקיר ) (W14שלו שורה אחת של אבנים .ייתכן שמבנה זה שייך לשכבה  ,2ואילו קיר  13משכבה  1חותך אותו.
כ 10-מ' ממזרח למכלול נמצאו שני בדלי קירות מאונכים זה לזה ) ,(W19 ,W18אולי שרידיו של מבנה נוסף ,אך לא נחשפו
רצפות הניגשות אליהם.
מבנה  116ומתקן  .117כ 40-מ' מדרום למבנה  121נמצא מבנה עגול ) ;L116כ 3-מ' קוטר; איורים  ,(13 ,2הבנוי קיר
) ,(W10שלו שורה אחת של אבנים .הקיר הושתת על סלע האם ,שאף שימש רצפה במבנה .צמוד לפן הדרומי-מזרחי של
המבנה נמצא מתקן סגלגל ) ;L117כ 1.0 × 0.9-מ' קוטר( בנוי מקיר ) ,(W11שאף לו שורה אחת של אבנים.
הממצא
במתקנים ובמבנים שנחפרו נאסף מעט ממצא קרמי .מתוך כמה עשרות שברי כלי חרס נמצא רק שבר מזהה אחד :שפה
פשוטה של קערה דמוית ) Vאיור  .(1:14בממצא הקרמי זוהה גם שבר ,השייך אולי לקערית כדורית עשויה ביד ,או שזהו
חפץ דמוי ראש אלה הפתוח משני צדיו )איור  .(2:14כן נמצא מכלול עשיר של פריטי צור )אלג'ם ,להלן( ושני זוגות של אבני
שחיקה )לא צוירו(.
ממצא הצור
אמיל אלג'ם
בחפירה נאספו  1777פריטי צור )טבלה  (1שהתגלו בכל המבנים והמתקנים שנחפרו ,ללא ריכוז מסוים או דגם פיזור מרחבי
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מסוים .נמצאו מעט מאוד כלים מוגמרים ,ורובם הם כלי אד-הוק לא פורמליים .גרעיני הצור הרבים שנמצאו באתר מעידים על
תעשייה מקומית שניצלה חומר גלם מהסביבה הקרובה .מאפייני הפסולת הנלווית מלמדים שהייתה זו תעשיית נתזים לא
אינטנסיבית ,שבה אחידות נמוכה בשיטות הייצור.
טבלה  .1חלוקת פריטי הצור על פי סוגים
סוג

N

%

גושים

231

13

נתזים

1048

59

להבים

249

14

פריטים ראשוניים 71

4

גרעינים

71

4

פסולת גרעין

18

1

כלים

89

5

סה"כ

1777

100

פסולת נלווית .במכלול הצור באתר גושים ,נתזים ,להבים ,פריטים ראשוניים ,גרעינים ופסולת גרעין ,שהם  95%מהצור
במכלול; רובם ) (59%נתזים .הלהבים מועטים ,וכנראה שלא נעשו במכוון ,וכך גם הפריטים הראשוניים ,שרובם נתזים.
 63מן הגרעינים במכלול הם גרעיני נתזים )איור  .(2 ,1:15מעט הצלקות של להבים נעשו על גרעיני נתזים ,ועל פי מאפייניהן
נראה שהותזו שלא בכוונה .משטחי הנקישה בגרעינים לא עובדו ,ולהם צלקות מעטות :כ 40%-מהגרעינים נושאים אחת עד
שלוש צלקות; כ 50%-נושאים ארבע עד שמונה צלקות; ועל היתר יש יותר משמונה צלקות .מספר הצלקות הנמוך בכל גרעין
מעיד על דגם ניצול לא אינטנסיבי של הגרעינים .ליותר ממחצית מהגרעינים ) (57%משטח נקישה יחיד ,ולשאר שני משטחי
נקישה ) (36%או שלושה ) .(8%הגרעינים נחלקים לרב-כיוונים וחד-כיוונים בשיעורים שווים.
יוצא מן הכלל הוא גרעין להבונים מצור שקוף ,שלו  14צלקות ומשטח נקישה מעובד )איור  .(3:15זהו הגרעין היחיד המשקף
התמחות מקצועית .לפיכך ,סביר להניח שהוא הובא לאתר ואינו חלק מתעשיית הצור המקומית שהיא אחידה ושונה מאוד
ממנו.
במכלול  11רכסי גרעין .זהו נתון מפתיע ,שכן מספר גבוה של רכסי גרעין אופייני לאתרים שבהם התעשייה אחידה וניכרת
התמחות מקצועית גבוהה ,אך שאר מאפייני מכלול הצור מן האתר מצביעים על ההיפך מכך.
כלים .במכלול זוהו  89כלים ) 5%ממכלול פריטי הצור( ,הנחלקים ל 13-טיפוסי כלים .הכלים מעידים כי התעשייה באתר
אינה אחידה ,ועיקרה כלים מאולתרים )כלי אד הוק;  .(Rosen 1997בהיבט הטיפולוגי שולטים במכלול נתזים משובררים.
במכלול גם מעט להבים משובררים )איור  ;(1:16משוננים )איור  (3 ,2:16ושקערוריות ,שלהם צלקת יחידה בהיקף הכלי;
מגרדים — רובם כלי אד הוק )איור  ,(5 ,4:16אך אחד הוא שבר של מגרד מניפה )איור  ;(6:16מרצע )איור  ;(7:16מקדח
)איור  ;(8:16ושבר פרוקסימלי של כלי דו-פני )איור  .(9:16כלים אחדים נעשו על גבי פריטים ראשוניים.
סיכום
האתר שנחפר משתלב היטב בסדרת האתרים בני תקופת הברונזה הביניימית שנחפרו ונסקרו במזרח הנגב .אלו הם אתרי
חניה ,לרוב עונתיים ,ששימשו אוכלוסיית נוודים ,שנדדה ממקום למקום לצורך מרעה .אופי קיום כזה מסביר את דלות
השרידים באתרים שנחפרו ,ונראה שלרוב נשאו המבנים מבני-על מבד או מקש ולא נבנו מאבן למלוא גובהם.
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טבלות מפרט לאיורים 16–14

אלדר-ניר א' ושמש נ'  .2014מפת דימונה – ) 174הסקר הארכאולוגי של ישראל(.
נחליאלי ד' וטהל ג' תשנ"ג .הר דימון .חדשות ארכיאולוגיות צט.91–89:
פארן נ"ש ואלג'ם א'  .2014הרי דימונה .חדשות ארכיאולוגיות .126
פארן נ"ש 2018א .דימונה שכונת ממשית )א( .חדשות ארכיאולוגיות .130
פארן נ"ש 2018ב .דימונה שכונת ממשית )ג( .חדשות ארכיאולוגיות .130
פארן נ"ש 2018ג .דימונה שכונת ממשית )ד( .חדשות ארכיאולוגיות .130
Rosen A.S. 1997. Lithics After the Stone Age. Lanham.
Vogel E.K. 1975. Negev Survey of Nelson Glueck: Summary. Eretz Israel 12:1*–17*.
 .1מפת איתור ואתרי חפירה סמוכים.
 .2תכנית כללית.
 .3מתקנים  128ו ,129-תכנית.
 .4מתקן  ,107מבט לדרום-מערב.
 .5מבנים  133ו 118-ומתקנים  107ו ,131-תכנית.
 .6מבנה  ,118מבט למערב.
 .7מבנים  101ו 104/103-ומתקנים  119 ,109ו ,137-תכנית.
 .8מתקן  119בחזית ומבנה  101מאחור ,מבט לצפון-מערב.
 .9מבנה  ,104/103מבט לדרום-מערב.
 .10מתקן  119לאחר חפירתו ,מבט לצפון.
 .11מבנים  121ו ,136-מתקן  134וקירות  18 ,13ו ,19-תכנית.
 .12מבנה  136משכבה  2מתחת למתקן  134משכבה  ,1מבט למערב.
 .13מבנה  117ומימינו מתקן  ,116מבט לצפון-מזרח.
 .14ממצא כלי חרס.
 .15גרעיני צור.
 .16ממצא כלי צור.
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 .1מפת איתור ואתרי חפירה סמוכים.
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 .2תכנית כללית.
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 .3מתקנים  128ו ,129-תכנית.
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 .4מתקן  ,107מבט לדרום-מערב.

 .5מבנים  133ו 118-ומתקנים  107ו ,131-תכנית.
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 .6מבנה  ,118מבט למערב.
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 .7מבנים  101ו 104/103-ומתקנים  119 ,109ו ,137-תכנית.
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 .8מתקן  119בחזית ומבנה  101מאחור ,מבט לצפון-מערב.

 .9מבנה  ,104/103מבט לדרום-מערב.
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 .10מתקן  119לאחר חפירתו ,מבט לצפון.

 .11מבנים  121ו ,136-מתקן  134וקירות  18 ,13ו ,19-תכנית.
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 .12מבנה  136משכבה  2מתחת למתקן  134משכבה  ,1מבט למערב.

 .13מבנה  117ומימינו מתקן  ,116מבט לצפון-מזרח.
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 .14ממצא כלי חרס.

 .15גרעיני צור.

280 / 1276

 .16ממצא כלי צור.
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דימונה ,שכונת ממשית )א(
ניר-שמשון פארן

31/12/2018
דוח סופי

בחודשים יולי–אוגוסט  2013נערכה חפירת הצלה על שלוחה בשוליים המזרחיים של דימונה )הרשאה מס'  ;A-6863נ"צ 203864-
 ;941/552401-87איור  ,(9:1לקראת הקמת שכונה חדשה .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון רשות מקרקעי ישראל ,נוהלה על ידי נ"ש
פארן ,בסיוע י' אל עמור )מנהלה( ,מ' קונין וא' האג'יאן )מדידות( ,א' לידסקי-רזניקוב )ציור כלי חרס( ,א' אלג'ם )עיבוד צור( ,א' קרסיק )ציור צור( ,פ'
סונטג )ארכיאולוגית מחוז( וס' טליס )ארכיאולוגית נפה(.

נחפרו שלושה מבנים ושלושה מתקנים שהם חלק מסדרה של אתרים קטנים מתקופת הברונזה הביניימית במזרח הנגב,
המאופיינים ברובם בבנייה דלה של מבנים מעוגלים ,מכלאות ,מתקנים ,רגמים וקברים .האתרים זוהו בשנת  2013בסקר
פיתוח לקראת הסדרת האזור לבנייה .פרט לסקר האחרון נערכו באזור החפירה סקרים נוספים בעבר )אלדר-ניר ושמש
 ,(Vogel 1975: *13 ;2014ואף נערכו חפירות של אתרים מתקופת הברונזה הביניימית :בשנת  1991נחשפו אתרים
אחדים וקברים מדרום לחפירה הנוכחית )נחליאלי וטהל תשנ"ג; איור  ;(8:1בשנת  2005נערכה חפירה של חמישה אתרים
כ 2-ק"מ מצפון לאתר הנוכחי )פארן ואלג'ם  ;2014איור  ;(4–1:1ובשנים  2013ו 2014-נערכו שלוש חפירות בסביבת
החפירה הנוכחית )פארן 2018א; פארן 2018ב; פארן 2018ג; איור  (12–10 ,8–5:1ונחשפו בהן שרידים גם מן התקופות
הביזנטית והעות'מאנית ומימי המנדט.
באתר נחפרו שטח מרכזי ) (Aבראש המדרון המזרחי של שלוחה )כ 600-מ' מעפ"י( ושני מתקנים המרוחקים משטח זה,
אחד )שטח  (Bכ 25-מ' לדרום-מזרח ושני )שטח  (Cכ 170-מ' לדרום .הממצא הדל משטחים אלה כלל מעט חרסים ומעט
ממצא צור.

שטח ) Aכ 275-מ"ר; איור  .(2נחשפו שרידים של שלושה מבנים עגולים ) (L120 ,L110 ,L108ומתקן ) (L116שנבנו הישר
על משטח סלע המשתפל במתינות למזרח .נראה שהסלע בשטח האתר הוחלק ויושר ,לפחות בחלקו ,כדי לנצלו כרצפה.
המבנים ) 5–3מ' קוטר( נבנו מאבני שדה לא מעובדות שבחלקן הונחו ניצבות על הפן הצר שלהן .אמנם רוב המבנים לא
השתמרו למלוא היקפם ,אך מתארם זוהה בשליש עד חצי מההיקף .להלן יתוארו הממצאים מצפון לדרום.
מבנה  5) 120מ' קוטר חיצוני 0.4 ,מ' גובה השתמרות מרבי( ,בצפון השטח ,הוקף בקיר ) (W6מעוגל .במרכז המבנה
נחשף ריכוז אבנים ) ,(W10אולי שריד לעמוד אבן או יסוד לעמוד עץ שתמך בתקרה .סלע האם שימש רצפת המבנה ,ונראה
כי יושר חלקית .במזרח המבנה הונחה שכבת עפר ) 10–5ס"מ עובי( לפילוס הרצפה.
קטע קיר ) (W1בכיוון צפון–דרום נחשף בין מבנה  120לבין המבנה שמדרום לו ) ;(L108מהותו לא הובררה.
מבנה  4.0 × 3.5) 108מ' מידות חיצוניות 0.25 ,מ' גובה השתמרות מרבי( נחשף צמוד לחתך המערבי של החפירה וכ10-
מ' מדרום למבנה  .120המבנה סגלגל ובנוי מקיר ) (W2שהשתמר ברוב היקפו .בכל שטח המבנה נחשף סלע מוחלק
ששימש רצפה.
מבנה  3.5) 110מ' קוטר 0.55 ,מ' גובה השתמרות מרבי( נחשף כ 3-מ' מדרום-מזרח למבנה  .108מהקיר ההיקפי של
המבנה ) (W3נותרה פחות ממחצית ,אולם המתאר שנשאר הוא ודאי .ברבע הצפוני של המבנה נחשף תא ,או מתקן
משולש קטן ) ;L112כ 1 × 1-מ'; איור  ,(3התחום ממזרח ומדרום בקיר ) .(W5גם מבנה זה ניצל את משטח הסלע כרצפה.
מתקן  116נחשף כ 3-מ' מצפון-מזרח למבנה  :110ריכוז אבנים רבוע ) 2.8 × 2.4מ' 0.35 ,מ' גובה השתמרות מרבי(
שמהותו לא הובררה .מרכז המתקן נבנה מאבנים גדולות שטוחות והיקפו נבנה מאבנים בינוניות שיצרו את המתאר הרבוע.
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שטח  .Bכ 25-מ' מדרום-מזרח לשטח  Aנחפר מתקן מלבני ) ;L111כ 2 × 1-מ' 0.4 ,מ' עומק; איורים  ,(5 ,4שנתחם
באבנים ניצבות משלושה כיוונים .ייתכן שזהו קבר ,אף שלא נמצאו עצמות או כל ממצא אחר שייאשר השערה זו.
שטח  .Cכ 170-מ' מדרום לשטח  Aנחפר מתקן מעוגל ) ;L121כ 2.3-מ' קוטר; איורים  ,(7 ,6בנוי קיר היקפי ) (W11על
מדרגת סלע .הקיר נבנה ברובו מאבנים שהוצבו על הפן הצר שלהן .ייתכן שזהו מבנה עגול נוסף ,שחציו המזרחי נהרס וגלש
במדרון ,אולם מצב השתמרותו והעדר ממצאים אינם מאפשרים קביעה ברורה.
כלי חרס .נאספו כמה עשרות חרסים ,מהם  12האופייניים לתקופת הברונזה הביניימית בנגב :קערה פתוחה שלה שפה
חתוכה באלכסון פנימה )איור  ,(1:8קערה סגורה או ספל שלו שפה משתפלת החוצה וחיפוי אדום מבחוץ ומתחת לשפה
מבפנים )איור  ,(2:8פערור שלו שפה פשוטה )איור  ,(3:8פערורים שלהם שפה חתוכה ורכס נוטה חוצה )איורים ,(5 ,4:8
בסיס פכית דמוי דיסקוס )איור  ,(6:8שתי זרבוביות של קומקומים )איור  ,(8 ,7:8צוואר קנקן שלו ידיות נקב בין כתף לצוואר
)איור  ,(9:8שפה פשוטה של קנקן )איור  (10:8ושני בסיסים שטוחים )איור .(12 ,11:8
ממצא צור
אמיל אלג'ם
נאספו מעט פריטי צור ,פזורים במבנים ,ללא ריכוז .במכלול זוהו שלושים נתזים לא אחידים; שלושה גרעינים )איור (3–1:9
— לאחד מהם משטחי נקישה ניגודיים )איור  ,(1:9וגרעין אחד דיסקואידלי )איור  .(2:9עוד זוהו כלים :שקערורית )איור ,(4:9
משוננים )איור  ,(6 ,5:9מגרד )איור  (7:9וכלי קיצוץ אחד )איור  .(8:9המכלול זוהה כתעשייה לא אחידה .ייתכן מאוד
שפריטים אלו יוצרו במקום לצורך מקומי ) ,(ad hocאך ייתכן שהם נסחפו למקום ממרום השלוחה.
האתר שנחפר הוא חלק ממכלול של אתרים מתקופת הברונזה הביניימית בנגב המזרחי ,המזוהים לרוב עם אוכלוסייה נוודית
שחזרה לאזור מדי שנה בימי החורף והאביב לרעות את עדריה .מיעוט הממצא ואופי המבנים ,שככל הנראה שימשו בסיסים
למבני על העשויים מחומרים מתכלים ,מצביע אף הוא על ארעיות ההתיישבות באתר.
טבלות מפרט לאיורים  8ו.9-

אלדר-ניר א' ושמש נ'  .2014מפת דימונה – ) 174הסקר הארכיאולוגי של ישראל(.
נחליאלי ד' וטהל ג' תשנ"ג .הר דימון .חדשות ארכיאולוגיות צט.91–89:
פארן נ"ש ואלג'ם א'  .2014הרי דימונה .חדשות ארכיאולוגיות .126
פארן נ"ש 2018א .דימונה ,שכונת ממשית )ב( .חדשות ארכיאולוגיות .130
פארן נ"ש 2018ב .דימונה ,שכונת ממשית )ג( .חדשות ארכיאולוגיות .130
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פארן נ"ש 2018ג .דימונה ,שכונת ממשית )ד( .חדשות ארכיאולוגיות .130
Vogel E.K. 1975. Negev Survey of Nelson Glueck: Summary. Eretz Israel 12:1*–17*.
 .1מפת איתור ואתרי תקופת הברונזה הביניימית.
 .2שטח  ,Aתכנית כללית.
 .3תא  112בפינת מבנה  ,110מבט לצפון.
 .4מתקן  ,111תכנית.
 .5מתקן  ,111מבט לדרום-מזרח.
 .6מתקן  ,121תכנית.
 .7מתקן  ,121מבט לצפון-מערב.
 .8ממצא כלי חרס.
 .9ממצא צור.

 .1מפת איתור ואתרי תקופת הברונזה הביניימית.
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 .2שטח  ,Aתכנית כללית.
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 .3תא  112בפינת מבנה  ,110מבט לצפון.
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 .4מתקן  ,111תכנית.

 .5מתקן  ,111מבט לדרום-מזרח.
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 .6מתקן  ,121תכנית.
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 .7מתקן  ,121מבט לצפון-מערב.
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 .8ממצא כלי חרס.
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 .9ממצא צור.
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ווסט
27/05/2018
דוח סופי

רועי עסיס

בחודש אוגוסט  2016נערכה חפירת בדיקה בחניון סמוך לצומת ווסט שברמת הגולן )הרשאה מס'  ;A-7783נ"צ ;268715-62/782719-41
איור  ,(1לקראת עבודות פיתוח .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון קק"ל ,נוהלה על ידי ר' עסיס )צילום שטח( ,בסיוע י' יעקובי )מנהלה( ,ר'
לירן ור' מישייב )מדידות וסרטוט( ,א' ברון וא' זינגבוים )כלי חרס( ,ל' פורת )רפאות( ,ח' טחן-רוזן )ציור כלי חרס( ,נ' זאק )תכניות( ופועלים מטבריה.
ג' יפה ערך במקום בדיקות מקדימות טרם החפירה.

שטח החפירה )כ 60-מ"ר; איור  (2משתרע על תלולית קטנה ,במרחק כ 200-מ' ממערב לארמון הקיץ של האמיר מחמוד
אל-פע'ור ,שיח' השבט הבדווי אל-פאדל שהתיישב במקום במאה הי"ט לסה"נ .התגלו שני שלבים של יישוב יטורי מהתקופה
הרומית )שכבות IIאII ,ב; המאה הא' לפסה"נ עד המאה הד' לסה"נ( ומעליהם שרידי הכפר הערבי משלהי התקופה
העות'מאנית ומימי השלטון הסורי ברמת הגולן )שכבה  ;Iהמאות הי"ט–הכ' לסה"נ( .החפירה לא העמיקה עד סלע האם.
בסקר שנערך בשנת  2014תועדו סביב ארמון האמיר שרידי חורבה מהתקופה העות'מאנית וכן לוקטו בין הכביש למאגר
עורבים חרסים יטוריים מהתקופה הרומית )רישיון מס'  ;S-488/2014א' זינגבוים ,מידע בעל פה( .במרחק כ 25-מ' מצפון-
מזרח לחפירה נחשפו על התלולית בשנת  2006שרידי בנייה מהתקופה הרומית ,שלהם מאפיינים יטוריים ,וכן שברי כלי
חרס מתקופת הברונזה הקדומה ושברי כלי חרס יטוריים מהתקופות ההלניסטית והרומית )ברון .(2007
שכבה IIא .מהשלב הקדום של היישוב התגלו קיר ) ;W106כ 3-מ' אורך השתמרות; איור  (3ורצפת אבן בזלת )(L119
הניגשת אליו מצפון .קיר  106נבנה משתי שורות של אבני שדה קטנות מבזלת שצדן השטוח פונה כלפי חוץ; הקיר נהרס
בחלקו .כן התגלו יסוד הקיר ,שנבנה מאבני בזלת גדולות ,ותעלת היסוד של הקיר .רצפה  119הושתתה על מילוי אדמה
) .(L115בחפירה התגלו שברי כלי חרס מהתקופה הרומית הקדומה )המאה הא' לפסה"נ עד המאה הא' לסה"נ( ,האופייניים
לתרבות היטורית.
סמוך לחפירה מצפון-מזרח התגלו בעבר שרידי קיר ) ;W102ברון  ,(2007הדומה בבנייתו לקיר  106שנחשף בחפירה.
אפשר על כן ששני הקירות הם חלק מאותו מבנה.
שכבה IIב .מהשלב המאוחר של היישוב התגלו שני קירות חדשים ) ;W112 ,W108איורים  (5 ,4ושתי רצפות אבן בזלת
הניגשות אליהם ) .(L120 ,L110בנוסף נעשה שימוש חוזר בקטע מקיר  106מהשלב הקדום .קירות  108ו 112-נבנו היטב
משתי שורות של אבני בזלת גדולות ,מהוקצעות .קיר  112נבנה מעל יסוד קיר  .106רצפה  110ניגשת אל קיר  108מדרום
ואל קיר  112ממזרח ,ואילו רצפה  120ניגשת אל קיר  108מצפון )איור  .(6רצפה  110הונחה על מילוי אדמה שחתם את
ריצוף  119משכבה IIא )איור  .(7בקיר  108נקבע פתח צר )איור  ;(8רצפה  120נמשכת בפתח שבקיר .השטח שבין הקצה
המזרחי של קיר  106לקיר  108נסתם כנראה בקיר אבנים שהתמוטט ) ;L118איור  .(9קיר  108התמוטט לדרום ואבני
המפולת נפלו בעוצמה על אבני רצפה  110והתערבבו בהן .בין אבני רצפה  110לאבני קיר  108שהתמוטט ובשטח התחום
בקירות  108 ,106ו 112-התגלו שברים רבים מאוד של כלי חרס ,המתוארכים לתקופה הרומית ואופייניים לתרבות היטורית
)המאות הב'–הה' לסה"נ; הרטל תשס"ו ,(185–176 ,11 :ובהם בולטים שברים רבים של פיטסים האופייניים לתרבות
היטורית בגולן בתקופה הרומית .נראה שפיטסים אלה היו שקועים ברצפה  .110אחד הפיטסים התגלה שלם ושבור באתרו;
הוא עבר רפאות )איור  .(10שברי הפיטסים כוללים שישה בסיסים זהים ,שבחלקם הפנימי קרצוף לולייני )איור  ,(11וכן מאות
שברי גוף )איור  .(8:12עוד התגלו בשטח התחום בקירות  108 ,106ו 112-שברים של קערות )איור  ,(2 ,1:12ספל )איור
 ,(3:12קדרות בישול )איור  (5 ,4:12וסירי בישול )איור .(7 ,6:12
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נראה כי שרידי הבנייה משלב זה שייכים למבנה אחד ,ובו קיר 108הוא הקיר החיצוני ,הדרומי .הפתח הצר בקיר  108הוליך
כנראה אל חדרון קטן ,שהיה תחום בקירות  108 ,106ו ,112-ששימש על סמך הממצא הקרמי בו לאחסון כלי אגירה ,כלי
הגשה וכלי בישול .אפשר שחדרון זה שימש מזווה לאחסון מזונות בפיטסים ולאחסון כלי בישול וכלי הגשה.
שכבה  .Iעל פני השטח בסביבת החפירה ניכרות הריסות כפר ערבי .בשטח החפירה התגלו שני קירות אבנים )W104
 ;,W102איור  ,(13היוצרים פינה ישרה .לצד הקירות התגלתה הצטברות אדמה ,ובה עשרות מסמרי פרזול ושלוש פרסות,
המתוארכות לסוף התקופה העות'מאנית )המאות הי"ט–הכ' לסה"נ( .חלקו הצפוני של קיר  104חתם את שברי הפיטס
השלם משכבה IIב .בזמן הסרת חלקו הצפוני של קיר  104במהלך החפירה ,התגלו בתוך הקיר כפתור מעוטר בכוכב
מחומש ,שהיה חלק ממדי הצבא הסורי ,וגולת זכוכית בת ימינו.
היטורים התיישבו בצפון הגולן ולקראת סוף התקופה ההלניסטית עברו בהדרגה מחיי נוודות ליישובי קבע )הרטל תשס"ו(.
אפשר שהבנייה באבנים לא מסותתות של קיר  106משכבה IIא מהתקופה הרומית הקדומה וכן של הקיר מהחפירה
הסמוכה היא עדות לשלב מעבר זה מחיי נוודות ליישוב קבע .המבנה ובו המזווה משכבה IIב מתוארך על סמך הממצא
הקרמי הרב למאות הב'–הה' לסה"נ; היעדר ממצא קרמי מהתקופה הביזנטית מלמד כי האתר ננטש עוד בתקופה הרומית.
הממצאים בחפירה מלמדים על יישוב קבע יטורי ,שהתקיים בתקופה הרומית לאורך מאות שנים .לאחר נטישת היישוב
בשלהי התקופה הרומית עמד האתר בשיממונו עד להקמת הכפר הערבי על ידי האמיר מחמוד אל-פע'ור משבט אל-פאדל
במאה הי"ט לסה"נ.

ברון ה'  .2007ווסט .חדשות ארכיאולוגיות .119
הרטל מ' תשס"ו .ארץ היטורים ,ארכיאולוגיה והיסטוריה של צפון הגולן בתקופות ההלניסטית ,הרומית והביזנטית
)מחקרי גולן  .(2קצרין.
 .1מפת איתור.
 .2תכנית וחתכים.
 .3קיר  106וריצוף  ,119מבט למערב.
 .4קירות  106ו ,108-מבט לצפון-מערב.
 .5רצפה  110ניגשת אל קירות  108ו ,112-מבט לצפון.
 .6רצפה  120ניגשת אל קיר  ,108מבט למזרח.
 .7רצפה  ,110הניגשת לקיר  ,108ומתחתיה רצפה  ,119הניגשת אל קיר  ,106מבט לצפון-מערב.
 .8פתח צר בקיר  ,108מבט לדרום-מערב.
 .9התמוטטות אבנים  ,118מבט לצפון.
 .10פיטס לאחר רפאות.
 .11תחתית פיטס עם קרצוף לולייני ,האופייני לתרבות היטורית בגולן בתקופה הרומית.
 .12ממצא כלי חרס.
 .13קירות  102ו ,104-מבט לצפון.
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 .1מפת איתור.
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 .2תכנית וחתכים.

 .3קיר  106וריצוף  ,119מבט למערב.
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 .4קירות  106ו ,108-מבט לצפון-מערב.
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 .5רצפה  110ניגשת אל קירות  108ו ,112-מבט לצפון.

 .6רצפה  120ניגשת אל קיר  ,108מבט למזרח.
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 .7רצפה  ,110הניגשת לקיר  ,108ומתחתיה רצפה  ,119הניגשת אל קיר  ,106מבט לצפון-מערב.

 .8פתח צר בקיר  ,108מבט לדרום-מערב.
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 .9התמוטטות אבנים  ,118מבט לצפון.

 .10פיטס לאחר רפאות.
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 .11תחתית פיטס עם קרצוף לולייני ,האופייני לתרבות היטורית בגולן בתקופה הרומית.

 .12ממצא כלי חרס.
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 .13קירות  102ו ,104-מבט לצפון.
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ח' אל-בירה
31/12/2018
דוח סופי

יוסי אלישע

בחודש פברואר  2017נערכה חפירת בדיקה בח' אל-בירה ,באזור התעשייה הצפוני של שוהם )הרשאה מס'  ;A-7935נ"צ 19652-6/65867-
 ;8איור  ,(1לקראת בנייה .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון א' סויסה ,נוהלה על ידי י' אלישע ,בסיוע י' עמרני )מנהלה( ,א' פרץ )צילום
שטח( ,מ' קאהן )מדידות ושרטוט( ,נ' זאק )תכניות( ,ו' אשד )אנתרופולוגיה פיזית( וא' דגוט ).(GPS

נחפרה מערת קבורה חצובה בסלע )איורים  (4–2שלה חדר מרכזי וארבעה כוכים .נראה שחציבת המערה לא הסתיימה.
במהלך החפירה לא נמצאו חרסים או עצמות .על סמך מערה דומה שנחפרה באזור ומתוארכת לימי הבית השני )אלישע
 ,2014ר' שם רקע והפניות; איור  (A-6807 :1אפשר להעריך שגם מערה זו מימי הבית השני .בחפירה נוספת שנערכה
בקרבת מקוםנחשפו מערת קבורה גדולה ומחצבה מהתקופות הרומית והביזנטית )אלישע  ;2015איור .(A-7151 :1
חפירת המערה תורמת להבנת התהליך של חציבת מערות הקבורה באזור .במערה יש מקום לחציבת כוכים נוספים ,ונראה
שחציבתה החלה כאשר המערה הסמוכה התמלאה .מסיבה שאינה ברורה הופסקה חציבת המערה ,אולי עם נטישת
היישוב.

אלישע י'  .2014ח' אל-בירה .חדשות ארכיאולוגיות .126
אלישע י'  .2015ח' אל-בירה .חדשות ארכיאולוגיות .127
 .1מפת איתור.
 .2תכנית וחתכים.
 .3הכניסה למערה ,מבט לצפון.
 .4המערה ,מבט לצפון-מזרח.
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 .1מפת איתור.
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 .2תכנית וחתכים.
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 .3הכניסה למערה ,מבט לצפון.

 .4המערה ,מבט לצפון-מזרח.
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ח' אל-ערב
ישעיהו לנדר וניר לצט בן עמי

17/12/2018
דוח סופי

בחודש נובמבר  1997נערכה חפירת הצלה בבית בד ובבור מים חצובים בתחום מחנה צבאי באזור לכיש )הרשאה מס'  ;A-2759נ"צ
 ;191350/610480איור  .(1החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון משרד הביטחון ,נוהלה על ידי י' לנדר בעזרת ד' וורגה ,י' רחמים
)מנהלה( ,ו' אסמן וט' קורנפלד )מדידות( ,י' קסבי וא' דודין )ציור קרמיקה( וי' לביא )צילום( .עוד סייעו א' דה-גרוט ,ד' עמית )ארכיטקטורה( ות' לוין
)קרמיקה(.

האתר נמצא כ 400-מ' מצפון-מערב לח' אל-ערב המופיעה במפות ה) SWP-ר' Conder and Kitchener 1883: 279,
 ,(Sheet XXוכ 1200-מ' מדרום-מזרח לפסגת תל מרשה .מערת בית הבד ובור המים נחצבו בסלע הקירטון בתחתית
המדרון הדרומי-מערבי של גבעה )נ"ג  ,(358ונתגלו במהלך עבודות עפר שפערו חור בתקרת המערה .מלאכת חציבת בית
הבד ובור המים לא הושלמה ,ונראה כי המתקנים לא שימשו מעולם .בתקופה מאוחרת נחצב חלל נוסף בתוך המערה
ששימש כנראה מחצבה או בור מים.
הממצא מן החפירה דל ,מעט חרסים משתי תקופות עיקריות :הברזל וההלניסטית .ייתכן כי אירוע פתאומי בתקופה
ההלניסטית הביא לנטישת המקום ולאי השלמת המלאכה.
בית הבד )איורים (6–2
לצורך התקנת בית הבד נחצב בסלע הקירטון חלל מלבני ) ,L3 ,L2כ 9 × 6-מ' ,כ 3.5-מ' גובה( ,בציר מזרח–מערב .הכניסה
לחלל ממערב הייתה דרך מסדרון וגרם מדרגות חצובים אף הם ) .(L1המסדרון הולך ומתרחב כלפי מטה ) 1.1מ' רוחב
בקצה העליון 1.8 ,מ' בתחתון( ולאורכו נחשפו שמונה מדרגות ) 1.5–1.2מ' רוחב 0.35 ,מ' שלח 0.20–0.15 ,מ' רום(,
בתחתית גרם המדרגות רחבה ,שממנה נפתחות שתי כניסות :מזרחה אל אולם בית הבד ) 1.1מ' רוחב( וצפונה אל בור
המים ) 1.1מ' רוחב 1.9 ,מ' גובה( .שתי מדרגות חצובות נוספות ) 0.4מ' רוחב 1.1 ,מ' שלח 0.3–0.2 ,מ' רום( הובילו
מהכניסה לרצפת אולם בית הבד )איור .(4
אזור ייצור השמן בחצי המזרחי של האולם ובו שני מתקני סחיטה שנחצבו בסלע בין שלוש אומנות אשר הושארו במהלך
חציבת האולם ) 1מ' רוחב 1.4 ,מ' גובה( ,מרוחקות כ 0.35-מ' זו מזו .בין האומנה הצפונית לדופן הצפונית של האולם נחצב
מעבר ) 1.20–0.75מ' רוחב( שהוביל למסדרון שירות מאחורי האומנות ) ;L3כ 1.25 × 5.20-מ'( .בדופן המזרחית של
האולם ,מול המתקן הדרומי ובגובה  0.3מ' מעל הרצפה ,נחצבה גומחה לקיבוע קורת בית הבד ,אך מלאכת חציבת בית
הבד לא הושלמה כאמור ,ולפיכך לא נחצבה גומחה דומה מול המתקן הצפוני )איורים .(6 ,5
דופנות האומנות ,שביניהן הונחו העקלים ,עוגלו והותאמו לצורתו של העקל .ביניהן ובתחתיתן נחצבו אגני איסוף פעמוניים
לקליטת השמן )כ 0.25-מ' קוטר פתח האגן הדרומי ,כ 0.55-מ' קוטר התחתית 0.65 ,מ' עומק;  0.3מ' קוטר פתח האגן
הצפוני 0.5 ,מ' קוטר התחתית 0.55 ,מ' עומק( .סביב פתח האגן הדרומי נחצבה תעלה רדודה )כ 0.55-מ' רוחב( שנועדה
לקלוט את השמן משולי העקלים .השמן נועד לזרום אל אגן האיסוף דרך שני נקבים ,אשר נחצבו בתחתית התעלה ,ממזרח
וממערב .באגן האיסוף הצפוני לא הושלמה חציבת הנקב המזרחי בתעלה שסביב הפתח .בתחתית האגן הצפוני נמצאו
עצמות של בעל חיים קטן ,ייתכן שנלכד ללא אפשרות יציאה .עצמות דומות אחדות נמצאו גם בתחתית האגן הדרומי .סדק
גדול חצה את האומנה הצפונית ואת דופנות בית הבד הסמוכים אליה .ממערב לאומנה נמצאה ערימת טיח שנועדה למילוי
הסדק ,אך מעולם לא נעשה בה שימוש והיא יבשה במקומה.
בחזית האומנות וכ 0.85-מ' ממערב להן ,נחצב מתקן מלבני רדוד ששרד בחלקו ) 0.45 × 1.20 × 5.00מ'( ונועד לאסוף
עודפי שמן שניגרו ממתקני הסחיטה .בדרך כלל נמצא אגן מעין זה צמוד לאומנות וייתכן לפיכך שהמתקן נועד למטרה אחרת.

306 / 1276

כ 1.5-מ' ממערב למתקן הסחיטה הדרומי נחצבו ברצפת האגן שני שקעים מלבניים ) 0.25 × 0.45 × 0.30מ' ו× 0.30-
 0.20 × 0.45מ'( ,מרוחקים  0.8מ' זה מזה ,שנועדו כנראה לתקיעת קורות עץ אנכיות לצורך תמיכה בקורת בית הבד או
במשקולות.
מול כל אחד ממתקני הסחיטה נמצאה משקולת מלבנית גדולה עשויה אבן נארי ) 0.85 × 0.55 × 1.55מ' ו× 0.55 × 1.50-
 0.70מ'( .בשתי קצות המשקולות נחצבו נקבים מלבניים מפולשים לצורך קשירתן .המשקולת הצפונית לא הושלמה ,אחת
מדופנותיה לא עובדה וחציבת הנקבים לכל אורכן לא הושלמה.
אל הדופן הצפונית של אולם בית הבד וסמוך לפינתו הצפונית-מערבית נחצבו שני אגנים סגלגלים שתקרתם מקומרת .לאגן
המזרחי ) 1.8 × 0.9מ' 1.25 ,מ' גובה( מעקה ) 0.35מ' גובה( ורצפתו בגובה  0.35מ' מעל לרצפת בית הבד .ברצפת האגן
וסמוך למעקה נחצב נקב שהוביל לתעלה אנכית שנחצבה בדופן אולם בית הבד ) 0.4מ' אורך( .בקצה התחתון שלה ,בתוך
רצפת בית הבד ,נחצב אגן פעמוני קטן ) 0.25מ' עומק( ונראה שנועד לאחסון עקלים או קנקנים לאחר שימוש; עודפי השמן
שנטפו מהם נזלו מבעד לנקב במורד התעלה ,אל האגן הפעמוני ,וממנו נאספו שנית.
לאגן המערבי ) 1.7 × 0.9מ' 1 ,מ' גובה( מעקה ) 0.2מ' גובה( ורצפתו בגובה  0.8מ' מעל לרצפת בית הבד .במחיצה בינו
לבין חלקו העליון של גרם המדרגות היורד אל בור המים נחצב מעבר משולש ) 0.45מ' בסיס 0.3 ,מ' גובה( ,שנועד כנראה
להעברת מים בדליים או בקנקנים ,הישר מהבור אל האגן.
חציבתו של בית הבד הופסקה והמכלול ננטש קודם שהושלם .לאחר תקופת נטישה הוחל שוב בפעולות חציבה בתוך חלל
בית הבד ,במחציתו המערבית של אולם בית הבד ,אולי לצורך הכשרתו כבור מים נוסף או כמחצבה .במהלך החציבה
הושאר גרם מדרגות ללא מעקה לאורך הדפנות המערבית והצפונית ,שירד אל תחתית החציבה )כ 0.85-מ' רוחב ,כ 0.3-מ'
שלח 0.2 ,מ' רום( .החציבה העמיקה מתחת למפלס הרצפה המקורית של בית הבד וחתכה את חלקו הקדמי של האגן
המערבי בחזית מתקני הסחיטה ,את האגן הפעמוני בדופן הצפונית ואת המדרגה התחתונה בכניסה לבית הבד .נראה שאף
חציבה זו לא הושלמה .לאחר שמכלול בית הבד ובור המים ננטשו סופית ,מולא חלקו של החלל במכוון בכמות גדולה של
אבני שדה סגלגלות ואחידות בצורתן ) 15–5ס"מ קוטר( ,שגלשו אל קדמת אולם בית הבד ובור המים.
בור המים )איור (3 ,2
בור המים ) ,L4כ 7.0 × 5.5-מ' בתחתית ,כ 4-מ' גובה( נחצב מצפון לגרם המדרגות וביניהם הפרידה מחיצה )כ 1-מ' עובי(.
בחציבת הבור הושאר בפינה הדרומית-מערבית גרם מדרגות שלו מעקה ואומנה לתמיכת התקרה .מפתח הבור הובילו
שלוש מדרגות למטה צפונה ,אל משטח ) 1.20 × 0.75מ'( שממנו נמשך גרם המדרגות לאורך הדפנות הדרומית והמערבית
אל תחתית הבור ,שם הוא הולך ומתרחב ) 0.8מ' רוחב בחלק העליון 1.3 ,מ' בחלק התחתון;  0.15–0.10מ' רום כל
מדרגה 0.45–0.35 ,מ' שלח( .את המדרגות מלווה מעקה חצוב אף הוא )גובה  0.85מ' ,רוחב  0.35מ'( .המדרגות חובקות
את האומנה ) 1.25 × 1.25מ'( שנועדה לתמוך בתקרת הבור .את הבור נועדה להזין תעלה ) 0.15מ' רוחב( ,שנחצבה
לרוחב רחבת גרם המדרגות היורד אל בית הבד ובור המים .גם תעלה זו ,שנועדה לאסוף את מי הנגר ולמנוע את זרימתם
אל תוך אולם בית הבד ,לא הושלמה .מול הכניסה לבור המים נחצב במעקה ,כ 8-ס"מ מעל לרצפה ,נקב למעבר מים אל
הבור .אין כל סימן לזרימת מים דרכו ונראה שגם בור המים לא שימש מעולם.
ממצא כלי החרס
בהצטברויות שבתוך אולם בית הבד נמצאו כלים אחדים :קערות ששפתן נוטה פנימה )איור  ,(2 ,1:7האופייניות לכל
התקופה ההלניסטית .הטיפוס שנמצא בבית הבד תוארך לראשונה על ידי לאפ למאות הב'–הא' לפסה"נ )Lapp 1961:172,
 ,(Type 51:1וייתכן שהן שייכות לשלב השימוש השני של בית הבד.
קנקן )איור  (3:7ששפתו מעובה ומשוכה מעט החוצה .קנקנים ממסורת פיניקית מטיפוס זה אופייניים לתקופה ההלניסטית,
ונמצאו גם בדור ) ,(Guz-Zilberstein 1995: Fig. 6:35.6, 10שם הם תוארכו לאמצע המאה הב' לפסה"נ.
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נר תמים )איור  ,(4:7נמצא על המדרגה הראשונה מתחת למשטח הכניסה .הנר מסוג 'נרות השפלה' עשוי באבניים ,מאופיין
בחור מילוי גדול ,מדף רחב המקיף אותו וחרטום קוני ,וזוהה לראשונה על ידי בליס ומקאליסטר )Bliss and Macalister
 .(1902: 129, Pl. 61.1הנר מתוארך לתחילת המאה הב' לפסה"נ ונראה שהוא שייך לשלב הראשון של חציבת בית הבד
ובור המים .נרות מסוג זה נמצאו בכל רחבי השפלה ,והם אופייניים לממצא במרשה הסמוכה.
בתוך חומר המילוי המכוון נמצאו גם חרסים שחוקים מסוף תקופת הברזל ,בהם קערות )איור  ,(6 ,5:7קדרות )איור (8 ,7:7
ופך )איור .(9:7
ענף הפקת השמן היה מקור פרנסה ראשון בחשיבותו בעיר מרשה ובסביבתה בעת השלטון התלמי במאה הג' לפסה"נ.
במרשה עצמה נתגלו עשרים ושישה בתי בד תת-קרקעיים מהמאות הג' והב' לפסה"נ .הופעת בית בד לצד בור מים,
ולעתים גם לצד אמבטיות ומקוואות ,אופיינית לאזור מרשה ולסביבתה .בית הבד שנחשף בחפירה ,שתכניתו דומה מאוד
לתכניתם של בתי הבד במרשה ,נועד כנראה להשתלב אף הוא במערכת הכלכלית של תעשיית השמן .נראה כי התקנת בור
המים שימשה תחילה לצורך הטיית מי הנגר ומניעת הצפה של אולם בית הבד ,והמים שנאספו שימשו לצורכי ניקיון ,טהרה,
שתייה וכדומה.
יש לציין כי הממצא בבית הבד הוא רק של השלב השני של ייצור השמן ,שלב הסחיטה ,ולא של שלב הפריכה והריסוק,
שאמור היה להתרחש כנראה בחלקו המערבי של מכלול הייצור .ניתן להניח במידה רבה של סבירות ,ובהתבסס על מכלולים
דומים מהעיר מרשה בתקופה זו ,כי הייתה מפרכה בצדו המערבי של המכלול ,אך פעולות החציבה בחלק המערבי בשלב
השני של המכלול ,לא הותירו ממנה עקבות.
ממצא כלי החרס ,התכנית וסגנון החציבה מאפשרים לתארך את חציבתו של בית הבד לסוף המאה הג' או תחילת המאה
הב' לפסה"נ .מלאכת התקנתו של בית הבד לא הושלמה והוא לא שימש מעולם .בשלב כלשהו היה ניסיון להופכו למחצבה או
לבור מים אך בסופו של דבר ננטש המכלול ומולא במכוון .הסיבות לנטישת המכלול או אי השלמתו אינן ברורות .עם זאת,
קלונר ושגיב מעידים כי כמה מבתי הבד במרשה הסמוכה )מכלולים  9 ,7 ,6 ,5 ,1ו (11-יצאו מכלל שימוש במכוון באמצעות
חציבת בורות או הפיכה למחצבות בשל ירידה בחשיבות ייצור השמן או עקב משבר )קלונר ושגיב  .(64 :1989נראה כי בית
הבד ,שהוסב לבור מים או למחצבה עוד לפני שהושלמה חציבתו ,מעיד על תקופת מעבר זו.
על הנטישה הפתאומית מעידה ערימת טיח ,שהוכנה לצורך מילוי סדק גדול החוצה את הפינה הצפונית-מזרחית של אולם
בית הבד ,והתייבשה במקומה טרם שימושה .ייתכן שהסדק הוא תוצאה של רעידת אדמה ,שאולי גרמה להפסקת החציבה,
או תוצאה של פעולת החציבה עצמה .במרשה הסמוכה נמצא בית בד נוסף )מערכת  ,(90שמלאכת חציבתו לא הושלמה
מסיבה לא ידועה ).(Stern, Sagiv and Alpert 2015
החרסים מתקופת הברזל בתוך בית הבד הם תוצאה של סיקול השטחים החקלאיים הסמוכים בתקופות מאוחרות )י' דגן,
מידע בעל פה( .כך ,במקום לערום אבני סיקול במרכז השדה ,העדיפו החקלאים להשליך את האבנים אל החלל הנטוש.
השערתו של דגן סבירה ומסבירה את נוכחות החרסים השחוקים מתקופת הברזל בתוך המילוי המכוון.

טבלת מפרט לאיור 7

קלונר ע' ושגיב נ'  .1989בתי-בד מהתקופה ההלניסטית במערות מרישה .נקרות צורים .65–17 :15
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ח' עלי קוקה )מזרח(
עבדאללה מסארווה

03/06/2018
דוח סופי

בחודש מאי  2016נערכה חפירת בדיקה לקראת הרחבת היישוב קציר בתחום אתר העתיקות ח' עלי קוקה )מזרח( )הרשאה מס' ;A-7695
נ"צ  ;211108-34/709720-34איור  .(1החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון משרד הבינוי והשיכון ,נוהלה על ידי ע' מסארווה ,בסיוע י'
עמרני וי' לבן )מנהלה( ,ר' מישייב ור' לירן )מדידות וסרטוטים( ,פ' גנדלמן )הנחיה( ,א' דגוט ) ,(GPSא' פרץ )צילום( ,י' מרמלשטיין ,כ' סעיד וס'
דוידוב )מחוז חיפה(.

שטח החפירה ,על גבעה טרשית המכוסה בדרדרת אבנים וצמחייה סבוכה וקוצנית ,צופה אל ואדי עארה ,רמות מנשה,
השרון והרי השומרון .כמה מאות מטרים סביב אזור החפירה נובעים היום חמישה מעיינות שכבה קטנים.
נחשפו ותועדו שרידי מבנה רחב היקף ) 27 × 10מ'; איורים  (3 ,2שזוהו בו שלשה שלבים עיקריים.
בשלב הראשון נבנתה חצר קטורה ) ;L121כ 15 × 10-מ'( שקירותיה בנויים אבני שדה מהוקצעות ) 0.3 × 0.3 × 0.5מ'(
בבנייה יבשה ומילוי אבנים קטנות ,המושתתת על סלע האם ,שפולס והוכשר לשמש רצפה .כניסה אחת נקבעה סמוך לפינה
הדרומית-מזרחית ) (L129ושנייה סמוך לפינה הצפונית-מערבית ) ;L131איור  .(4ממזרח לחצר נבנה חדר מלבני ) ;L123כ-
 7.5 × 5.0מ'( ,שקירותיו השתמרו לגובה חמישה נדבכים והושתתו על סלע האם ,שפולס והוכשר לשמש רצפה .בין החצר
לחדר חצץ פתח ) ;L125כ 0.7-מ' רוחב( .במערב החצר פתח נוסף ) ;L122איור  (5שהוביל מחוץ לחצר אל מרחב )(L119
שנפגע בעבודות בנייה מודרניות .בתחתית הקיר המערבי של החצר ) ,(W104בנקודה הנמוכה ביותר בחצר ,נחשף פתח
) 0.2מ' רוחב; איורים  (6 ;2–2:3לניקוז מי נגר עילי.
בשלב השני נבנה קיר ) (W109החוצה את החצר מצפון לדרום ,ובו פתח ) 1מ' רוחב; מסומן באיור  .(2הקיר צר יותר מן
הקירות האחרים ובנוי מאבנים מהוקצעות בבנייה יבשה ) 0.5 × 0.3 × 0.2מ'(.
בשלב השלישי נסתם הפתח בקיר  109באבני שדה )איור .(7
נראה כי נחשפו שרידים של חווה חקלאית פשוטה שבמהלך השנים חולקה לשתי יחידות נפרדות .ממצא כלי החרס דל מאוד
וקשה לפיכך לתארך את המבנה .שברי כלי החרס השחוקים והמועטים שנמצאו מתוארכים לתקופה הרומית )המאות הב'–
הג' לסה"נ( .על פי אופיו של המכלול נראה שהאתר היה חלק מהעורף החקלאי של היישוב שהיה במקום בתקופה הרומית.

 .1מפת איתור.
 .2החפירה ,תכנית.
 .3החפירה ,חתכים.
 .4פתח  ,131מבט לדרום.
 .5פתח  ,122מבט למערב.
 .6פתח לניקוז מי נגר עילי בתחתית קיר  ,104מבט למערב.
 .7הסתימה המאוחרת בקיר  ,109מבט למזרח.
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 .7הסתימה המאוחרת בקיר  ,109מבט למזרח.
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חוקוק – 2017
ג'ודי מגנס ,שועה קיסילביץ ,מתיו גריי ,דניס מיזי וקרן בריט

15/05/2018
דוח ראשוני

בחודש יוני  2017נערכה עונת החפירות השביעית בחורבת חוקוק )רישיון מס'  ;G-24/2017נ"צ  ;24500-50/75430-65מגנס ואחרים
 .(2017החפירה נערכה מטעם האוניברסיטה של צפון קרוליינה בצ'פל היל ,אוניברסיטת ביילור בטקסס ,אוניברסיטת בריגהם יאנג ביוטה
ואוניברסיטת טורונטו בקנדה ,ובמימונן .מימון נוסף התקבל מחברת נשיונל ג'אוגרפיק ,מקרן הספרייה הקלאסית לואב ,מאגודת הקטקומבה
הבינלאומית ,מהקרן לארכיאולוגיה מקראית )ש' בישופ( ומתורמים פרטיים .החפירה נוהלה על ידי ג' מגנס ,בסיוע ש' קיסילביץ )עוזרת מנהלת(,
מ' גולן )ִמנהלה( ,מ' גריי וד' מיזי )ניהול שטח( ,ג' הברמן )צילום שטח( ,מ' רובינזון-מוהר )רישום( ,ד' שינדלר )כלי חרס( ,ק' בריט )פסיפס( ,מ' וולס
)אדריכלות( ,ס' אוקונל )טיח צבוע( ,א' הוברד )גיאוארכיאולוגיה ומיקרמורפולוגיה( ,ר' מוהר )ציור( ,ו' פירסקי )סרטוט( ,א' כהן )שימור אתר וממצא
קטן( וחברת גריפין הדמיה אווירית )צילום אוויר( .המתנדבים היו סטודנטים לתארים ראשון ושני מארה"ב ,קנדה וסלובקיה.

בעונה זו נמשכה החפירה בשטח ) 3000איור  ,(1ובו התגלו שלושה שלבי יישוב עיקריים :שרידי בית כנסת מהתקופה
הרומית המאוחרת )המאה הה' לסה"נ(; מבנה ציבור מימי הביניים )המאות הי"ב–הי"ג לסה"נ( ,ובו נעשה שימוש חוזר
במבנה בית הכנסת; ושלב של שוד וחפירת בורות במבנה הציבור בתקופה שלאחר ימי הביניים )המאות הי"ג–הט"ז לסה"נ(,
ולאחריו הקמת מבני מגורים של הכפר יאקוק משלהי התקופה העות'מאנית וימינו )המאות הי"ח–הכ' לסה"נ ,עד שנת
.(1948
בית הכנסת מהתקופה הרומית המאוחרת )איור (1
החפירה בעונה זו התמקדה בחלק הדרומי של אולם התווך של בית הכנסת ,שם נחשפה רצפת פסיפס שעוטרה בסדרה של
ספינים )איור  .(4–1:1רצפת פסיפס זו נתחמת בקו הסטילובט המערבי של בית הכנסת ,שנשדד זמן מה לפני ימי הביניים,
ובחתך שנעשה בעת הגבהת הסטילובט המזרחי במהלך שחזור המבנה בימי הביניים .מעל שני ספיני הפסיפס התגלו
פריטים אדריכליים ,שנוספו אולי לבית הכנסת בשלב מאוחר :מעל הספין המתאר את יונה התגלה בסיס אבן מסותת היטב,
שניגש אל הסטילובט המערבי )השדוד; איור  ;(2:1ומעל המגדל בספין מגדל בבל )איור  (3:1התגלו שתי מדרגות אבן,
העולות ממערב למזרח .אפשר שמדרגות אלה שייכות לבמה ,שנהרסה בבניית הסטילובט המזרחי בימי הביניים .הישר מעל
רצפת הפסיפס התגלתה שכבה של אדמה )כ 0.1-מ' עובי( ,ומעליה התגלו כמה הצטברויות של אדמה וחצצים ,אולי
כתוצאה משוד שנערך במהלך הבנייה בימי הביניים .בהצטברויות אלה התגלו פריטים אדריכליים בינוניים וקטנים ושני
שברים ,שאינם מתחברים זה לזה ,שהשתייכו למנורת שיש תלת ממדית גדולה שניצבה במקום .מעל הצטברויות אלה
התגלה משטח טיח מפולס ,הקשור לרצפה מימי הביניים שמעליו.
פריטים אדריכליים רבים מבית הכנסת של התקופה הרומית המאוחרת שולבו בשימוש משני בתמיכות של הסטילובטים של
מבנה הציבור מימי הביניים .בפירוק של שתי תמיכות בקצה הדרומי-מערבי של הסטילובט המזרחי ,בתוך אולם התווך,
התגלו שלוש אבני קשת שלמות ,מעוטרות ,שהיו כנראה חלק מחלון קשות גדול מעל לפתח הראשי בקיר הדרומי של בית
הכנסת.
ספיני הפסיפס שנחשפו בעונת  2017כוללים )מצפון לדרום( ספין ובו תיאור של גלגל המזלות )איור  ;(1:1שני ספינים גדולים
ובהם תיאורים נדירים מתוך סיפורי התנ"ך ,האחד של יונה )איור  (2:1והשני של מגדל בבל )איור  ;(3:1וספינים קטנים )איור
 ,(4:1הסדרוים זה לצד זה ,של אריה ,נשרים וכתובת תחומה בזר .ספין גלגל המזלות תחום במסגרת בדגם קלוע ,ואילו יתר
הספינים תחומים כל אחד בנפרד במסגרת פשוטה בדגם סרט .רצפת הפסיפס באולם התווך תחומה כולה במסגרת רחבה,
המורכבת מסדרה של ספינים מלבניים ,שסדורים בהם לסירוגין תיאורים של מרדפי בעלי חיים ודגמים הנדסיים .כל ספיני
הפסיפס פונים אל הצופה הנכנס לבית הכנסת בפתח הראשי שבמרכז הקיר הדרומי.
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פסיפס גלגל המזלות .בחפירה עד לרצפת אולם התווך של בית הכנסת נחשף במלואו ספין גלגל המזלות ,שקטע ממנו
נחשף בעונת  .2016הספין לא השתמר במלואו בשל התמוטטות על הרצפה .במרכז הספין השתמר מדליון של הליוס ,ובו
ירח ,כוכבים ,קרניים ,מרכבה וארבעה סוסים; דמותו של הליוס ניזוקה ,ועל כן אין לדעת אם היא תוארה כהאנשה של אל
השמש היווני-רומי או שהיא יוצגה באופן סמלי בגלגל השמש .רק שלושה מתוך שנים-עשר החודשים בגלגל המזלות
השתמרו היטב; הם מיוצגים בדמויות אנוש לצד שם החודש בעברית וסמל החודש בגלגל המזלות )איור  .(2בכל פינה של
ספין גלגל המזלות מופיעה האנשה של עונת שנה; רק הפינה המתארת את חודש תשרי )הסתיו( השתמרה היטב.

פסיפס יונה .הספין ,הנמצא מדרום לספין גלגל המזלות ,מתאר את יונה נבלע על ידי שלושה דגים גדולים .תיאור זה מוקף
בתיאור צפוף של מגוון דימויים ימיים ,ובהם מינים שונים של דגים ויצורים ימיים אחרים ,וכן סירות מאוישות בגברים ,העוסקים
במגוון פעילויות הקשורות לשיט ולדיג .בשמים מתוארות שלוש הרפיות — דמויות שחציין אישה וחציין ציפור המייצגות את
רוחות סערה במיתולוגיה היוונית והרומית — המתארות את הנסיבות שבשלן הושלך יונה למצולות.

פסיפס מגדל בבל .במרכז הספין ,הנמצא מדרום לספין המתאר את יונה במצולות ,נראה מגדל גבוה ,רבוע ,הנמצא בבנייה
וסביבו פועלים הנושאים אבני בנייה .לצד המגדל ניצבת גלגלת ידנית משוכללת להרמת חומרי בנייה .מכל צד של המגדל ושל
הגלגלת מתוארות עבודות בנייה ,לרבות חציבה והובלה של אבנים ,וכן ניסור ,הקצעה ושיוף של עץ )איור  .(3הסצנה מתארת
את מותם של כמה מהפועלים ,הנופלים מן הפיגומים ומחבלי הגלגלת כראשם כלפי מטה ,לצד מאבק אלים בין פועלים;
נראה כי אלה מייצגים עונש משמים על בניית המגדל.

פסיפסים של אריה ,נשרים וכתובת .מדרום לספין מגדל בבל ולאורך הקיר הדרומי של בית הכנסת נחשפו חלקית ,זה לצד
זה ,ארבעה ספיני פסיפס ,שכל אחד מהם תחום במסגרת פשוטה בדגם סרט .בספינים מתוארים אריה גדול ,שני נשרים
היושבים על כלים או כנים שהונחו על ראשי קנטאורים )או סוסים ורוכביהם( וכתובת התחומה בזר פרחים .על פי הסידור
הסימטרי של שני ספיני הנשרים הזהים נראה כי אלה ספינים הרלדיים שעיטרו את הכתובת .הכתובת התחומה בזר נמצאת
בקו אחד עם מדליון הליוס שבמרכז רצפת אולם התווך ,ונראה כי היא מציינת את מיקומו של הפתח הראשי שטרם נחשף
בקיר הדרומי של בית הכנסת.

מבנה הציבור המונומנטלי מימי הביניים
בעונות הקודמות התגלו שרידים של מבנה ציבור מונומנטלי )כ 16.8-מ' רוחב כולל ,כ 8.5-מ' רוחב אולם התווך 2.2 ,מ' רוחב
הסטרה המערבית 2.65 ,מ' רוחב הסטרה המזרחית; מגנס ואחרים  .(2017בעונה זו נחשף בפינה הצפונית-מערבית של
המבנה שלב קדום במבנה ציבור זה .שלב זה כולל שרידי יסוד של פינת קירות ,שבחזיתה תשליל של ספסל שלא השתמר.
הפינה הצפונית-מערבית נבנתה מחדש בשלב המאוחר ,כנראה בשל נזק שנגרם בעת השימוש במבנה .בקיר המערבי,
סמוך לפינה זו ,התגלה פתח ,ובו סף ,שנבנה מאבני בזלת מסותתות היטב )איור  ;4ר' איור  (1לאחר שהספסל הוסר
והרצפה תוקנה; הקיר המערבי של המבנה נמשך צפונה ,אל מעבר לפתח .דרומה יותר בקיר זה התגלה פתח נוסף — ככל
הנראה מקורם של שני ספי האבן הגדולים שנשדדו בעת המודרנית ונחשפו ב .2011-למרות שהספסל המערבי נשדד ,ניכר
בברור כי הוא לא המשיך במקום שבו נקבע הפתח .עד לסוף עונת  2017נחשף הקיר המערבי של המבנה לכל אורכו )כ24-
מ'(.
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בעונות הקודמות נחשפו רק קטעים קטנים מפסיפסי הסטרות הצפונית והמזרחית של המבנה מימי הביניים; קטעי פסיפס
אלה ניגשים אל הסטילובט ואל בסיסי הספסלים .אבן פסיפס יחידה שהתגלתה באתרה ,לצד חלקו הפנימי של הסטילובט
הצפוני ,מלמדת לראשונה כי גם אולם התווך היה מרוצף בפסיפס .אבן פסיפס זו שוקעה בטיח רך ,שהונח על תשתית עבה
דמוית בטון.
בעונת  2017הוסרה רצפת ימי הביניים שמעל המחצית הדרומית של אולם התווך של בית הכנסת משלהי התקופה הרומית,
במטרה להגיע אל רצפת הפסיפס של בית הכנסת .רצפת הפסיפס של בית הכנסת נמצאה מכוסה במילויי אדמה ובחצצים,
שמעליהם הונחה שכבה עבה של טיח .מעל שכבת הטיח התגלו מילויי אדמה מפולסים ,ואלה נחתמו ברצפת הטיח העבה
והקשה של המבנה מימי הביניים ,שהשתמרותה בחלק הדרומי של המבנה פחות טובה מהשתמרותה בחלקים הצפוניים
שלו.
בעונת  2016התגלו בקצה הדרומי של אולם התווך קירות ,בכיוונים צפון–דרום ומזרח–מערב ,היוצרים פינה התוחמת פתח
של בור מים .כעת התברר כי אין זו במה ,כפי ששוער בעבר ,ואף לא מחראב או סטילובט לפריסטיל שהקיף את פתח בור
המים .שרידים אלה ,הקשורים כנראה למבנה מימי הביניים ,התגלו מעל חלקה הדרומי של רצפת הפסיפס באולם בית
הכנסת ,הכוללת את הכתובת הסמוכה לפתח הראשי של בית הכנסת .יש לקוות כי חפירות בעונות הבאות יבהירו את זמנם
ושימושם של שרידים אלה.
בקצהו הצפוני של הקיר המערבי של המבנה ,לאורך הפן החיצוני של הקיר ,התגלה כבש משופע ,העולה מדרום לצפון.
אפשר שהוא נבנה לאחר שמפלס הקרקע מחוץ למבנה הורם .עדויות לשוד דרומה יותר ,לאורך הקיר המערבי ,מלמדות
שלאורך הפן החיצוני של הקיר היו בנויים אולי ספסלי אבן.
בתוך המבנה התגלו שרידים מאוחרים יותר — קטעי רצפות ובדלי קירות — המלמדים כי במבנה נעשה שימוש רב במשך
פרק זמן ארוך לאחר שנבנה לראשונה .בדומה לעונה הקודמת ,גם בעונה זו התגלו בצפון השטח קירות מבנים הניגשים אל
חלקו החיצוני של הקיר הצפוני של המבנה; נראה שהם מאוחרים לבנייה הראשונית.

התקופה שלאחר ימי הביניים ושלהי התקופה העות'מאנית עד ימינו
בשטח  3000הובחנו שלושה שלבים ) (3–1לאחר שמבנה הציבור מימי הביניים יצא משימוש )מגנס ואחרים .(2017

שלב ) 1המאות הי"ג–הט"ז לסה"נ( .לאחר שהמבנה המונומנטלי מימי הביניים יצא מכלל שימוש ולפני שמילויי אדמה
הצטברו על רצפתו ,נשדדו אבני בנייה מהקיר הצפוני ,מהסטילובט המערבי ומהספסלים הצפוני והמערבי; נחפרו בורות
בשטח המבנה; ונבנו קירות ומתקנים .על סמך מילוי בן ימינו שהתגלה מתחת לשתי אבני הסף הגדולות ,שהתגלו בעונת
 2011שלא באתרן ,אך נראה כי מקורן היה בפתח שמרכז הקיר המערבי של המבנה מימי הביניים ,ועל סמך כמה בורות
נוספים ,נראה כי השוד וחפירת הבורות נמשכו גם במאות הי"ט והכ' לסה"נ.

שלב ) 2המאות הי"ח–הי"ט לסה"נ( .בשטח פתוח בחלק הדרומי של שטח  3000התגלו טבונים נוספים ,רבדים של אפר
וקירות מחיצה.
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שלב ) 3שלהי המאה הי"ט והמאה הכ' לסה"נ( .בקצה הצפוני של שטח  3000נחשף חלק ממבנה מגורים בן ימינו .בקצה
הדרומי של שטח  3000התגלתה תמונה סטרטיגרפית מורכבת :מעל הטבונים והאפר משלב  2נבנו בתי מגורים; אלה כוסו
בשכבה נוספת של טבונים ואפר; ומעליה נבנו בתי המגורים המאוחרים ביותר של הכפר ששכן במקום עד  ,1948מהם הולך
ונחשף זה כמה עונות בית מגורים נרחב )יחידה .(III

מגנס ג' ,קיסילביץ ש' ,גריי מ' ,מיזי ד' ובריט ק'  .2017חוקוק –  .2016חדשות ארכיאולוגיות .129
 .1בית הכנסת משלהי התקופה הרומית ומבנה הציבור מימי הביניים בשטח  3000בסוף עונת  ;2017הצפון למעלה.
 .2חודש טבת בתמונת הפסיפס של גלגל המזלות.
 .3פועל מקציע עץ בתמונת הפסיפס של מגדל בבל.
 .4פתח ובו סף מאבני בזלת בפינה הצפונית-מערבית של המבנה מימי הביניים ,מבט למזרח.
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 .1בית הכנסת משלהי התקופה הרומית ומבנה הציבור מימי הביניים בשטח  3000בסוף עונת  ;2017הצפון למעלה.
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 .2חודש טבת בתמונת הפסיפס של גלגל המזלות.

 .3פועל מקציע עץ בתמונת הפסיפס של מגדל בבל.
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 .4פתח ובו סף מאבני בזלת בפינה הצפונית-מערבית של המבנה מימי הביניים ,מבט למזרח.
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חורבת בזקה )צפון(
09/03/2018
דוח סופי

ורד אשד

בחודש מרס  2017נערכה חפירת הצלה בחורבת בזקה )צפון( שבמודיעין )הרשאה מס'  ;A-7963נ"צ  ;198956-9114/647746-854איור
 ,(1לקראת בנייה .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון משרד השיכון ,נוהלה על ידי ו' אשד )צילום שטח( ,בסיועם של י' עמרני )מנהלה( ,ח'
בן ארי ) (GPSומ' קונין )מדידות ושרטוט(.

שטח החפירה מצפון לתחום האתר חורבת בזקה ,שנערכו בו חפירות ארכיאולוגיות ונחשפו בהן מתקנים חקלאיים :כבשני
סיד ,גתות ,מחצבות ,ספלולים ,קירות טרסה ,שומרות ומערות קבורה )היימן ,שמואלי וברדה  ;2006סגל  ;2008ון דן ברינק
 ;2008אשד  (2011שזמנם למן התקופה ההלניסטית ועד העות'מאנית.
נחפרו ותועדו מתקנים חקלאיים ,בהם בור מים ,ספלולים ,אגנים חצובים בסלע ,משטחי סלע ומחצבת אבן )איור .(2
בור מים ) ;L1איור  .(3הבור מטויח עד לגובה מטר אחד מפתחו ,ייתכן שחלקו העליון היה מטויח בעבר .ממזרח לפתח
הבור נמצא משטח אבן מוחלק בשיפוע טבעי לכיוון פתח הבור ) ;L9איור  ,(4שניקז מי נגר עילי אל הבור.
ספלולים ) ;L4–L2איורים .(6 ,5
אגן חצוב ) ;L5איור .(2
קיר שדה ) ;W6איורים  (8 ,7בציר צפון-מערב–דרום-מזרח ,בנוי מנדבך אחד של אבני שדה גדולות )כ 1-מ' אורך( ,מושתת
על הסלע הטבעי.
משטח אבן ולצדו הצפוני אגן ) ;L7איורים .(9 ,3
משטח אבן ,שטוח ומוחלק בצפון-מזרח ,אגן אבן חצוב ) ;L8איורים  (11 ,10בדרום-מערב .האזור המוחלק משופע לעבר
האגן ושימש לנשיאת מי נגר עילי למילוי האגן.
מחצבה מלבנית ) ;L10איורים  .(13 ,12בצדה המזרחי נמצאו אבנים אחדות באתרן ,שלא נותקו ממשטח הסלע .סביב
האבנים תעלות חצובות ששימשו לניתוק האבנים מסלע האם )ספראי וששון תשס"א; שיאון ואחרים .(2010
משטח אבן ) ,(L14אגן לאגירת נגר עילי בצדו המערבי ,ספלול בצדו המזרחי )איורים .(14 ,3
מכלאה בנויה מאבני שדה ) ;L15כ 1-מ' אורך ,כ 90-מ"ר; איור  .(12צדה המזרחי של המכלאה הוא מחסה סלע ומשמש
גבול מערבי למחצבה .10
תיארוך המתקנים אינו ברור בהעדר ממצא אינדיקטיבי .באתרים הארכיאולוגיים ובחורבות הקדומות המקיפים את אזור
החפירה נמצאו מתקנים חקלאיים דומים ,שבהם עדות להתיישבות שזמנה בתקופות שלמן סוף ההלניסטית ,הביזנטית,
האסלאמית הקדומה ועד העות'מאנית .נראה שכך יש לתארך את ממצאי החפירה הנוכחית .המתקנים שנחפרו מייצגים
כנראה שוליים של אחד היישובים הסמוכים ,אולי חורבת בזקה ,כקילומטר אחד דרומה.

אשד ו'  .2011חורבת בזקה )צפון-מערב( .חדשות ארכיאולוגיות .123
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היימן מ' ,שמואלי א' וברדה ל'  .2006מודיעין ,סקר פיתוח אזור מלאכה .חדשות ארכיאולוגיות .118
ון דן ברינק אק"מ  .2008חורבת בזקה )צפון( .חדשות ארכיאולוגיות .120
סגל א'  .2008חורבת בזקה .חדשות ארכיאולוגיות .120
ספראי ז' וששון א' תשס"א .חציבה ומחצבות אבן בא"י בתקופת המשנה והתלמוד .ירושלים .עמ' .30–29
שיאון ע' ,ששון א' ,זילברבוד א' ורפיואנו י' תשע"א .מחצבות ושיטות חציבה בימי בית שני בצפונה של ירושלים .בתוך מ'
ביליג עורכת .מחקרי יהודה ושומרון כ' .אריאל .עמ' .48–39
 .1מפת איתור.
 .2תכנית.
 .3החלק הדרומי-מערבי של החפירה ,תכנית וחתך.
 .4משטח אבן  ,9מבט למערב.
 .5ספלולים  ,4–2תכנית.
 .6ספלול  ,2מבט לצפון-מזרח.
 .7קיר  ,6תכנית.
 .8קיר  ,6מבט למזרח.
 .9משטח אבן ואגן חצוב  ,7מבט לדרום.
 .10משטח אבן ואגן חצוב  ,8תכנית.
 .11משטח אבן מוחלק ואגן חצוב  ,8מבט לצפון-מערב.
 .12מחצבה  10ומכלאה  ,15תכנית.
 .13מחצבה  ,10מבט לצפון.
 .14משטח אבן  14שבו אגן וספלול ,מבט לצפון.
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 .1מפת איתור.

 .2תכנית.
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 .3החלק הדרומי-מערבי של החפירה ,תכנית וחתך.
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 .4משטח אבן  ,9מבט למערב.

 .5ספלולים  ,4–2תכנית.
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 .6ספלול  ,2מבט לצפון-מזרח.

 .7קיר  ,6תכנית.
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 .8קיר  ,6מבט למזרח.

 .9משטח אבן ואגן חצוב  ,7מבט לדרום.
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 .10משטח אבן ואגן חצוב  ,8תכנית.

 .11משטח אבן מוחלק ואגן חצוב  ,8מבט לצפון-מערב.
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 .12מחצבה  10ומכלאה  ,15תכנית.

 .13מחצבה  ,10מבט לצפון.
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 .14משטח אבן  14שבו אגן וספלול ,מבט לצפון.
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חורבת בית עלם
יבגני אהרונוביץ וחיים כהן

03/07/2018
דוח ראשוני

בחודשים אוגוסט  2015ואפריל  2017נערכו חפירות הצלה בחורבת בית עלם )הרשאות יו"ש מס'  ;10-3-2017 ,5-3-2015נ"צ
 (195112/609653לקראת הצבת עמודי חשמל ופריצת דרכי גישה אליהם .החפירות ,מטעם קמ"ט ארכיאולוגיה ביו"ש ,נוהלו על ידי י'
אהרונוביץ וח' כהן ,בסיוע פ' פורטנוב )מדידות( ,ש' עממי )צילום( ,א' הראל )ציור ממצא והכנת תכניות( וה' ביתן )הכנת מפות(.

חורבת בית עלם ,בשפלה הגבוהה של יהודה ,כ 3-ק"מ מצפון-מערב לכפר אידנא )איור  ,(1נמצאת בראש גבעה נמוכה
המוקפת ביובלים של נחל מרשה וצורתה כשל פרסה פתוחה מערבה .האתר נסקר פעמים אחדות ושטחו הוערך ב120-
דונם )דגן תשס"ז .(68–65 :באתר נערכה חפירה יחידה למרגלות המדרון המזרחי של הגבעה ,בעת הקמת גדר ההפרדה
)בץ ושרוך תשס"ט(.
בחפירה הנוכחית נפתחו שלושה שטחים במדרון המזרחי של הגבעה ,מחוץ לגרעין הבנוי של החורבה ,בחלק האתר שנועד
לתעשייה ,לפעילות חקלאית ולקבורה ,ונחפרו גת ושישה חללים תת-קרקעיים שנחצבו למגוון שימושים )איור  .(2בתוואי דרכי
הגישה נפתחו  13ריבועים שבהם התגלו חרסים בלבד .נלקטו חרסים שתוארכו לתקופות הברונזה הקדומה ,הברזל ,2
ההלניסטית ,הרומית הקדומה והמאוחרת ,הביזנטית ,האומיית ,העבאסית ,הממלוכית והעות'מאנית.
בתום החפירה גודרו וכוסו בחלקם השרידים שנחשפו.
מערה ) A1איור  .(3למערה ירידה חצובה מדורגת המובילה לאולם תת-קרקעי שבו שלושה אגפים .באגפי האולם תקרה
מקומרת ומתפוררת .האולם תועד אך לא נחפר בשל קשיים טכניים .על פי שיקולים סגנוניים ואדריכליים – תכנית תלתנית
של האולם והתקרה המקומרת – יש לתארך את חציבת המערה לתקופה הרומית המאוחרת או לראשית התקופה
הביזנטית.
מערה ) A2איור  (4נחפרה במלואה .למערה ירידה חצובה מדורגת המובילה לאולם תת-קרקעי שבו שלושה אגפים
מקומרים; ניכרים בה שלושה שלבי שימוש ברורים .בשלב ראשון נחצבה מערת קבורה בתכנית האופיינית לתקופה הרומית
המאוחרת או הביזנטית ) .(Avni, Dahari and Kloner 2008:109, Subtype 4.2.3בשלב השני ,ככל הנראה במהלך
התקופה הביזנטית ,הועמקה רצפת המערה לצורך חציבה ,מעידים על כך קווי חציבה ישרים בתחתית המערה .כלי חרס מן
התקופות הממלוכית )ממצא רב( והעות'מאנית מעידים על שלב שלישי שבו שימשה המערה בור אשפה.
מערה ) A3איור  .(5במהלך החפירה נחשף גרם מדרגות מעוקל וחצוב בסלע ,שהוביל לפתח המערה ,שהיה רחב למדי
ביחס לפתחי מערות אחרים וִאפשר אוורור ותאורה .בפתח המערה נחשפו שרידי קיר שחסם את הכניסה למערה .חלל
המערה הוא מעין מנהרה חצובה ) 5מ' אורך( ,המתחברת בקצה הצפוני לבור מים קדום שנמצא מלא במפולת .חלל המערה
תועד אך לא נחפר ,ולפיכך המערה לא תוארכה.
מערה ) B1איור  (6נחפרה גם היא במלואה .למערה ירידה חצובה מדורגת המובילה לחדר קבורה מלבני שבו גומחה
למשכב מול פתח הכניסה .משמאל לפתח נחצבה מגרעת לאבן גולל .אף שהמערה נמצאה ריקה מממצאים יש לתארכה
לתקופה הרומית המאוחרת על סמך שיקולים סגנוניים ואדריכליים.
מערכת קבורה ) B2איורים  (8 ,7מסועפת .החצר נחפרה בחלקה וחדרי הקבורה נסקרו בלבד .החצר גדולה ושלושה חדרי
קבורה ערוכים בשני אגפים .באגף הצפוני נמצא מבוא מקורה ,שממנו הובילו שני פתחים ,שלהם מסגרת חצובה לשני חדרי
קבורה גדולים .בכל חדר קבורה  17כוכי קבורה שלהם חתך קשתי ומסגרת מסותתת להצבת לוח סגירה .חדר קבורה נוסף
נמצא באגף הדרומי ובו ארבעה כוכי קבורה נוספים שלהם פתחים מלבניים .כלי חרס ושברי גלוסקמות מצביעים על
התקנתה ושימושה של המערכת בתקופה הרומית הקדומה.
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לגת ) B3איור  (9משטח דריכה ,בור שיקוע ובור איגום .הגת ,על כל חלקיה ,הייתה מרוצפת בפסיפס לבן גס .במרכז משטח
הדריכה נמצא בור קיבוע למכבש בורג ובצדו הצפוני נמצאו שני תאים קטנים לאחסון ולשימושים נוספים .גתות מטיפוס זה,
שלהן מכבש בורג ,אופייניות לתקופה הביזנטית.
למערה ) C1איור  (10ירידה חצובה מדורגת המובילה לאולם תת-קרקעי שלו שלושה אגפים שתקרתם מקומרת .טרם
החפירה נראו שתי שורות של גומחות משולשות לגידול יונים .בריבוע בדיקה שנפתח באגף המרכזי ,מול הפתח ,נחשפו שתי
שורות נוספות של גומחות .רצפת המערה לא נחשפה בשל קשיים טכניים .במילוי הסחף שנחפר נמצאו חרסים מהתקופה
הממלוכית.
במערה הובחנו לפחות שני שלבי שימוש .בשלב ראשון שימשה המערה ככל הנראה לקבורה ותכניתה אופיינית לתקופה
הרומית המאוחרת או הביזנטית ) .(Avni, Dahari and Kloner 2008:109, Subtype 4.2.3בשלב שני הונמכה רצפת
המערה ,כך שנוצרו אולמות שחתכם פעמוני ,והמערה הוסבה לקולומבריום .במערה לא התגלה ממצא מתארך ,ועם זאת,
על סמך שיקולים סטרטיגרפיים והקבלות מאתרי השפלה של מערות פעמון חצובות ובהן שובכי יונים עם גומחות משולשות
בדופנות החללים ) ,(Zissu and Kloner 2014יש לתארך את השלב השני לתקופה הביזנטית או האומיית.
בחפירה אותרו ונחשפו מגוון חללים תת-קרקעיים .מערכת קבורה  B2מעידה על יישוב שהתקיים בתקופה הרומית הקדומה,
שלא זוהתה באתר קודם לכן .ביטול הקברים במערות  C1 ,A2וכנראה גם במערה  A1מעיד על שינוי בהרכב אוכלוסייה
שחל במהלך התקופה הביזנטית .הפיכתם העקבית של החללים למחצבות תת-קרקעיות מצביעה על אפשרות של בנייה
ציבורית באתר בתקופה הביזנטית .ממצאים מהתקופות האומיית והעבאסית התגלו על פני שטח ובמילוי סחף שנחפר
בריבועי בדיקה אחדים; לפיכך אי אפשר לקבוע את מהות הפעילות שהתנהלה בחלק המזרחי של האתר בתקופות אלו.
בתקופות הממלוכית והעות'מאנית רוכזה בחלק מן החללים התת-קרקעיים פסולת שעליה מעידים מצבורי כלי חרס ,כמו
במערה .A2

בץ ש' ושרוך א' תשס"ט .גת ומחצבה מהתקופה הביזנטית בח'רבת בית עלם .בתוך א' יזרסקי ,עורכת .חפירות ותגליות
ביהודה ובבנימין ).(JSP 10ירושלים .עמ' .280–279
דגן י' תשס"ז .מפת אמציה ) :1 (109האזור הצפוני )סקר ארכיאולוגי של ישראל( .ירושלים.
Avni G., Dahari U. and Kloner A. 2008. The Necropolis of Bet Guvrin–Eleutheropolis (IAA Reports 36).
Jerusalem.
Zissu B. and Kloner A. 2014. The Bell-Shaped Quarries of the Judean Foothills, Israel. Opera

Ipogea 16-2: 47–60.
 .1מפת איתור.
 .2מפת שטחי חפירה.
 .3מערה  ,A1ירידה מדורגת למערה ,מבט למזרח.
 .4מערה  ,A2האגף הדרומי )משמאל לפתח( ,מבט לדרום.
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 .5מערה  ,A3ירידה לפתח המערה ,מבט לצפון-מערב.
 .6מערה  ,B1מבט לצפון-מערב.
 .7מערכת קבורה  ,B2חצר המערכת ,מבט לצפון-מערב.
 .8מערכת קבורה  ,B2חדר קבורה מערבי באגף הצפוני ,מבט לדרום-מערב.
 .9גת  ,B3מבט למזרח.
 .10מערה  ,C1האגף הצפוני )מול הפתח( ,מבט לצפון.

 .1מפת איתור.
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 .2מפת שטחי חפירה.

340 / 1276

 .3מערה  ,A1ירידה מדורגת למערה ,מבט למזרח.

 .4מערה  ,A2האגף הדרומי )משמאל לפתח( ,מבט לדרום.
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 .5מערה  ,A3ירידה לפתח המערה ,מבט לצפון-מערב.

 .6מערה  ,B1מבט לצפון-מערב.
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 .7מערכת קבורה  ,B2חצר המערכת ,מבט לצפון-מערב.

 .8מערכת קבורה  ,B2חדר קבורה מערבי באגף הצפוני ,מבט לדרום-מערב.
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 .9גת  ,B3מבט למזרח.

 .10מערה  ,C1האגף הצפוני )מול הפתח( ,מבט לצפון.
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חורבת בצעה )צפון(
26/06/2018
דוח סופי

דן קירזנר

בחודש פברואר  2017נערכה חפירת בדיקה בשוליים הצפוניים-מערביים של חורבת בצעה )צפון; הרשאה מס'  ;A-7914נ"צ 201939-
 ,(47/705431-8לקראת הנחת קו מים .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון חברת מקורות בע"מ ,נוהלה על ידי ד' קירזנר )צילום שטח(,
בסיוע י' עמרני וא' בכר )מנהלה( ,ר' מישייב )מדידות ושרטוט( ,פ' גנדלמן )הנחיה וכלי חרס( ,י' גורין-רוזן )זכוכית( ,ר' קול )נומיסמטיקה( ,ח' בן ארי
) ,(GPSכ' סעיד ומ' מסארווה.

חורבת בצעה משתרעת על תל קטן מדרום-מערב לקיבוץ מענית )איור  .(1שטח החפירה נפתח מצפון-מערב לחורבה.
בסקר מפת מענית תועדו באתר שרידי בנייה ומתקנים תעשייתיים-חקלאיים .כן הובחנו חרסים שזמנם התקופות
הכלקוליתית עד העות'מאנית )נאמן תשנ"א :אתר  .(33בחפירות שנערכו בשוליים הצפוניים )מסארווה  ;2011איור -6334 :1
 (Aובשיפולים המערביים )עד תשע"ב; איור  (A-3283 :1של חורבת בצעה נתגלו שרידים של אזור תעשייתי-חקלאי רחב
היקף מהתקופות הרומית והביזנטית ועד תחילת התקופה האסלאמית הקדומה.
שטח החפירה )איור  (2נפגע מהנחת תשתיות ומחקלאות .שכבת פני השטח ) 0.7מ' עומק( הוסרה בכלי מכני טרם
החפירה .נתגלו שרידים של בית בד ,כבשן ,משטחי עבודה ,רצפות טיח ,קירות ,חרסים ,פסולת של תעשיית זכוכית
ומטבעות המתוארכים לתקופות עד האסלאמית הקדומה.
בריבוע בדיקה שנחפר בחלקו הצפוני של השטח נחשף מפלס של אבני גוויל בינוניות וגדולות ) ;L120איור  :3חתך  ,(3–3ובו
חרסים המתוארכים לתקופה הרומית )איור  .(2 ,1:4מעל המפלס נמצאו שתי שכבות :אדמה חומה כהה ) ;L115כ 0.5-מ'
עובי( ,המתוארכת לתקופה הרומית המאוחרת )איור  ,(6 ,3:4ומעליה אדמה חומה בהירה המכילה אבני גוויל קטנות );L114
כ 0.2-מ' עובי( ,המתוארכת לתקופה הביזנטית )איור  ,(10 ,9:4כנראה זמנו של בית הבד )להלן( .מעל שכבות אלו נחשפה
שכבה בגוון אדום ) ;L113כ 0.25-מ' עובי( ,השייכת כנראה לכבשן )להלן( .השכבה האדומה כוסתה בשתי רצפות:
מהתקופה הביזנטית ) ;L112איור  (4:4ומהתקופה האסלאמית הקדומה ) ;B1019 ,L109איור .(5
בדרום החפירה נתגלו שרידי בית בד :בקצה גבול החפירה הדרומי נחשפה משקולת בורג ) ;L102איור  ,(6ומצפון לה נחשף
קטע מרצפת פסיפס תעשייתי לבן ) ;L104איור  ,(7שנהרסה בחלקה הדרומי מעבודות פיתוח .הרצפה נתחמה בחלקה
המזרחי בקיר ) (W110הבנוי מאבנים מהוקצעות גדולות .מדרום לקיר נמצא בור ) (L116מדופן באבני גוויל קטנות ועליהן
שרידי טיח הידראולי ,ומצפון לו — משטח עבודה ) (L111מרוצף באבני גוויל בינוניות וגדולות .מעל שרידי בית הבד נמצאה
שכבת מילוי ) ,(L103ובה חרסים מן התקופה הביזנטית )איור .(5:4
מצפון-מזרח לרצפת הפסיפס ,לאחר הסרת מילוי בגוון אפור ) ,(L107נחשפו שרידים של כבשן יוצר עגול ) ;L108כ 3-מ'
קוטר חיצוני; איור  (8בנוי מאבנים מהוקצעות גדולות ומלבני חרס צרופות ,המתוארך לשלהי התקופה הביזנטית )איור ,11:4
.(12
מצפון לכבשן נחשפה רצפת טיח ) ;L106 ,L105כ 5 × 5-מ'( ,שהשתרעה על חלקו הצפוני של שטח החפירה ותוארכה
לתקופה האסלמית הקדומה .במרכז שטח החפירה ,סמוך לכבשן ומצפון לו ,נתגלו יסודות של קירות )(W119 ,W117
הבנויים מאבני גוויל גדולות; לא נמצא קשר ברור ביניהם לבין הכבשן או בית הבד.
בחפירה נמצאה פסולת מתעשיית זכוכית ,בעיקר נתזים של זכוכית גולמית נקיים ונתזים שעליהם שכבה של פסולת כבשן,
וכן שני שברי כלים המתוארכים לתקופה הביזנטית )לא צוירו( .בחפירה קודמת באתר נתגלו שרידי פסולת מתעשיית זכוכית,
הן משלב ייצור חומר הגלם הן מתעשיית כלי זכוכית ) .(Gorin-Rosen 2012כמו כן נאספו מטבעות מן התקופה הרומית
)טבלה  (1:1והביזנטית )טבלה  ,(2:1ומטבע נוסף ,שחדר כנראה למילוי  ,103המתוארך לתקופה האומיית )טבלה .(3:1
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טבלה  .1מטבעות
מס' לוקוס סל

שליט ,מטבעה

תאריך

ר"ע

)לסה"נ(
1

107

1046סוורוס אלכסנדר ,קיסריה

161725 235–222

מריטימה
2

107

 1055ביזנטי

161726 395–383

3

103

1016אומיי

161724 750–697

בחפירה נחשף חלק נוסף מהאזור התעשייתי-חקלאי שבחלקה הצפוני-מערבי של חורבת בצעה ,המוכר מחפירות קודמות.
טבלות מפרט לאיורים 5 ,4

נאמן י' תשנ"א .מפת מענית )) (54סקר ארכיאולוגי של ישראל( .ירושלים.
מסארווה ע'  .2011חורבת בצעה )צפון(.חדשות ארכיאולוגיות .125
עד ע' תשע"ב .אזור התעשייה של חורבת בצעה בתקופות הרומית והביזנטית .עתיקות .113:70–122
–*Gorin-Rosen Y. 2012. Remains of a Glass Industry and Glass Finds from Horbat Biz‘a. ‘Atiqot 70:49
62*.
 .1מפת איתור.
 .2החפירה ,מבט לדרום.
 .3תכנית וחתכים.
 .4ממצא כלי חרס מן התקופות הרומית והביזנטית.
 .5ממצא כלי חרס מן התקופה האסלאמית הקדומה.
 .6משקולת בורג של בית בד ,מבט לדרום-מערב.
 .7פסיפס ,מבט לצפון-מערב.
 .8כבשן ,מבט לדרום-מזרח.
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 .1מפת איתור.
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 .2החפירה ,מבט לדרום.
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 .3תכנית וחתכים.
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 .4ממצא כלי חרס מן התקופות הרומית והביזנטית.
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 .5ממצא כלי חרס מן התקופה האסלאמית הקדומה.

 .6משקולת בורג של בית בד ,מבט לדרום-מערב.
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 .7פסיפס ,מבט לצפון-מערב.
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 .8כבשן ,מבט לדרום-מזרח.
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חורבת גנים
29/07/2018
דוח סופי

נתן בן-ארי

בחודשים נובמבר–דצמבר  2015נערכה חפירת בדיקה במושב ישעי ,בשולי חורבת גנים )הרשאה מס'  ;A-7536נ"צ 196752-
 ,(861/628416-96לאחר שהתגלו שרידים עתיקים בבדיקות מקדימות לקראת הרחבת המושב .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון
מושב ישעי ,נוהלה על ידי נ' בן-ארי )צילום שטח( ,בסיוע נ' נחמה )מנהלה( ,מ' קונין ,א' האג'יאן ומ' קאהן )מדידות וסרטוט( ,א' פרץ )צילום( ,י'
צור ,ע' מלמן וז' תורג'מן )פיקוח( ,א' אייריך-רוז ) ,(GPSא' בלשוב )תכניות( ,י' רפיואנו )כלי חרס; ר' נספח( ,א' גרמן לבנון )ציור כלי חרס( ,א' גואל
)נומיסמטיקה( ,נ' בן מלך )תיארוך  (OSLוכן י' פז ,א' קוגן-זהבי ,ע' שיאון ופ' בצר )ייעוץ(.

החפירה נערכה בשוליים המזרחיים של חורבת גנים )ח' אום ג'ינה( ,כקילומטר ממערב לתל בית שמש )איור  .(1החורבה
משתרעת על שתי שלוחות המשתפלות לצפון .נחפרו שני שטחים ) ;B ,Aאיור  ,(2המרוחקים כ 150-מ' זה מזה .בשטח A
נחשפו שתי חציבות בסלע ושרידי קיר ,ובשטח  Bנחשפו כבשן סיד מהתקופה הביזנטית ו/או התקופה האסלאמית הקדומה
וסמוך אליו מפלסי חיים משלהי התקופה ההלניסטית ומימי החשמונאים.
בחפירות שנערכו בעבר בחורבת גנים נחשפו שרידי יישוב למן שלהי התקופה ההלניסטית ועד לתקופה האסלאמית הקדומה
)קוגן-זהבי ] 2010איור  ;[A-5677 :1קוגן-זהבי ] 2016איור  ;[A-6268 :1בן-ארי ] 2017איור  ;[A-7651 :1שיאון ורפיואנו
] 2017איור  ;[A-4745 :1הרשאה מס' .(A-6127
שטח ) Aאיור  .(3השטח משתרע במורד הצפוני של השלוחה הדרומית .נחשפו שתי חציבות מלבניות בסלע );L103 ,L100
איורים  .(5 ,4שתי החציבות נחסמו בצדן הדרומי בלוח אבן ,בעפר ובאבנים .החציבות לא נחפרו מעבר לחסימות .על סמך
הצצה בפרצה שנוצרה מהתמוטטות חלקית של חסימת חציבה  ,100נראה כי מעבר לחסימה יש חלל נוסף .אפשר
שחציבות אלה היו חלק ממכלול קבורה שנחשף חלקית בלבד .במעלה השלוחה ,סמוך לחציבות מדרום-מערב ,התגלה קטע
של קיר ,שנבנה מאבני שדה גדולות; הוא נוקה ולא נחפר במלואו.

שטח ) Bאיורים  .(8–6השטח משתרע בתחתית מצוק ,במורד המזרחי של השלוחה הצפונית .בשטח החפירה הובחנו גושי
קירטון גדולים ,שהיו מכוסים בחלקם העליון בשכבת נארי .נראה כי גושים אלה הם חלק מתקרה של מערה שהתמוטטה.
ברצועה צרה התחומה בין המצוק לגושי הקירטון הגדולים נחשפו שני מפלסים של אדמה מהודקת ) ,(L211 ,L206זה מעל
זה .מעל מפלס  ,206העליון מהשניים ,התגלה מילוי אדמה ) ,(L200ובו ממצא קרמי המתוארך ברובו לשלהי התקופה
ההלניסטית ולימי החשמונאים )אמצע המאה הב' עד לתחילת המאה הא' לפסה"נ( :ארבעה–חמישה פכים באתרם )איורים
 (16–9:10 ;9ומסביבם שברים רבים של כלי חרס נוספים באתרם ,הכוללים ברובם סירי בישול )איור  (5–2:10ובמקצתם
אמפורה )איור  (6:10וקנקנים )איור  .(8 ,7:10כן נמצאו במילוי  200סיר בישול )איור  (1:10מהתקופה ההלניסטית הקדומה,
נר )איור  (17:10מהתקופה הרומית הקדומה ,מעט קנקנים )איור  (19 ,18:10ופך מהתקופה הרומית )איור  (20:10וכן
קערה )איור  (21:10ומורטריום )איור  (22:10מהתקופה הביזנטית .בין שני מפלסי האדמה המהודקת התגלה מילוי אדמה
) ,(L209הכולל שברים רבים של כלי חרס המתוארכים ברובם לשלהי התקופה ההלניסטית ולימי החשמונאים )איור ,(11
ובהם קערות )איור  ,(2 ,1:12סירי בישול )איור  ,(5 ,4:12קנקנים )איור  (11–6:12ופכים )איור  .(14–12:12סיר בישול אחד
במכלול ) 209איור  (3:12מעט קדום ליתר הכלים והופעתו מתחילה בתקופה ההלניסטית הקדומה .במילוי  209לא נתגלו
שברי כלי חרס מאוחרים לשלהי התקופה ההלניסטית ולימי החשמונאים .נראה כי מפלסי האדמה המהודקת וריכוזי הכלים
הם שרידים של מפלסי חיים משלהי התקופה ההלניסטית ומימי החשמונאים .בפרוק ידני של חלקים מגושי הקירטון התברר
כי מפלסי האדמה המהודקת ומילויי האדמה שביניהם ומעליהם ממשיכים גם מתחת לגושים אלה ,ועל כן נראה כי המערה
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ששכנה במקום שימשה למגורים או לאחסון.
בדרום שטח החפירה נתגלו מעל שני גושי הקירטון הגדולים וביניהם מפולות של אבני בנייה ) ,(L205וביניהן נחשפה שפת
קנקן מהתקופה הביזנטית )איור  .(13על פני השטח סמוך למפולות האבנים נתגלה מטבע ברונזה של ולנטיאנוס הב' )–383
 392לסה"נ; ר"ע  .(158843בחפירה בין גושי הקירטון ,לאחר פינוי חלקי של מפולות האבנים ,נחשף מילוי אדמה ),(L210
ובו סיר בישול שלם מהתקופה הביזנטית )איור  .(14לאחר סיום החפירה הוסרו גושי הקירטון באמצעות כלי מכני והתברר כי
מפולות אבני הבנייה ) (L205נמשכות לדרום .הישר מתחת לאחד מגושי הקירטון שהוסרו נמצאה שפת קנקן מהתקופה
הביזנטית )לא צויר(.
במזרח השטח נחשפו גושי קירטון קטנים ומילוי אדמה ) (L201ומתחתם סלע קירטון רך .הממצא במילוי  201כולל חרסים
קטנים המתוארכים ברובם לתקופות הרומית המאוחרת והביזנטית הקדומה ,ובהם קערות )איור  ;4–2:15אפשר שבסיס
טבעת  4היה שייך לשפה  ,(2אגן )איור  (5:15ושבר צינור חרס )איור  .(6:15כן התגלה במילוי  201שבר יחיד של שפת סיר
בישול משלהי התקופה ההלניסטית ומימי החשמונאים )איור  .(1:15בקטע זה של החפירה לא התגלו מפלסי האדמה
המהודקת  206ו 211-וגם לא כלי חרס שלמים או שברים גדולים של כלי חרס.
בצפון שטח החפירה נחשף בור של כבשן סיד ) ;L212כ 4.3-מ' קוטר מרבי; איורים  .(17 ,16הוא התגלה מלא באדמת סחף
ובמילוי צפוף של אבנים גדולות ,חלקן מסותתות ,חלקן שרופות ,שמקורן כנראה במבנים קדומים בחורבת גנים והן שימשו
חומר גלם לשרפה בכבשן .לאחר הסרת המילוי התברר כי חלקו התחתון של בור הכבשן נחצב בסלע קירטון רך ,ואילו בחלקו
העליון של הבור נבנו שני קירות היקפיים ,זה מעל זה ,שדיפנו את הבור )איור  .(18הקיר העליון )(W218 ,W203 ,W202
נבנה מנדבך אחד של אבנים מהוקצעות ובולדרים ,שהונחו על מדרגת סלע חצובה .חלק מהקיר העליון שרוף ומכוסה בסיד.
היקף הקיר העליון הוא הרחב ביותר בכבשן .בצד הצפוני-מזרחי של הקיר העליון שולב פתח של תעלת אוויר ) ;L219איור
 .(19הקיר התחתון בבור הכבשן ) (W220נבנה משניים–שלושה נדבכים של אבני שדה בינוניות וקטנות ,שהונחו גם הן על
מדרגת סלע חצובה .על פני קיר  220התגלתה שכבה עבה של סיד .על דופן הכבשן ניכרים סימני שרפה ועל קרקעיתו
התגלו שרידי סיד ואפר רב.
בחפירת מילוי הכבשן התגלו במחציתו העליונה ) (L214 ,L207שברי כלי חרס ממגוון תקופות :קדרה )איור  ,(1:20קנקן
)איור  ,(2:20פך )איור  (3:20ובסיס בקבוק )איור  ,(4:20המתוארכים לשלהי התקופה ההלניסטית ולימי החשמונאים; אגן
)איור  ,(5:20קנקנים )איור  (7 ,6:20ופכית )איור  ,(8:20המתוארכים לתקופה הרומית; אגן )איור  ,(9:20קנקנים )איור
 (11 ,10:20ומכסה )איור  (12:20מהתקופה הביזנטית; וקערה מהתקופה האסלאמית הקדומה )איור  .(13:20לעומת זאת
במחצית התחתונה של הכבשן ) (L217 ,L216התגלה ממצא שזמנו אחיד ,הכולל קנקן )איור  (17:20ובסיס פכית )איור
 (18:20משלהי התקופה הביזנטית ו/או התקופה האסלאמית הקדומה ואגנים )איור  (16 ,15:20וקערה )איור (14:20
מהתקופה האסלאמית הקדומה.
הדופן הדרומית של הכבשן הוצמדה לאחד מגושי הקירטון הגדולים שהתמוטטו מתקרת המערה ,ועל כן נראה כי הכבשן
נבנה לאחר התמוטטות תקרת המערה .אפשר שחציבת בור הכבשן היא שגרמה להתמוטטות זו .על סמך הממצא האחיד
מחלקו התחתון של הכבשן נראה כי הכבשן שימש בשלהי התקופה הביזנטית או בתקופה האסלאמית הקדומה לכל
המאוחר; אפשר גם שבזמן זה הכבשן כבר יצא מכלל שימוש ,עמד חשוף והחל להתמלא בפסולת .דגימות לבדיקות OSL
שנלקחו מעומק הכבשן ,קרוב לקרקעית ,יסייעו בעתיד לתארך את זמן חציבתו ואת זמן השימוש בו.
בשטח  Aהתגלו חציבות ,שהיו כנראה חלק ממערך קבורה שבו לפחות שלושה חללים תת-קרקעיים .בשטח  Bהתגלו
מפלסי חיים משלהי התקופה ההלניסטית ומימי החשמונאים ,המתווספים לשרידי בנייה מתקופה זו שהתגלו בעבר בחורבת
גנים .נראה כי מפלסי חיים אלה מקורם במערה שתקרתה התמוטטה .אפשר שהחרסים המעטים מהתקופה ההלניסטית
הקדומה שהתגלו בחפירה מלמדים כי היישוב בתחומי החורבה החל כבר בתקופה זו .הממצאים ממפולת האבנים שבין גושי
הקירטון ומתחת להם בדרום שטח  Bמלמדים כי המערה התמוטטה לכל המוקדם בשלהי התקופה הביזנטית או בתקופה
האסלאמית הקדומה .אפשר שכבשן הסיד שהתגלה בשטח  Bסמוך למפלסי החיים גרם להתמוטטות המערה או שהוקם
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לאחר התמוטטות זו .הכבשן היה כנראה בשימוש בשלהי התקופה הביזנטית או בתקופה האסלאמית הקדומה לכל
המאוחר.
נספח

בן-ארי נ'  .2017חורבת גנים .חדשות ארכיאולוגיות .129
קוגן-זהבי א'  .2010חורבת גנים .חדשות ארכיאולוגיות .122
קוגן-זהבי א'  .2016חורבת גנים .חדשות ארכיאולוגיות .128
שיאון ע' ורפיואנו י'  .2017חורבת גנים .חדשות ארכיאולוגיות .129
 .1מפת איתור.
 .2תכנית כללית.
 .3שטח  :Aתכנית וחתך.
 .4חציבות מלבניות  100ו ,103-מבט לדרום-מזרח.
 .5חציבה  ,100מבט לדרום.
 .6שטח  ,Bתכנית וחתך.
 .7שטח  ,Bמבט לדרום-מזרח.
 .8שטח  ,Bמבט לצפון-מערב.
 .9פך שלם ומסביבו שברים רבים של כלי חרס ) ,(L200מבט לדרום.
 .10שברי כלי חרס ממילוי .200
 .11מילוי  209ומפלס אדמה מהודקת  211מתחתיו ,מבט לצפון.
 .12ממצא כלי חרס ממילוי .209
 .13קנקן מהתקופה הביזנטית.
 .14סיר בישול מהתקופה הביזנטית.
 .15ממצא כלי חרס ממזרח שטח החפירה ).(L201
 .16כבשן סיד  ,212תכנית וחתכים.
 .17כבשן סיד  ,212מבט לצפון-מזרח.
 .18שני הקירות בבור הכבשן ,מבט לדרום.
 .19תעלת אוויר משולבת בקיר העליון של הכבשן ,מבט למערב.
 .20ממצא כלי חרס מכבשן .212
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 .1מפת איתור.

 .2תכנית כללית.
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 .3שטח  :Aתכנית וחתך.
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 .4חציבות מלבניות  100ו ,103-מבט לדרום-מזרח.

 .5חציבה  ,100מבט לדרום.
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 .6שטח  ,Bתכנית וחתך.
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 .7שטח  ,Bמבט לדרום-מזרח.

 .8שטח  ,Bמבט לצפון-מערב.
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 .9פך שלם ומסביבו שברים רבים של כלי חרס ) ,(L200מבט לדרום.
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 .10שברי כלי חרס ממילוי .200

363 / 1276

 .11מילוי  209ומפלס אדמה מהודקת  211מתחתיו ,מבט לצפון.

 .12ממצא כלי חרס ממילוי .209
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 .13קנקן מהתקופה הביזנטית.

 .14סיר בישול מהתקופה הביזנטית.
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 .15ממצא כלי חרס ממזרח שטח החפירה ).(L201
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 .16כבשן סיד  ,212תכנית וחתכים.
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 .17כבשן סיד  ,212מבט לצפון-מזרח.

 .18שני הקירות בבור הכבשן ,מבט לדרום.
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 .19תעלת אוויר משולבת בקיר העליון של הכבשן ,מבט למערב.
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 .20ממצא כלי חרס מכבשן .212

370 / 1276

חורבת זלף )מערב(
31/12/2018
דוח סופי

אורי ברגר

בחודש פברואר  2017נערכה חפירת בדיקה בפאתיה המערביים של חורבת זלף ,מדרום למושב אליפלט )הרשאה מס'  ;A-7909נ"צ
 ;25165/76055איור  ,(1לקראת בנייה .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימונה ,נוהלה על ידי א' ברגר ,בסיוע י' יעקובי )מנהלה( ,מ' אורון
)ממצא צור( ,ר' לירן )מדידות ושרטוט( ,ג' פיטוסי )צילום אוויר( ופועלים מכפר מנדא וממג'ד אל-כרום.

החפירה נערכה בשוליים המערביים של רמת כורזים ,בחלק העליון של מדרון מדורג ומתון ,במוצאו של נחל כורזים ומערבה
לו ,בשוליו של מישור העוטף את חורבת זלף הסמוכה )סטפנסקי  :2012אתר  .(328את שטחי החפירה חוצה ערוץ נחל,
אחד מיובליו של נחל כורזים ,שלגדותיו שטחים שנראה שהוסדרו ועוצבו בפעילות חקלאית מסורתית .בהשוואת תצלומי אוויר
ולוויין של מאה השנים האחרונות ,אפשר להבחין כיצד נותקו השטחים ,בשל פעילות מודרנית הנדסית והרסנית ,מנוף
הקדומים שאליו השתייכו ) .(Royal Air Force 1945בסקרים ,שנערכו באזור בשלהי המאה הי"ט ובראשית המאה הכ'
לסה"נ ) ,(Kitchener 1877; Karge 1917; Turville-Petre 1931זוהה שדה דולמנים ורגמים שתפרוסתו רחבה .בסקר
מפת ראש פינה )סטפנסקי  :2012אתרים  ,(325 ,323 ,318 ,274הובן כי תפרוסתם ממשיכה מערבה ,אל אזור מסלע הגיר
שלמרגלותיה המזרחיים של רמת רזים; ייתכן שהדולמנים שנמצאו ברמת רזים )סטפנסקי וברון  (2011קשורים למכלול זה.
סמוך לשטח החפירה ממזרח נסקרו בעבר שני אתרי יישוב קדומים :חורבת דובשן וחורבת זלף .הראשון הוא אתר יישוב רב-
תקופתי והשני כנראה בן התקופה הכלקוליתית )סטפנסקי  :2012אתרים  .(328 ,280זוהי החפירה הראשונה שנערכה
סמוך לחורבת זלף ,שלא נחפרה עד כה.
נחפרו ארבעה שטחים ) ;D–Aאיור  .(2בין שטחים  Aו B-לשטחים  Cו D-מפרידה רצועת שטח שהופרעה בפעילות
מודרנית .סביב האתר זוהו הפרעות והרס מודרני ,ולמעשה הם מגדירים את תחומי האתר והחפירה.

שטח  .Aנחפרה מדרגת עיבוד חקלאית ותועדו שמונה ערמות סיקול .במדרגת העיבוד נפתחו שני ריבועים ) 10 × 5מ'(,
שזוהו בהם קירות שדה דו-פניים ,הניצבים זה לזה ,שהשתמרו לגובה של עד שני נדבכים .הקירות היו מכוסים בהצטברות
אחידה ) 0.5מ' עומק מרבי( ,שנמצאו בה חרסים אחדים קטנים ושחוקים ,ולפיכך אין אפשרות לתארכם .סמוך לתוואי
התחתרות ערוץ הנחל הובחנו קירות שדה ,ששרדו מהם נדבכים אחדים או שורה של אבנים שקועות בקרקע; הקירות
מקבילים זה לזה ,והם הובחנו בכמה קטעים לאורך תוואי הערוץ — תיעול והסדרת תוואי הנחל הקדום .בחפירה מדגמית
של הקירות ובקרקע הסמוכה אליהם נמצאו מעט שברים של כלי צור מגולגלים שאי אפשר לתארכם )אורון ,להלן(.
שטח  .Bנחשפו מדרגת עיבוד חקלאית ומכלול בנוי .במרכזה של מדרגת העיבוד ,המשקיפה דרומה אל כלל השטח החקלאי
שלגדות הערוץ ,אותר מבנה יחיד מסוגו בשטח הנחפר )איור  — (3קיר רחב ,הבנוי מאבני שדה ,ומשני צדיו מערך של קירות
היוצרים מתחמים קטנים ,בנויים משורה אחת של אבנים ,ששרדו לגובה של עד שני נדבכים .במתחמים נפתחו שלושה
ריבועים ,ונחשפה שכבת הצטברות אחידה ,רדודה יחסית ) 0.3מ' עומק מרבי( ,ללא ממצא .נוסף על אלה ,תועדו חלקות
עיבוד מסוקלות ,גדולות ביחס למתחמים שתוארו לעיל ,וכן קירות שדה ומדרגות עיבוד.
שטח  .Cבגדה המזרחית של הערוץ נחפרה מדרגת עיבוד חקלאית ) ;L304איורים  ,(5 ,4שלה קיר תמך .המדרגה היא
אחת ממכלול של מדרגות דומות ,היוצרות מעין חלקות שמתארן סגלגל )כ 40-מ"ר בממוצע( ,המקבילות לערוץ ממזרח .בין
הערוץ לחלקות מפריד קיר ) (W300התוחם את החלקות ממערב .סמוך לחלקות נמצאו ערמות סיקול עגולות .בחפירת
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החלקות נמצאה שכבה של הצטברות )כ 0.5-מ' עומק( ללא ממצא.
שטח  .Dהנוף החקלאי הקדום שבגדה המערבית של הערוץ נפגע פחות מזה שבגדה המזרחית ,ושרדו בו חלקות מסוקלות,
קירות שדה ומדרגות עיבוד .נחפרו אחת מן החלקות ) ;L405איור  (4וכן השטח המשתרע ממזרח לה ) .(L407אחד מקירות
השדה הארוכים שזוהו באתר ) (W401נמצא סמוך להם .את החלקה תוחם ממערב קיר ) (W406שהשתמרותו טובה ביחס
ליתר הקירות באתר .בשכבת הצטברות שכיסתה את הקירות והחלקות לא התגלה ממצא ,ולכן אין אפשרות לתארך את
הקירות והחלקות.
מדרום לחלקה  405נחפר מבנה עגול קטן וסגור ) ,(L404המשקיף על השטחים המעובדים שמדרום וממזרח לו .קירות
המבנה נבנו מאבני שדה ,ששרדו לגובה של עד שלושה נדבכים; מפולת אבנים מדרום למבנה מעידה כי היה גבוה יותר.
בחלל שבמרכז המבנה נחפרה הצטברות רדודה ללא ממצא .ממיקומו בשטח וממתארו ,אפשר לשער כי שימש שומרה או
בסיס לשומרה )ר' למשל שטרן  ;2011זינגבוים .(2012
סמוך לערוץ ,על גוש סלע ,שנראה כי הוא היחיד בתוואי הערוץ שעוצב או עובד ,זוהתה שורה של סלעים גדולים );W408
איור  ,(4כנראה מלאכותית בחלקה ,הניצבת לתוואי הנחל .בקצה שורת הסלעים נמצא פרט בנוי ,דמוי דולמן )איור  ,(6אך
קטן ביחס לדולמנים שנמצאו בכורזים )סטפנסקי  ;2012אלכסנדר  (Turville-Petre 1931 ;2017וחסר תא קבורה — אחד
ממאפייניו העיקריים של מונומנטים מסוג זה ) .(Fraser 2015לוח האבן בפרט זה מוקם מעל לסלע המעובד ויוצב באבנים
קטנות ,שהונחו בינו לבין משטח הסלע שתחתיו .טכניקת ייצוב דומה שימשה למשל בבניית דולמנים שנמצאו מצפון לתל דן
) (Conder 1882ובאתרי דולמנים אחרים במרחב הארצישראלי ) .(Epstein 1985מונומנטים בנויים ,דמויי דולמנים אך
קטנים ביחס לדולמנים המוכרים ,וכן חסרי תא קבורה של ממש ,אותרו בעבר הן בשדה הדולמנים שבגבעת האם )הרטל
 :2017אתר  (98הן בזה שמצפון לתל דן ).(Conder 1882
ממצא צור
מיה אורון
נמצאו  84פריטי צור )טבלה  ,(1כולם כנראה בהרבדה משנית; מקורם באתר או באתרים קדומים יותר בסביבה ,והם הגיעו
עם אדמת הסחף .חלק גדול מפריטי הצור מכוסים בפטינה כתומה-אדומה כהה ,ורבים מהם שחוקים מאוד — תופעות
אופייניות למכלולים שמקורם בפני שטח .רוב פריטי הצור הם פסולות סיתות ) ,(N=59ובהם שבבים ,נתזים ופריטים
ראשוניים .נתזי לבלואה ) (N=9הם הפריטים האינדקטיביים היחידים שאפשר לייחסם לטכנולוגיה האופיינית לתרבות
המוסטרית בפליאולית התיכון .במכלול שמונה גרעינים ,רובם גרעיני נתזים פשוטים )איור  (1:7או שברי גרעינים; שניים
מהשברים הם כנראה של גרעיני לבלואה .הכלים במכלול הם כלי אד הוק בעיקרם ,ובהם נתזים ולהבים משובררים );N=7
איור  ;(2:7שקערוריות ) ,(N=7שכשליש מהם על נתזי לבלואה; ולצדם חוד לבלואה אחד )איור .(3:7
טבלה  .1הרכב מכלול הצור
סה"כ ) (Nאחוז )(%

הממצא
גושים

9

10.7

שבבים

10

11.9

פריטים ראשוניים 8

9.5

נתזים

17

20.2

להבים

4

4.8

נתזי לבלואה

9

10.7
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פסולות גרעין

2

2.4

סה"כ פסולות

59

70.2

כלים

17

20.2

גרעינים

8

9.5

סה"כ

84

~100

למרות השתמרותם הדלה של השרידים החקלאיים באתר ,אפשר לראות שסגנון בנייתם שונה מזה של שרידים חקלאיים
שנחשפו באתרים מוכרים המתוארכים לתקופה העות'מאנית ולימי המנדט הבריטי ,למשל באתר היישוב זנגריה )זחלוק;
סטפנסקי  :2012אתר  (340ובאזור קיבוץ עמיעד של ימינו )ברגר ופרייז  .(2018כמו כן ,לא נמצאו חרסים האופייניים
לאתרים מתקופות אלה.
קשה לתארך מכלולים חקלאיים ) ,(Gibson 2015לא כל שכן בהעדר כמעט מוחלט של ממצא ביסודות המכלולים שנחפרו.
כאשר נעדרת זיקה ברורה ליישוב קדום קרוב ,הקושי בתיארוך זמן הקמת המכלול החקלאי ומשך השימוש בו רב עוד יותר.
בדומה למחקר שנעשה בסקרים שנערכו בנפח ,נערן ,פרג' ורמתניה שבגולן )דופין וגיבסון  ,(1994נעשה ניסיון לאתר יחסיות
ושוני סגנוני בין הקירות .מתוך כך ,נראה שקיר  ,408שבקצהו האלמנט דמוי הדולמן )שטח  ,(Dוכן קירות המכלול הבנוי
שבשטח  ,Bשונים בסגנונם ובמראם מיתר הקירות במרחב שנחפר .קשה לקבוע אם שוני זה נובע מזמן הקמתם או בשל
תפקודם .אם זהו דולמן ,אפשר לקושרו להקמתם של הדולמנים במרחב הארצישראלי הצפוני בתקופת הברונזה הביניימית
) ,(Stepansky 2005; Sharon et al. 2017ולהעריך את ראשית הכשרתו של השטח החקלאי לתקופה זו.
עם זאת ,במיפוי מנדטורי מאמצע המאה הכ' לסה"נ מצוין כי באזור שנחפר היו חלקות מעובדות ,וכי סמוך לו היה שטח נרחב
שכונה 'עמק החומוס' )מרג' אל-חומוס( — עדות להיותו שטח מעובד ) .(Survey of Palestine 1941אין לפסול לפיכך את
האפשרות שהמכלול החקלאי שנחפר שימש בימי המנדט הבריטי .סגנון הבנייה השונה מעיד אולי על נסיבות שאינן בהכרח
כרונולוגיות.
לסיכום ,אפשר לראות באתר חקלאות מסורתית ,שראשיתה עשויה להיות כבר בתקופת הברונזה הביניימית ,וייתכן
שחודשה בימי המנדט הבריטי.
טבלת מפרט איור .7

אלכסנדר י'  .2017כורזים ,ח' אום אל-כלח'ה .חדשות ארכיאולוגיות .129
ברגר ופרייז  .2018עמיעד )צפון( .חדשות ארכיאולוגיות .130
דופין ק' וגיבסון ש'  .1994יישובים עתיקים וסביבתם בלב הגולן – תוצאותיהן של עשר שנות סקר ) . (1988–1978קתדרה
.25–3:73
הרטל מ'  .2017מפת מפת דן )) (8סקר ארכיאולוגי של ישראל(.
זינגבוים א'  .2012עמיעד .חדשות ארכיאולוגיות .124
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.123 חדשות ארכיאולוגיות. סקר,( רמת רזים )דרום, צפת.2011 'סטפנסקי י' וברון ה
.(( )סקר ארכיאולוגי של ישראל18)  מפת ראש פינה.2012 'סטפנסקי י
.123  חדשות ארכיאולוגיות. גבעת מכוש, כרמיאל.2011 'שטרן א
Conder C.R. 1882. Tour of Their Royal Highnesses Princes Albert Victor and George of Wales in
Palestine. PEFQS 14:213–237.
Conder C.R. and Kitchener H.H. 1881. The Survey of Western Palestine I: Galilee. London.
Epstein C. 1985. Dolmens Excavated in the Golan. ‘Atiqot (ES) 17:20–57.
Fraser J.A. 2015. Dolmens in the Levant. Ph.D. dissertation.University of Sydney. Sydney.
Gibson S. 2015. The Archaeology of Agricultural Terraces in the Mediterranean zone of the southern
Levant and the use of the optically stimulated luminescence (OSL) dating method. In B. Lucke, R.
Bäumler and M. Schmidt eds. Soils and Sediments as Archives of Landscape Change: Geoarchaeology

and Landscape Change in the Subtropics and Tropics (Erlanger Geographische Arbeiten42). Erlanger.
Pp. 295–314.
Karge P. 1917. Rephaim, die Vorgeschichtliche Kultur Palästinas und Phöniziens, Archäologische und

Religionsgeschichtliche Studien. Schöningh.
Kitchener H.H. 1877. Lieutenant Kitchener’s Reports II (Camp at Tiberias, 30th March, 1877). PEFQS
9:116–125.
Royal Air Force 1945. Palestine Survey Aerial Map 5106: 680 PS 22-M (29.1.45). The Center for
Computational Geography: The Map Library and Aerial Photograph Archives, The Hebrew University of
Jerusalem.
Sharon G., Barash A., Eisenberg-Degen D., Grosman L., Oron M. and Berger U. 2017. Monumental
Megalithic Burial and Rock Art Tell a New Story about the Levant Intermediate Bronze “Dark Ages” .

PLOS ONE 12(3): e0172969.
Stepansky Y. 2005. The Megalithic Culture of The Corazim Plateau, Eastern Galilee, Israel: New
Evidence for A Chronological and Social Framework. Mediterranean Archaeology and Archaeometry
5/1:39–50.
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Survey of Palestine 1941. Map of Rosh Pinna, 1:25,000. The Center for Computational Geography: The
Map Library and Aerial Photograph Archives, The Hebrew University of Jerusalem.
Turville-Petre F. 1931. Dolmen Necropolis near Kerazeh, Galilee: Excavations of the British School of
Archaeology in Jerusalem, 1930. PEFQS 63:155–166.

. מפת איתור.1
. מבט לצפון, שטחי החפירה.2
. צילום אוויר לצפון,B  שטח.3
.5  ר' איור,1–1  צילום אוויר לצפון; לחתך,D- וC  שטחים.4
.מזרח- מבט לצפון,1–1  חתך.5
.מערב; חתך — מבט לצפון- מבט לצפון,408  דולמן)?( בקצה קיר.6
. ממצא צור.7

. מפת איתור.1

375 / 1276

 .2שטחי החפירה ,מבט לצפון.

 .3שטח  ,Bצילום אוויר לצפון.
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 .4שטחים  Cו ,D-צילום אוויר לצפון; לחתך  ,1–1ר' איור .5

 .5חתך  ,1–1מבט לצפון-מזרח.
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 .6דולמן)?( בקצה קיר  ,408מבט לצפון-מערב; חתך — מבט לצפון.
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 .7ממצא צור.
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חורבת חנות
23/10/2018
דוח סופי

רדואן בדחי ואיתן איילון

בחודש יולי  1996נערכה חפירת הצלה בשלוש מערות קבורה בשוליים הדרומיים של חורבת חנות )הרשאה מס'  ;A-2513נ"צ 19865-
 ;70/68065-70בדחי תשנ"ז( ,לאחר שנפגעו במהלך הרחבת כביש הכניסה לכוכב יאיר ולצור יגאל .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ,נוהלה
על ידי ר' בדחי .א' איילון חקר את הממצא הקרמי והשתתף בכתיבת הדוח ,ר' ג'קסון-טל חקרה את ממצא הזכוכית ,י' דריי חקר את החרוזים
והכפתורים )משקולות פלך?( ,ו' אשד כתבה את הדוח האנתרופולוגי וד"צ אריאל זיהה את המטבעות .מערות הקבורה היו בשימוש למן סוף
המאה הא' לפסה"נ או המאה הא' לסה"נ עד אמצע המאה הו' לסה"נ.

בדחי ר' תשנ"ז .חורבת חנות )א( .חדשות ארכיאולוגיות קז.50–49:

לדוח המלא ר' קישורים להלן.
חורבת חנות

אנתרופולוגיה
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זכוכית

חרוזים וכפתורים

חורבת חרתים
איתן קליין ועוזי רוטשטיין

05/03/2018
דוח סופי

בחודש אוקטובר  2013תועדה מערת קבורה מימי הבית השני )הרשאה מס'  ;A-6979/2013-03נ"צ  ,(196030/639308בעקבות שרפת
חורש בחורבת חרתים .המערה תועדה ,מטעם רשות העתיקות ,על ידי א' קליין וע' רוטשטיין ,מפקחי היחידה למניעת שוד עתיקות.

פתחה של מערת הקבורה אותר בעקבות השרפה מצפון לחורבת חרתים שבעמק איילון ,בגוש הגבעות התוחמות את עמק
איילון ממערב ,על גבי אחת מן השלוחות המשתפלות מזרחה ממצפה בקוע וכ 1.5-ק"מ מצפון לקיבוץ נחשון ,והיא נשדדה
בעבר על ידי שודדי עתיקות שפרצו את פתחה .פתח המערה במרכז שלוחה מתונה המשתפלת דרומה מנ"ג  ,172כחצי
קילומטר מצפון לחורבת חרתים ,וסמוך ליובל של נחל נחשון ,אחד מיובליו המרכזיים של נחל איילון ,הזורם ממזרח לאתר.
חורבת חרתים נסקרה על ידי אנשי הסקר הבריטי ונמצאו בה יסודות מבנים ,מערות חצובות ,כמה בורות מים חצובים בסלע
ושרידי בית בד ) .(Conder and Kitchener 1883:127, 287כן צוין שמו הערבי של המקום – – Kh. Umm Haretein
'חורבת שתי התלוליות' ).(Stewardson 1888:121
מערת הקבורה חצובה בסלע ובה תשעה כוכי קבורה )איור  .(1פתחה נחצב בדופן הדרומית של פיר מלבני ) 0.8מ' אורך,
 0.6מ' רוחב( ,בעומק של כ 1.5–1.0-מ' .לפתח ) 0.4מ' רוחב 0.65 ,מ' גובה( מסגרת מלבנית חצובה שנועדה לקלוט אבן
גולל )איור  .(2אבן הגולל ,עגולה )כ 0.65-מ' קוטר( ודמוית פקק ,נתגלתה מוטלת כ 3-מ' מחוץ לפתח המערה )איור  .(3פתח
המערה הוביל לחלל הקבורה המרכזי שרצפתו נמצאה מכוסה בסחף אדמה במפלס נמוך בכ 0.5-מ' מפתח המערה )איור
 .(4בדופנות המערה הותקנו כוכי קבורה ) 1.8–1.5מ' אורך ממוצע(; שניים הותקנו בדפנות הצפונית ,המערבית והמזרחית
ושלושה בדופן הדרומית של חדר הקבורה .כוכי הקבורה כוסו בלוחות סגירה מאבן גיר מקומית ,שסותתו בגסות .לוח סוגר
אחד נתגלה שעון על גבי הדופן הדרומית )איור  (5ולוחות סגירה נוספים נמצאו מוטלים מחוץ למערה ,סמוך לפתחה .בתוך
המערה וכן סמוך לפתח המערה וכשני מטרים סביבו נמצאו שברים של גלוסקמת אבן אחת לפחות .על דופן אחת
הגלוסקמות עיטורי שתי ורדות מוקפות במסגרת ,עשויות בחריתה במחוגה )איור .(6

למערת הקבורה מאפיינים אדריכליים ,דוגמת הפתח ומסגרתו המדורגת ,אבן הגולל ,כוכי הקבורה ולוחות הסגירה ,הנפוצים
בקברים רבים שתועדו בעבר בנקרופוליס של ירושלים משלהי ימי הבית השני )קלונר וזיסו תשס"ג( .שברי הגלוסקמה
מחזקים את ההנחה כי המערה הותקנה לקבורה בשלהי ימי הבית השני ועד לימי מרד בר-כוכבא ,ושימשה את אנשי היישוב
היהודי באזור ,אולי בחורבת חרתים הסמוכה.
ממצאים המעידים כי האזור היה מיושב ביהודים בשלהי ימי הבית השני נתגלו באתרים אחדים במרחב ,במיוחד בתל גזר,
בחורבת גדר ובחורבת שרישה )קלונר תשל"ו; פטרסון-סולימני ,סולימני ווייס תשס"ב(.

פטרסון-סולימני מ' ,סולימני ג' ,ווייס ד' תשס"ב .חורבת גדר .חדשות ארכיאולוגיות .113–110:113
קלונר ע' תשל"ו .ח' שרישה .חדשות ארכיאולוגיות נז–נח.27 :
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קלונר ע' וזיסו ב' תשס"ג .עיר הקברים של ירושלים בימי הבית השני .ירושלים.
Conder C.R. and Kitchener H.H. 1883. The Survey of Western Palestine: Memoirs of the Topography,

Orography, Hydrography and Archaeology. London.
Stewardson H.C. 1888. The Survey of Western Palestine: A General Index. London.
 .1מערת הקבורה ,תכנית וחתך.
 .2הפיר המלבני ופתח המערה ומסגרתו החצובה ,מבט לדרום.
 .3פתח הכניסה למערה ,לפניו אבן הגולל ולצדו לוחות סגירה ,מבט לדרום.
 .4הדופן הצפונית של חדר הקבורה המרכזי ובה פתח המערה ,ומשני צדיו כוכי קבורה  1ו ,9-מבט לצפון.
 .5דופן חדר הקבורה המערבי וכוכי הקבורה ,שימו לב ללוח הסגירה ,מבט למערב.
 .6דופן של גלוסקמה מעוטרת בחריתה של שתי ורדות.

382 / 1276

 .1מערת הקבורה ,תכנית וחתך.
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 .2הפיר המלבני ופתח המערה ומסגרתו החצובה ,מבט לדרום.

 .3פתח הכניסה למערה ,לפניו אבן הגולל ולצדו לוחות סגירה ,מבט לדרום.
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 .4הדופן הצפונית של חדר הקבורה המרכזי ובה פתח המערה ,ומשני צדיו כוכי קבורה  1ו ,9-מבט לצפון.

 .5דופן חדר הקבורה המערבי וכוכי הקבורה ,שימו לב ללוח הסגירה ,מבט למערב.

385 / 1276

 .6דופן של גלוסקמה מעוטרת בחריתה של שתי ורדות.
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חורבת יואח )מזרח(
30/04/2018
דוח סופי

אלי ינאי

בחודשים דצמבר  2007וינואר  2008נערכה חפירה בחורבת יואח )מזרח; הרשאה מס'  ;5292A-נ"צ
 .(205950-6226 /724800-5083החפירה ,מטעם רשות העתיקות ,נוהלה על ידי א' ינאי .בחפירה נחשפו שרידים מתרבויות ואדי רבה ונחל
זהורה  Iומן התקופות הכלקוליתית המאוחרת ,הברונזה הקדומה והתיכונה ,הפרסית ,הרומית והביזנטית.

לדוח המלא ר' קישור להלן.
חורבת יואח )מזרח(
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חורבת כברה
אריאדנה שקרון

31/12/2018
דוח סופי

בחודש יוני  2016נערכה חפירת הצלה בקיבוץ מעיין צבי ,בשוליים הצפוניים-מזרחיים של חורבת כברה )הרשאה מס'  ;A-7735נ"צ 194561-
 ;707/719010-216איור  ,(1לקראת עבודות פיתוח .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון ע' תורג'מן ,נוהלה על ידי א' שקרון ,בסיוע י' עמרני
)מנהלה( ,מ' קאהן )מדידות ושרטוט( ,א' דגוט ) ,(GPSפ' גנדלמן )הנחיה( וא' פרץ )צילום שטח(.

החפירה נערכה על גבעה הצופה אל רצועת החוף ועמק כברה ,מצפון לאתרי רמת הנדיב )הירשפלד תשנ"א( ומצפון-מערב
לאתר נווה רמז .השטח טרשי ,מכוסה בדרדרת אבנים וצמחייה קוצנית )עולמי ,סנדר ואורן תשס"ו :אתר  ,(10ובו קברי
טומולי ,מתקנים חקלאיים קדומים ומחצבות אבן )ארגמן תשנ"ט( .בעבודות פיקוח מטעם רשות העתיקות תועדו באתר
שרידי שומרה ,קירות שדה ושרידי מבנה )ע' מסארווה ,דוח פנימי(.
נחפרו הצטברות טבעית ) ;L100איור  ,(2ערמת סיקול ושרידי שומרה ,ונמצאו בהם חרסים שחוקים אחדים )לא צוירו(,
שתוארכו לתקופות הרומית והביזנטית .אין בהם תרומה לתיארוך המתקנים.
ערמת הסיקול ) ;L101כ 7 × 6-מ'; איור  (3תחומה בקירות מצפון-מזרח ) ,(W108מצפון-מערב ) (W109ומדרום ).(W110
הקירות נבנו מגושי סלע ומאבני גוויל גדולות ) 0.7 × 0.4 × 0.3מ' בממוצע( ,שהונחו על סלע האם ושרדו לגובה נדבך אחד.
מהשומרה ) ;L200איור  ,(4שמתארה רבוע ,שרדו שני קירות ) (W206 ,W202לגובה מרבי של שני נדבכים .הקירות נבנו
מאבני גוויל בינוניות ללא חומרי מליטה .אי אפשר לאמוד את גודלה המקורי של השומרה.
על אף הפגיעה בשטח והממצא המועט ,שאינו מספיק לתיארוך המתקנים ,אין ספק כי מתקנים אלו הם חלק מעורף חקלאי
גדול של יישוב בקרבת מקום ,אולי מנצור אל-עקב ,השוכן על שוליה המערביים של רמת הנדיב ,במצוק הדרומי-מערבי של
חוטם הכרמל ,ושממצאיו תואמים לתיארוך הממצא מן המתקנים ).(Hirschfeld 2000:40–78

ארגמן י' תשנ"ט .זכרון יעקב ,נווה רמז .חדשות ארכיאולוגיות .53:109
הירשפלד י' תשנ"א .רמת הנדיב –  .1990-1989חדשות ארכיאולוגיות צו.11–8:
עולמי י' ,סנדר ש' ואורן א' תשס"ו .מפת בנימינה )) (48סקר ארכיאולוגי של ישראל( .ירושלים.
Hirschfeld Y. 2000. Ramat Hanadiv Excavations: Final Report of the 1984–1998 Seasons. Jerusalem.
 .1מפת איתור.
 .2הצטברות  ,100תכנית.
 .3ערמת סיקול  ,101תכנית.
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 .4שרידי שומרה ,תכנית.

 .1מפת איתור.
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 .2הצטברות  ,100תכנית.
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 .3ערמת סיקול  ,101תכנית.
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 .4שרידי שומרה ,תכנית.
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חורבת מינים
הנס-פטר קונן ,מרים פינס ואורן טל

28/02/2018
דוח ראשוני

בחודשים אוגוסט–ספטמבר  2016נערכו חפירות בדיקה מצומצמות בארמון האומיי בחורבת מינים )ח' אל-מיניה; רישיון מס'  ;G-81/2016נ"צ
 ,(25045-55/75227-35במסגרת פעולות שימור באתר ,במימון משרד החוץ הפדרלי של גרמניה ,קרן אקסל שפרינגר בברלין ,שירות החילופין
האקדמי הגרמני ) ,(DAADאוניברסיטת מיינץ ואגודת הידידים של המכון ללימודים עתיקים באוניברסיטת מיינץ .החפירות נוהלו על ידי ה"פ קונן
)אוניברסיטת מיינץ( ,בשיתוף מ' פינס וא' טל )אוניברסיטת תל אביב( ובסיוע ק' רון )מדידות וסרטוט( ,ק' קובלסקי ) ,(GPSג' איבנובסקי וא' שטרן
)ייעוץ( .צוות מרשות העתיקות בראשות א' ברגר סייע במדידות  .GPSהשימור באתר נעשה על ידי המכון ללימודים עתיקים באוניברסיטת מיינץ
בשיתוף עם רשות הטבע והגנים ) .(Kuhnen 2016b:14–19רשות הטבע והגנים ואכסניית כרי דשא הגישו סיוע טכני.

החפירות נערכו במטרה להרחיב את הבנת ההיסטוריה האדריכלית של הארמון האומיי ,שנבנה ,על פי כתובת חלקית ,בימי
שלטונו של אחד משני הח'ליפים ששמם ווליד
) 705–715 — Iלסה"נ; או  743–744 — IIלסה"נ( ונהרס ככל הנראה ברעידת האדמה של שנת  749לסה"נ .האתר נחפר
ונמדד לראשונה בשנים  1939–1932על ידי א' מאדר וא"א ופוטריך-ריינרד מטעם אגודת גורס הגרמנית ומוזיאון אמנות
האסלאם בברלין ) .(Kuhnen and Bloch 2014:9–14בחפירות אלה תועדה תכנית הארמון ,לרבות המסגד שלו; נחשף
הנזק הכבד שנגרם בעקבות רעידת האדמה; ונתגלו סימנים לשימוש חוזר באתר בימי הביניים לייצור סוכר )איור  ;1לחפירות
נוספות באתר ,ר' צינמון .(Cytryn 2016 ;2012
בחפירה הנוכחית נפתחו כמה ריבועי חפירה ובדיקות )איור  .(1לאורך חלקו החיצוני של קיר המעטפת המזרחי של הארמון
נפתחו שני ריבועי חפירה
) ,(WES II ,WES Iבמטרה לבדוק אם מבנה כלשהו קדם לארמון .ריבוע חפירה נוסף ) (WWN Iנפתח בשפכי החפירות של
השנים  1939–1932שמחוץ לקיר המעטפת המערבי ,במטרה לאתר את מפלס הרצפה של הארמון ולקבוע את עומקן של
השכבות שלא הופרעו .בכבשן של בית הזיקוק לסוכר מימי הביניים נערכו שתי בדיקות ) ,(POP A II ,POP A Iבמטרה
להבין את ההיסטוריה האדריכלית שלו .כן המבנה נמדד וקירותיו נסקרו כדי לאתר בהם נזקים שנגרמו מאז שנות השלושים
של המאה הכ'.

ריבוע ) WES Iאיור  (2נפתח בפינה שיוצר קיר המעטפת המזרחי ) (WESעם מגדל השער הדרומי ) (GHSשמחוץ
למתחם השער הבולט .בגובה  -208.15מ' העמיקה החפירה עד לראש תעלת היסוד של קיר המעטפת .תעלת היסוד
הייתה מלאה בשפכים ,שהכילו שברים של אבני גזית מגיר ובולדרים מבזלת ) ;L123איור  ,(3וכן שברי כלי חרס ,שרובם מן
התקופה האסלאמית הקדומה ומקצתם מקורם בחדירות מאוחרות .מעל מפלס זה נחשפו מסד של אבני גזית גדולות
מבזלת ,ומעליו נדבכי הקיר המזרחי ומגדל השער הבנויים מאבני גיר לבנות — שיטת הבנייה בכל ארבעת קירות המעטפת
של הארמון .על כן נקבע כי מתחם השער הבולט היה חלק מהתכנית האדריכלית המקורית של הארמון .שימוש חוזר
בפריטים אדריכליים ,שהובחן בנדבכים העליונים של השער ,מלמד על תיקון בנייה חלקי בשלב מאוחר.
המילוי לאורך צדו החיצוני של קיר המעטפת המזרחי הכיל שברים רבים של רעפים )איורים  ,(4 ,2שהוכנו מערבוב גס של
חמר וחסמים אורגניים ונשרפו קלות .הרעפים מלמדים כי הגג של האגף המזרחי ,שהתמוטט ככל הנראה ברעידת האדמה
של שנת  749לסה"נ ,נבנה כנראה מחדש בימי הביניים.
ריבוע  WES IIנפתח מעט צפונית לפינה הדרומית-מזרחית של הארמון ) .(T7בשנת  1938נחפר במקום חתך בדיקה
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ונחשפה בו תשתית ריצוף מהתקופה האומיית ,הניגשת אל קיר המעטפת המזרחי .המדרכה הונחה על חלקה המזרחי של
תעלת היסוד של הקיר המזרחי ,שמולאה בתערובת של אבני בזלת וטיט ) ;L103איור  .(5בשולי תעלת היסוד הובחנה
בחתך שכבה של אדמת אלוביום אדמדמה-חומה ) ,(L119שנפלה כנראה לתוך התעלה בעת חפירתה .נראה כי בניית
הארמון האומיי נעשתה בשטח מעובד של גנים או שדות חקלאיים ,שבהם הצטברה אדמה לאורך זמן רב.
תעלת היסוד נחפרה לתוך שכבה של חצץ אדמדם ) ,(L104ונתגלו בה חרסים מעטים מהתקופה ההלניסטית או הרומית
הקדומה .שכבה  104כיסתה חלקית שרידי קיר ,שנבנה בבנייה יבשה מאבני גזית שסותתו גס ) ;W117איור  (6ונפגע
מתעלת היסוד של קיר הארמון .הקיר נבנה לתוך שכבה נמוכה יותר של חצץ מעורב בחול אפור ובשברי צדפים שמקורם במי
אגם ) ,(L120ובה התגלה חרס יחיד המתוארך לתקופות ההלניסטית–הרומית הקדומה .שכבה  120מונחת על משקע חול
אגם סטרילי וחתום ) -209.55מ'( .למרות שזמנו של הקיר אינו ידוע ,הוא בברור קודם לארמון ,שכן לפחות שכבה אחת של
חצץ כיסתה אותו לפני בניית הארמון .שתי שכבות החצץ הכילו חרסים קטנים ושחוקים מהתקופות ההלניסטית–הרומית
הקדומה ,ולכן נראה כי משקעים שמקורם באגם שקעו כאן לפחות פעמיים במהלך הֶאלף שלפני בניית הארמון האומיי.
ריבוע ) WWN Iאיור  (7נפתח בשפכים מחפירות ) 1939–1932איור  ,(2 ,1:7מחוץ לחלקו הצפוני של קיר המעטפת
המערבי ) ,(WWNבמטרה לקבוע את עומקן של שכבות שלא הופרעו ולאתר את מפלס הרצפה האומיית; מצבורי השפכים
הוסרו באמצעות כלי מכני .מגובה  -206.80מ' ומטה נחשפה סדרה של רובדי אדמה דחוסה שצבעה אדמדם-חום ,מעורבת
במשקעים של גיר לבן ) ;L305איור  .(9–3:7רובדי האדמה השתפלו לעבר קיר המעטפת .במקביל לקיר המעטפת 0.2 ,מ'
ממזרחו ,התגלתה רצועה של אדמה אפורה-חומה ) ;L306איור  ,(10:7שחתכה את רובדי האדמה האדמדמה-חומה; נראה
שרצועה זו היא שריד מהחפירות בשנות ה .30-בתוך אחד מרובדי האדמה האדמדמה-חומה )איור  (7:7נתגלו מאות אבני
פסיפס במגוון מידות וצבעים ,ללא סימני מלט ,ומעט חרסים לא מזוגגים .על סמך המיקום הסטרטיגרפי של שרידים אלה
נראה כי הם היו קשורים לבניית הארמון.
קיר המעטפת המערבי נחשף בגובה  -206.78מ' – מסד של אבני בזלת .מעל המסד לא נתגלו סימני מלט כלשהם או בנייה
באבני גיר; גם אבני בנייה במפולת כמעט שלא נמצאו .ממצאים אלה תומכים בהצעה שבניית הארמון מעולם לא הושלמה,
כנראה בשל רעידת האדמה של שנת  749לסה"נ.
בדיקות  .POP A II ,POP A Iשתי הבדיקות נערכו בכבשן של בית הזיקוק לסוכר ) ;L205ר' פלד Stern ;200 ,20:2009
 .(1999:89–92, Fig. 6; 2001:277–308הכבשן התגלה כמעט בשלמותו בחפירות בשנים  ,1938–1937אך בתחילת
שנות ה 50-התמוטטו שלושה-רבעים מהיקפו בעקבות גשמים עזים ,והבליה בו נמשכה עד היום )איורים  ;(9 ,8שימור
הכבשן נקבע לפיכך כמשימה דחופה .שרידי הכבשן על פני השטח נמדדו ושורטטו בחודש מרס ) 2016איור  ;(10החפירה
נערכה במטרה לקבוע את שיטת הבנייה והסטרטיגרפיה של הכבשן ,לקראת עבודות השימור.
הבדיקות נערכו בחלק הצפוני ,האחורי ,של הכבשן ) (POP A Iוליד פתח ההזנה של תא השרפה ) ;POP A IIאיור .(11
בחתך ניכר בברור כי הכבשן שוכן במבנה רבוע ,שנבנה מאבני בזלת ובולדרים מגיר בשימוש משני .תא השרפה מלבני
ונבנה בציר צפון–דרום .קירותיו נבנו מלבנים מלבניות ,דקות ועבות ,שהונחו לסירוגין בנדבכים מפולסים זה מעל זה .מתחת
לכמה שכבות של חומר לבנים שרוף ובלוי בתוך הכבשן התגלה רצף של לפחות חמישה שלבי שימוש ותיקוני בנייה
) -206.50 – -207.61מ'( .בכל שלב שכבת טין שבתחתיתה גיר לבן ,והיא מכוסה ברובד דק של חול אפור-חום מעורב בגיר.
שכבות אלה משופעות כלפי מרכז תא השרפה; הן לא הגיעו אל הקירות התוחמים של תא השרפה ,שכן הן הופרדו מהם
ברצועה של חול אפרפר תחוח ,שהובחנו בה מחילות שנוצרו על ידי מכרסמים או מהתפוררות של חומר אורגני ,כנראה
שרידי מסגרת עץ ששימשה פיגום במהלך בניית תא השרפה .מתחת לשכבה התחתונה ביותר בכבשן התגלה חול דק מאוד
בצבע חום ) -207.61 – -207.91מ'( ללא שרידי חומר שרוף.
הקצה החיצוני של הכבשן נחשף בחלק המזרחי של בור בדיקה  .POP A Iהוא הונח הישר על נדבך אבני הגזית התחתון
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של הקיר הצפוני של אולם האירוח ) .(WH7Aאף שרצפת הכבשן נמוכה מהגובה המוערך של רצפת הארמון ,באף אחת
משתי הבדיקות לא התגלתה כל עדות לכך שרצפה זו חתכה רצפה הקשורה לארמון ויש בכך תמיכה בהצעה שבניית
הארמון האומיי לא הסתיימה מעולם .בכבשן נתגלו שברי כלי חרס ,בהם כלי מולסה וסוכר מהתקופות הצלבנית והממלוכית,
המתארכים את בית הזיקוק לסוכר.
סקר שימור .הארמון נמדד ונסקר לתיעוד הנזק שנגרם לקירותיו מבליה וצמחייה מאז שנות ה 30-של המאה הכ' .השוואה
של התכניות החדשות למדידות של שנת  1999שנערכו על ידי מכון גטי הראו כי האגף הצפוני הוא אחד מחלקי הארמון
שנפגעו במידה הרבה ביותר .אבן הגיר ששימשה חומר גלם לאבני הבנייה רכה מאוד ונוטה להישחק ,ולכן ברוב שטח הפנים
של הקירות ניכרת בליה )איור  .(12בהכנות לעבודות השימור נמדדו הקירות של האגף הצפוני של הארמון ותועדו בקנה
מידה  .1:20נוסף על מיפוי הנזק ,נאסף מידע על טכניקת הבנייה ושלבי המבנה.
ממצאים .בחפירה נחשפה משקולת זכוכית מהתקופות האומיית והעבאסית )איור  ;11השוו (Lester 2004 :שהתגלתה
בעת הסרת השפכים של חפירות ) 1939–1932ריבוע  .(WWN Iהיא נושאת כתובת כופית הניתנת לקריאה חלקית:
ب[ﺳﻣﺎﻟﻠﺔ ﺑﺳﻣﺎﻟﻠﺔ )ב[סםאללה בסמאללה( — "בשם האל" ,פעמיים .המכלול הקרמי מתוארך לתקופות האומיית ,העבאסית,
הצלבנית והממלוכית; חלק גדול מהמכלול קשור לתעשיית הסוכר .המכלול באתר נעדר לחלוטין כלי שולחן מהתקופה
הביזנטית ,ואפשר שזוהי הוכחה נוספת לכך שהארמון הוקם מחוץ ליישוב שקדם לו.
ממצאי החפירה מעלים נתונים חדשים על אופיו של האתר קודם להקמת הארמון ולאחר שנהרס ,ככל הנראה ברעידת
האדמה של שנת  749לסה"נ .בריבועים שנפתחו מחוץ לקיר המעטפת המזרחי נתגלו הוכחות שהארמון נבנה על שכבה של
אדמה חקלאית ,שהצטברה לאחר שהאזור הוצף פעמיים במיֵמי נחל עמוד ויובליו ונסחפו אליו חצצים וחול מן ההרים
בסביבה .בהצטברות זו כמה חרסים מהתקופות ההלניסטית–הרומית הקדומה ,המלמדים אולי כי ההצפות קרו קודם
לתקופה הרומית; אפשר שהצטברות זו היא חלק ממה שכינו ויטה-פינצי ) (Vita-Finzi 1969:112–120ובינטליף )Bintliff
 ;1992:125–132השוו" (Kuhnen 2016a:23–58; Lucke 2017 :הסחף המאוחר".
קיר  ,117ששולב בשכבת החצץ התחתונה ,קודם בבירור לבנייה האומיית ,ואפשר שזמנו בתקופות ההלניסטית–הרומית
הקדומה.
המפלס מחוץ לקיר המעטפת הדרומי ,שעליו נתגלו אבני הפסיפס שלא נעשה בהן שימוש )איור  ,(7:7תואם את גובהו של
מסד אבני הבזלת .היעדרה מוחלט של בנייה באבני גיר ואבני הפסיפס שלא נעשה בהן שימוש ,הם עדות נוספת לכך שבניית
הארמון מעולם לא הושלמה .נראה שבמקום נערמה רק הצטברות מועטה מאז התקופה האומיית .מפולות של אבני בנייה
שהיה מצופה למצוא נעדרות אף הן כמעט לחלוטין ,ככל הנראה משום שקיר המעטפת לא הושלם כשרעידת האדמה פגעה
במבנה.
המדידות המפורטות של ההריסות מספקות הוכחה נוספת לכך שעבודות הבנייה טרם הסתיימו ,בעת שהאגף המזרחי של
הארמון נהרס ברעידת האדמה .מדידות אלה מוכיחות גם כי הבנייה בארמון התחדשה חלקית בתקופה העבאסית או
הצלבנית.
הבדיקות בכבשן חשפו כי בשלביו הראשונים ,נבנה תא השרפה בתוך בור שנכרה אל תוך הקרקע החקלאית שעליה הוקם
הארמון מאות שנים קודם לכן .עם זאת ,לא נמצאה כל עדות לכך שריצוף כלשהו שהשתייך לארמון נחתך בעת הבנייה
המאוחרת .הכבשן שופץ לפחות חמש פעמים ,ובשלב כלשהו הוקף בקירות מאבני גזית מבזלת ואבן גיר בשימוש משני
שיצרו מעין תא .שברים של כלי סוכר שנתגלו בשלבי תיקוני הבנייה בכבשן מלמדים כנראה על שימושו בתקופות הצלבנית
והממלוכית ,אך מפאת כמותם המועטה של הממצאים תיארוך זה אינו ודאי.
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חורבת נגד
דניאל ורגה ופדריקו קוברין

02/07/2018
דוח ראשוני

בחודשים יוני  – 2017פברואר  2018נערכה חפירת בדיקה בחורבת נגד )ח' נג'ד( שמצפון לעיר שדרות )הרשאה מס'  ;A-8041נ"צ 161550-
 ;2255/604831-5662איור  ,(1לקראת בנייה .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון החברה הכלכלית של שדרות ,נוהלה על ידי ד' ורגה ופ'
קוברין )בדיקות מקדימות( ,בסיוע י' אלעמור )מנהלה( ,א' פרייברג ,ח' המר ,ש' צור וד' ביטון )ניהול שטחים( ,ד' פוקשנסקי ,א' בן פורת ,מ' המר,
א' נבו וי' פיגלסון )עזרה בניהול שטחים( ,א' חברוני ,ע' תמיר ,ש' בלוך ,א' אזולאי וש' כסא )הדרכה( ,מ' קאהן ,י' שמידוב ומ' קונין )מדידות( ,א'
אלג'ם )צילומי רחפן( ,ש' גל )מפת איתור( וא' פרץ )צילום שטח(.

בחורבת נגד )כ 50-דונם( נערכו בעבר סקרים )רישיונות מס'  ,(S-521/2014 ;G-146/1988שבהם הוגדרו גבולות האתר
וזוהו גת ,מבנה קבורה וכנסייה .בחפירות שנערכו באתר נחשפו שרידים מן התקופה הביזנטית ,ובהם מבנה ,כנראה מחסן
)הרשאה מס'  ,(A-7676גת ושני בורות מים )כ 200-מ' דרומה לחפירה זו; הרשאה מס' .(A-7832
נפתחו שבעה שטחי חפירה ) ;G–Aכ 5.5-דונם; איור  ,(2ונחשף יישוב כפרי גדול מהתקופה הביזנטית ,המושתת בחלקו
המזרחי על שרידים מהתקופה הרומית המאוחרת .כן נחשפו שרידי יישוב גדול מהתקופה העבאסית ,המשתרע על רוב
שטח האתר.
התקופה הרומית המאוחרת )המאות הג'–הד' לסה"נ( .על חלקה המזרחי של גבעה מתונה נחשפו שרידים של מבנה מסיבי
)שטח  ;Eאיור  ,(3שזוהו בו שתי כניסות :ממזרח ומדרום .קירות המבנה נבנו מאבני כורכר מהוקצעות בבנייה יבשה .המבנה
נחפר בחלקו ,בשל מיקומו מתחת לכנסייה ביזנטית המיועדת לשימור .כ 50-מ' מדרום-מזרח למבנה נחשפה גת משוכללת
)שטח  ;Fאיור  ,(4שלה משטח דריכה שבמרכזו בור לבורג .ממערב ,מצפון ומדרום למשטח הדריכה נבנו תאי תסיסה;
ארבעה מהם השתמרו במלואם ,והם חוברו בצינורות עופרת למשטח הדריכה .התאים טויחו ,ומשטח הדריכה רוצף באריחי
אבן .ממזרח למשטח הדריכה נבנו שני בורות איגום עגולים ) 3.15מ' קוטר ,מעל  1.5מ' עומק( ,שרוצפו בלוחות אבן בדגם
רדיאלי ,ובמרכזם נחפרו בורות שיקוע עגולים קטנים יותר ,שרוצפו אף הם בלוחות אבן.
מצפון לגת נחשפו שתי בריכות לגידול דגים )איור  ,(5שנבנו מאבני כורכר וטויחו בטיח הידראולי מפנים ומחוץ .בריכה אחת
) 5.2 × 5.0מ'( השתמרה היטב; קירותיה המערבי והצפוני השתמרו לגובה רב .בארבע פינות הבריכה נבנו תאי השרצה
לדגים מקנקנים מטיפוס אשקלון שהונחו במדורג .הבריכה השנייה השתמרה רק בפינתה הדרומית-מערבית .מבדיקת
תכולת התאים והמשקעים שהצטברו בהם ועל רצפת הבריכה אפשר יהיה ללמוד על תפקוד הבריכה ועל סוגי הדגים שגודלו
בה.
התקופה הביזנטית )המאות הה'–ההו' לסה"נ( .בתקופה הביזנטית היה היישוב בשיא פריחתו; הוא השתרע על פני כל
השטח שנחפר ,ואולי אף על פני כל שטח האתר .נחשפו כנסיות )בשטחים  Cו ,(E-מבני מגורים )בשטחים  ,(D–Aמתקני
אחסון )בשטח  (Cומתקני תעשייה )בשטחים  F ,Bו .(G-הכנסייה ,בראש גבעה בשטח  ,Eהיא מטיפוס בזיליקה ,ושרדו
ממנה רק יסודות ) 22.0 × 15.5מ' ללא האטריום; איור  .(3לכנסייה אפסיס מרכזי חיצוני ושני אפסיסים פנימיים ,ובחלקה
הצפוני אגף נוסף ,שהיה בו כנראה אגן הטבילה ,שאף הוא מסתיים בקצהו המזרחי באפסיס .לא נמצאה עדות לפסיפסים,
ואפשר להניח שהכנסייה רוצפה באריחי אבן ,ואולי גם משיש .מעט אבני פסיפס מזכוכית עשויות להצביע על פסיפסי קיר .על
ראש גבעה ,בשטח  ,Cנחשפו שרידים דלים של מבנה ,שכיוונו מזרח–מערב ,אולי כנסייה קטנה .המבנה הרוס ברובו :שרדו
ממנו סטילובטים ,שיצרו שלושה אולמות אורך ,וכן שרידים דלים של אפסיס.
בשטח  Bנמצאו שרידים של מבני מגורים ,שאפשר להבחין בהם בתכנית סדורה בציר מזרח–מערב .אבני הקירות נשדדו
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ברובן ,ורק מעט השתמרו מעל גובה היסודות )איור  .(6היסודות נבנו מאבני כורכר מקומיות והקירות נבנו בחלקם מאבן
ובחלקם מיציקת בוץ .בשטחים  B ,Aו D-שרדו קטעים אחדים מחצרות ,שרוצפו בעיקר באבני גוויל ולעתים בלוחות
מהוקצעים .למרות מצב ההשתמרות אפשר היה לעתים להבחין בשטחים  D–Aבחצרות פנימיות ,ובשטח  — Aבחצרות
שהייתה בהן פעילות משק .בשטחים  Cו D-נמצאו שורות של קנקני עזה שהונחו הפוכים על הקרקע ובסיסם חסר .שורות
הקנקנים ממשיכות קירות אבן או יוצרות מעין קיר מחיצה .במחקר מקובל לראות בתופעה ניסיון לבנות קירות מחיצה
מקנקנים עודפים שעמדו לרשות התושבים .יוצאי דופן בין מבני היישוב הם שני מבנים בשטח  Bשבנייתם מסיבית .ייתכן כי
למבנים היה תפקיד בטחוני ,בשל קרבתם למבנה גדול ) 41.0 × 11.5מ'; איור  — (7מחסן ,הבנוי בציר מזרח–מערב,
ששרדו ממנו בעיקר יסודות ואריחי אבן אחדים ברצפתו .הקירות החיצוניים של המבנה נבנו מאבני כורכר מהוקצעות וטויחו
בשני הפנים; בקיר הדרומי נוספה שכבת איטום למניעת חדירת מים .אבני הקירות פורקו לבנייה משנית ,ובקטעים אחדים
של הקיר הדרומי נותרה רק שכבת האיטום .על ציר המבנה נחשפה שורה של בסיסי עמודים שתמכו בתקרה ,במרווחים של
 3מ' זה מזה .חלקים מן התקרה נחשפו במפולות שנחפרו בתוך המבנה .זיהוי המבנה כמחסן מבוסס על הקבלה למבנים
דומים שנחשפו ,למשל ,באחוזה שנחשפה מצפון לאשקלון ).(Israel and Erickson-Gini 2013:194–196
כן נחשפו באתר שתי גתות :מדרום לשטח  ,Bובאזור תעשייה בשטח  .Gהגת בשטח  Bנמצאה הרוסה לחלוטין ,למעט
שרידים של יסודות משטח דריכה .מן הגת של שטח  Gשרדו צמד בורות איגום ובריכת שיקוע .בורות האיגום עגולים ) 3מ'
קוטר( ,בנויים בקפידה ומרוצפים בלוחות אבן בדגם רדיאלי; בקרקעית הבורות הותקנו בורות שיקוע ,אף הם מרוצפים
בלוחות אבן .בין צמד בורות האיגום נבנתה בריכת שיקוע מלבנית .לצד הגת ממזרח נחשפו מפולות ובורות פסולת של בית
יוצר ,שפעל ככל הנראה לאחר שהגת יצאה מכלל שימוש ,שכן בבורות האיגום התגלתה פסולת ייצור של כלי חרס .בין הכלים
המעוותים ,שלא הושלמו או שנפגמו ,נחשפו בעיקר קנקני עזה וקדרות .מן הכלים נלקחו דגימות חומר לזיהוי מקור הטין.
התקופה העבאסית )המאות הט'–הי' לסה"נ( .בשטח  ,Cעל שרידי הכנסייה הקטנה ,נמצא מסגד פתוח .כן נמצאו מבני
מגורים שהשתרעו על פני כל שטחי החפירה .המסגד )איור  (8ביטל את הכנסייה :בחציה המערבי של הכנסייה נבנה קיר
מחיצה לרוחבה ,בקיר הדרומי נבנה מח'רב )גומחת תפילה( והקיר הצפוני פורק; במקומו נבנו שתי אומנות וביניהן קשת
ששימשו פתח .קירות המסגד ורצפותיו טויחו בטיח אפור בהיר ,והמח'רב רוצף באריחי אבן .נר שלם שנמצא במח'רב
וחרסים מעטים שנתגלו במבנה מתארכים את המסגד למאות הט'–הי' לסה"נ.
בכל שטחי החפירה שבהם נחשפו מבנים ביזנטיים נחשפו גם מבנים מהתקופה העבאסית )איור  .(6כן נבנו בתקופה זו
בתים מעל שרידי המחסן משטח  Bומעל הכנסייה הגדולה בשטח  .Eהשתמרותם של הבתים דלה מאוד .הפער הכרונולוגי
ניכר בברור בהצטברויות עבות בין השרידים משתי התקופות .בהכללה נראה כי השרידים מן התקופה העבאסית דלים
מאלה שמן התקופה הביזנטית :יסודות הקירות צרים יותר ובנויים מאבנים קטנות יותר ונראה כי חלק גדול מהקירות נבנו
מיציקת בוץ.
מן החפירה עולה כי היישוב ננטש במאה הי"א לסה"נ ,ולאחר מכן פורקו מבני היישוב עד גובה היסודות לצורך הקמת יישובים
אחרים בסביבה בתקופה העות'מאנית .מחקר תוצאות החפירה ,שנחשפו בה מגוון היבטים של חיי היום יום של היישוב —
מגורים ,פולחן ותעשייה — יוכל להרחיב את הידע על תפקוד היישוב בנגב המערבי ,ששימש עורף לערי החוף הראשיות,
אשקלון ועזה ,בסוף התקופה הקלסית ובימי הביניים הקדומים.
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Israel Y. and Erickson-Gini T. 2013. Remains from the Hellenistic through the Byzantine Periods at the
‘Third Mile Estate’, Ashqelon. ῾Atiqot 74:167–222.
 .1מפת איתור.
 .2שטחי החפירה ,צילום אוויר לצפון.
 .3כנסייה ומבנה קדום מתחתיה ,מבט למזרח.
 .4הגת בשטח  ,Fמבט לדרום-מזרח.
 .5בריכת דגים ,מבט לצפון-מערב.
 .6שרידי מבנים מן התקופות הביזנטית והעבאסית בשטח  ,Bמבט למזרח.
 .7המחסן הגדול בשטח  ,Bמבט לדרום.
 .8המסגד בשטח , Cמבט לדרום.

 .1מפת איתור.
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 .2שטחי החפירה ,צילום אוויר לצפון.

 .3כנסייה ומבנה קדום מתחתיה ,מבט למזרח.
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 .4הגת בשטח  ,Fמבט לדרום-מזרח.

 .5בריכת דגים ,מבט לצפון-מערב.
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 .6שרידי מבנים מן התקופות הביזנטית והעבאסית בשטח  ,Bמבט למזרח.

 .7המחסן הגדול בשטח  ,Bמבט לדרום.
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 .8המסגד בשטח , Cמבט לדרום.
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חורבת סאסאי
06/12/2018
דוח סופי

לימור תלמי

בחודש יולי  2016נערכה חפירת בדיקה מדרום לחורבת סאסאי )הרשאה מס'  ;A-7753נ"צ  ;212415-3442/742363-3392איור ,(1
לקראת סלילת כביש  .6החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון חברת כביש חוצה ישראל בע"מ ,נוהלה על ידי ל' תלמי ,בסיוע ע' אל-סלאם
סעיד )ניהול שטח( ,א' אורן )פיקוח( ,א' בכר וי' עמרני )מנהלה( ,מ' קאהן ור' לירן )מדידות וסרטוט( ,א' פרץ )צילום( ,נ' גצוב )ייעוץ( ,פ' גנדלמן )כלי
חרס( ,מ' שויסקיה )ציור כלי חרס( ,י' נגר )אנתרופולוגיה פיזית( וכ' סעיד.

מדרום לחורבת סאסאי נחשפו מערת קבורה ובור מים חצובים ,מרוחקים כ 100-מ' זה מזה .חורבת סאסאי משתרעת על
גבעה מדרום לנחל ציפורי .בחפירות ובסקרים שנערכו בה בעבר התגלו שרידי מבנים מהתקופות הפרסית ,ההלניסטית,
הרומית והביזנטית ,מחצבות מהתקופה ההלניסטית ,מערת קבורה מהתקופה הרומית ,מדרגות עיבוד מהתקופה הביזנטית
וחרסים מהתקופות האסלאמית המאוחרת והעות'מאנית )גרן תשמ"ד; עולמי תשס"ד :אתר  ;104נגורסקי ,שוקרון וחאטר
] 2017איור  ;[1:1הרשאה מס'  ],-6984איור  ;[2:1הרשאה מס' ] 7041איור .(Conder and Kitchener 1881 ;[3:1
מערת קבורה חצובה )איור  .(2למערה חדר מבואה ) ,(L101שלא שרד ,המוביל לחלל סגלגל ) .(L102התגלו בה חרסים
מתקופת הברונזה הביניימית )המאות הכ"ד–הכ' לפסה"נ( ,ובהם אמפוריסקוס )איור  ,(1:3פך שלו ידית סרט רחבה )איור
 ,(2:3פך שלו זרבובית )איור  (3:3ובסיסי פכים )איור  .(5 ,4:3כן נחשפו עצמות אדם שאינן באתרן :בחדר המבואה התגלו
מעט שברים של עצמות ארוכות ,בהן קנה של עצם ירך של פרט בוגר ,ועצם כף יד )מטה קרפל( שקצותיה המאוחים מעידים
שאף היא שייכת לפרט בוגר ) .(Johnston and Zimmer 1989בחלל הסגלגל התגלו שבר של כיפת הגולגולת ,קנה של
עצם שוק ומעט שברים קטנים שאינם אינדיקטיביים.

בור מים חצוב ) ;L103איורים  .(5 ,4הבור מלבני ודופנותיו טויחו בטיח מעורב בחרסים .שכבת הטיח עבה )כ 0.5-ס"מ(,
אולי מטיוח חוזר ותחזוקה לאורך השנים .בבור נחשפו חרסים מהתקופה הרומית )המאות הג'–הה' לסה"נ( ,ובהם מכסה
)איור  (6:3וקנקנים )איור  .(8 ,7:3ייתכן שהבור שימש בתקופה הרומית בשימוש משני לאחר ששימש בור מים בתקופות
קדומות יותר.
בחפירה נחשפה לראשונה בחורבת סאסאי מערה מתקופת הברונזה הביניימית .עצמות האדם שהתגלו בה מלמדות
ששימשה לקבורה .בור המים מצטרף לשרידים מהתקופה הרומית שהתגלו בחורבת סאסאי בעבר ,אם כי ייתכן שנחצב
בתקופות קדומות יותר.
טבלת מפרט לאיור 3

גרן ו׳ תשמ״ד .תיאור גיאוגרפי ,היסטורי וארכיאולוגי של ארץ-ישראל  :5השומרון )ב( )תרגום ח׳ בן-עמרם( .ירושלים.
נגורסקי א' ,שוקרון א' וחאטר מ'  .2017חורבת סאסאי .חדשות ארכיאולוגיות .129
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. ירושלים.(( )סקר ארכיאולוגי של ישראל24)  מפת שפרעם.עולמי י' תשס"ד
Conder C.R. and Kitchener H.H. 1881. The Survey of Western Palestine I: Galilee. London.
Johnston F.E. and Zimmer L.O. 1989. Assessment of Growth and Age in the Immature Skeleton. In M.Y.
Iscan and A.R. Kenneth eds. Reconstruction of Life from the Skeleton. New-York. Pp. 11–22.
. מפת איתור.1
. תכנית וחתכים, מערת הקבורה.2
. ממצא כלי חרס.3
. תכנית וחתך, בור המים.4
.מזרח- מבט לדרום, בור המים.5
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 .1מפת איתור.
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 .2מערת הקבורה ,תכנית וחתכים.
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 .3ממצא כלי חרס.
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 .4בור המים ,תכנית וחתך.
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 .5בור המים ,מבט לדרום-מזרח.
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חורבת סעדון
טלי אריקסון-גיני ,אמיל אלג'ם וולדיק ליפשיץ

12/11/2018
דוח ראשוני

בחודשים מאי ואוקטובר  2016נערכו שתי חפירות הצלה בחורבת סעדון שבמרכז הנגב )ח' א-סעדי; הרשאה מס'  ;A-7805נ"צ
 ;16252/54891איורים  ,(2 ,1בעקבות חפירות שוד .החפירות ,מטעם רשות העתיקות ,נוהלו על ידי ט' אריקסון-גיני )צילום( .בחפירה הראשונה
סייעו א' אלג'ם )עוזר מנהלת( ,ש' גל )תכנית( וי' נגר )אנתרופולוגיה פיזית( .בחפירה השנייה סייעו ו' ליפשיץ )עוזר מנהלת; צילום אוויר( ,ג' פיטוסי
)צילום אוויר( ,א' אלג'ם וש' גל )תכנית( ,א' לידסקי-רזניקוב )ציור ממצא( ,וכן י' חימי ,פ' בצר ,א' שמואלי ,י' עבאדי-רייס ,ס' גנור ,פועלים מתל שבע
ומתנדבים מהקהילייה החינוכית בניצנה ,לרבות צוותה החינוכי.

האתר מרוחק כ 5-ק"מ ממזרח לרחובות בנגב ו 9-ק"מ מדרום-מערב לחלוצה ,בירת האזור בתקופות הרומית והביזנטית.
נראה כי היישוב בחורבת סעדון השתרע לאורך דרך ראשית ,שהוליכה מחלוצה ורחובות לשבטה וניצנה; דרך זו שימשה גם
עולי רגל נוצרים בדרכם לסנטה קתרינה שבסיני.
כמה חוקרים ביקרו באתר ,ובהם מוסיל בשנת  (Musil 1907:78) 1902ווולי ולורנס בשנת Woolley and) 1912
 .(Lawrence 1914:111–112ממצאים שהתגלו באתר ובסביבתו בסקרים שנערכו בעבר מלמדים כי שכן בו יישוב כפרי
) 26דונם( ,שכלל לפחות  51מבני מגורים ושתי כנסיות ,המתוארכים לתקופה הביזנטית )המאות הד'–הז' לסה"נ; רובין
ושרשבסקי תשמ"ח;  .(Hirschfeld 2006בשנת  2011נחשפו סמוך לאתר שני קולומבריה )טפר ובר-עוז .(2016
החפירה הראשונה נערכה במערת קבורה מהתקופה הרומית ,שנחצבה בגדה הצפונית של ערוץ נחל ,במרחק כ 100-מ'
מצפון-מזרח לחורבת סעדון .החפירה השנייה נערכה בכנסייה הדרומית-מערבית של היישוב מהתקופה הביזנטית ,במרחק
כ 300-מ' מדרום-מערב למערת הקבורה.

מערת הקבורה
נחשפה מערת כוכים ) 5 × 5מ'( ,שפתחה נחצב בדופנה הדרומית-מזרחית והוא מתרחב כלפי פנים ) 1.3מ' רוחב חיצוני2 ,
מ' רוחב פנימי; איורים  .(4 ,3הפתח התגלה בעומק של כ 2-מ' מתחת לגובה פני השטח של ימינו; נראה שהיה זה גובה
גדת הנחל של הערוץ הקדום ,וזו התרוממה במשך  1600השנים האחרונות כתוצאה מקירות של מדרגות עיבוד שנבנו
בערוץ .המערה כוללת חדר מרכזי ,ובו נחצבו היטב שבעה כוכים קמורים ) 2 × 1מ' מידות ממוצעות 1.26 ,מ' גובה; איורים
 :(7–5שישה בדופן הצפונית-מערבית ואחד ,שחציבתו לא הושלמה ,בדופן הצפונית-מזרחית .מסביב לפתחו הקמור של
אחד הכוכים סותתה מסגרת ,ובין שני פתחי כוכים ,בחלקה העליון של דופן המערה ,סותתה האות  .Tבמרכז החדר נחצב
בור עמידה מוקף בספסל אבן; הוא התגלה מלא בבוץ ופסולת ולא נחפר .על תקרת החדר הובחנו סימני חציבה של אזמל
)איור  .(8תכנית מערת הקבורה דומה לזו של מערת א-נוסרה שבעבדת ,המתוארכת לתקופה הרומית התיכונה )המאה הב'
עד אמצע המאה הג' לסה"נ;  ,(Negev 1997:79–88אם כי המערה שנחשפה באתר קטנה יותר.
הכנסייה
בחפירה קודמת באתר ) (Hirschfeld 2006:21–24התגלתה כנסיית בזיליקה קטנה ) 15.0 × 5.5מ'; איורים ,(10 ,9
הכוללת אולם תווך ושתי סיטראות ,המופרדים בשתי שורות עמודים ,ואפסיס מרכזי עגול ) 1.8מ' קוטר 2.8 ,מ' גובה
השתמרות( שנבנה בקיר המזרחי; צמוד לאפסיס מצפון נחשפה גומחת תפילה קשותה ומתחתיה נישה קטנה לשרידים
קדושים )רליקווריום( .חפירות שוד בכנסייה פגעו ברליקווריום ובקיר שמתחת לגומחת תפילה זו .חפירות שוד אלה חשפו גם
גומחת תפילה קשותה נוספת מדרום לאפסיס ,ומתחתיה קיר הרוס )איור  ,(11וכן שני פתחים בקיר הדרומי של הכנסייה.
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כתוצאה מחפירות שוד אלה נערכה החפירה הנוכחית בכנסייה.
בחפירה בכנסייה הובחנו שלושה שלבים (1) :בנייה ושימוש )המאה הה' עד אמצע המאה הז' לסה"נ(; ) (2הרס ,כנראה
בעקבות רעידת אדמה ,ולאחריו תיקונים והקטנה )אמצע המאה הז' לסה"נ(; ) (3ונטישה לרבות פירוק של מרצפות ופריטים
אדריכליים וכתיבת גרפיטי בערבית על הקירות )המאות הח'–הט' לסה"נ( .בחפירה התגלו שברי כלי חרס וכלי זכוכית,
המתוארכים לאמצע התקופה הביזנטית ולסופה ) 650–450לסה"נ(.
שלב  .1באולם התווך התגלו לוחות ריצוף מאבן גיר קשה שהשתמרו היטב .רצפת הבמה ,במקום שבו עמדו שולחן מזבח
והסורג ,נשדדה ברובה בימי קדם .במרחק של  1.1מ' מצפון לקיר הדרומי של הכנסייה התגלה עמוד רבוע )איור  ,(12שהיה
כנראה חלק משורת העמודים שהפרידה בין אולם התווך לסטרה הדרומית .בשטח הבמה ,סמוך לקיר המזרחי של הכנסייה,
התגלו שברים של טיח ואבן צבועים וכן אבנים שטוחות ,גדולות יותר ,מעוטרות בצבעים שחור ,אדום ,לבן ,ירוק וצהוב
)איורים  .(16–13עיטורי צבע אלה באיכות טובה ,ונראה כי הם שייכים לשלב הבנייה של הכנסייה.
בשטח הכנסייה התגלו מוטלים פריטים אדריכליים רבים ,שמקורם כנראה בשלב הבנייה ומאוחר יותר הם פורקו ממקומם
המקורי :בשטח לא מופרע באולם התווך התגלה עמוד סורג מסותת מאבן גיר מקומית; מדרום לכנסייה התגלה מוטל על
הקרקע ,כנראה כתוצאה משוד ,עמוד סורג נוסף מאבן גיר )איור  ;(17סמוך לפתח המזרחי ) 1.2מ' רוחב( שבקיר הדרומי של
הכנסייה התגלו שני לוחות סורג מאבן גיר ,מעוטרים בסיתות )איורים  ,(20–18האחד שבור אך ניכרים בו עיטורים של צבי
וצלב )איורים  ;(20 ,19סמוך לפתח המזרחי שבקיר הדרומי התגלתה גם חולייה יחידה של עמוד עגול מאבן )איורים ,21
 ,(22ששימשה אולי בחדר או באטריום מדרום לקיר הדרומי; באולם התווך התגלה מוטל בסיס מזוזת פתח מעוטר בסיתות
)איור .(23
שלב  .2בשלב זה נערכו בכנסייה תיקונים ,בעקבות הרס שנגרם כנראה מרעידת אדמה .תיקונים אלה כללו כנראה תיקונים
באבני הקיר הצפוני של הכנסייה ,לאורך הבמה )איור  ;(24חסימת הפתח המערבי שבקיר הדרומי של הכנסייה; וכנראה גם
קדיחת חור באחת מאבני המשקוף שבפתח המזרחי בקיר הדרומי )איור  .(25על חלקים גדולים מהקירות המזרחי והדרומי
של הכנסייה השתמרו שרידים של טיח פשוט ,לבנבן צהוב )איור  ,(26שאיכותו נמוכה מזו של הטיח משלב  ,1ולכן נראה כי
מקורו בשלב זה של התיקונים.
בשלב זה נחסם בקיר השטח ) 1.1מ' רוחב( שבין הקיר הדרומי של הכנסייה לעמוד הרבוע שהשתמר לאורך הצד הדרומי
של אולם התווך )ר' איור  ;(12קיר חוסם זה נבנה באבנים וטויח גם הוא בטיח לבנבן צהוב .חסימה זו הקטינה את שטח
הכנסייה בשלב זה .בקצה המערבי של הקיר הצפוני של הכנסייה הובחנה בנייה שניגשת אל הפן החיצוני של הקיר )איור
 ;(27נראה כי זוהי תמיכה שנבנתה בשלב זה; היא לא נחפרה .תמיכות דומות לקירות התגלו במבנים אחרים באתר ,ובהם
המבנה הצמוד לכנסייה ממזרח )איור  ,(28ומסביב לכנסיות הצפונית והמערבית באתר הסמוך רחובות בנגב )Tsafrir
.(1988:77
שלב  .3לאחר שהכנסייה ננטשה פורקו ונשדדו פריטים אדריכליים ממקומם .בשטח הבמה הוסר רוב הריצוף ופורקו לוחות
הסורג והעמודים .על קירות הכנסייה נכתבו בפחם כתובות גרפיטי ,הכוללות כתב ערבי ולעתים גם ציורים )איורים :(29 ,26
שרידי כתב ערבי וציור של סוס ורוכב נחשפו על טיח לבנבן צהוב באפסיס; כתובת "אללה" נחשפה על טיח לבנבן צהוב )איור
 (30בצד החיצוני של הקיר הדרומי של הכנסייה ,במקום שבו חפרו השודדים תעלה; ושרידים דהויים של כתובת בערבית
נחשפו על אחד מלוחות הסורג )איור  .(31נראה כי כתובות גרפיטי אלה בנות זמנה של כתובת כופית מהמאות הח'–הט'
לסה"נ שתועדה בכנסייה בחפירה בעבר ).(Hirschfeld 2006:25–27
מערת הקבורה החצובה שהתגלתה היא כנראה מערה משפחתית המתוארכת למן המאה הב' ועד אמצע המאה הג' לסה"נ.
תיארוך זה מתבסס על השוואתה למערת קבורה מהתקופה הרומית בעבדת .תיארוך זה תואם לזמנו של שבר נר עגול
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שהתגלה באתר בעבר ותוארך לתקופה הרומית ) .(Hirschfeld 2006: Fig. 6:23מערת הקבורה מרחיבה את הידע על
האתר ,שכן שרידי הבנייה והממצאים שהתגלו ותועדו בו בעבר תוארכו לתקופה הביזנטית בלבד .החפירה בכנסייה מלמדת
על הרס שנגרם בעקבות רעידת אדמה ובעקבותיו תיקונים שנערכו במבנה ,לרבות צמצום שטחו ,באמצע המאה הז' לסה"נ.
נראה כי רעידת אדמה זו היא אותה אחת שגרמה להרס הערים בעבדת ובמצד ירוחם )י' באומגרטן ,מידע בעל פה( ולנזק
בשבטה )בכנסיות הצפונית והדרומית( ובנצנה )בכנסייה הצפונית ובקיר הדרומי( .רעידת אדמה כזו מסבירה את הצורך
בבניית תמיכות לקירות בשלב  2בכנסייה .הממצאים בכנסייה מלמדים כי היא ננטשה לפני התקופה העבאסית.

טפר י' ובר-עוז ג'  .2016חורבת סעדון .חדשות ארכיאולוגיות .128
רובין ר' ושרשבסקי י' תשמ"ח .סעדון – יישוב עירוני מן התקופה הביזאנטית בנגב .קדמוניות כא.54–49:
Hirschfeld Y. 2006. Settlement in the Negev in the Byzantine Period in Light of the Survey in Horvat
Sa‘adon. BAIAS 24:7–49.
Musil A. 1907. Arabia Petraea II: Edom. Vienna.
Negev A. 1997. The Architecture of Oboda: Final Report (Qedem 36). Jerusalem.
Tsafrir Y. 1988. Excavations at Rehovot-in-the-Negev 1: The Northern Church (Qedem 25). Jerusalem.
Woolley C.L. and Lawrence T. 1914. The Wilderness of Zin: Archaeological Report (PEFA 3). London.
 .1מפת איתור.
 .2חורבת סעדון ,מראה מן האוויר לכיוון מערב.
 .3פתח מערת הקבורה ,מבט לצפון-מזרח.
 .4חלקו הפנימי של פתח מערת הקבורה ,מבט לדרום-מערב.
 .5כוכי הקבורה טרם החפירה ,מבט לצפון-מזרח.
 .6קבורה במערה ,מבט לצפון-מזרח.
 .7כוך קבורה במערה ,מבט לצפון-מזרח.
 .8סימני סיתות באזמל על תקרת מערת הקבורה.
 .9האפסיס בכנסייה ,מבט למזרח.
 .10הפינה הדרומית-מזרחית של הכנסייה ,ובה גומחת התפילה הדרומית ,מבט לדרום-מזרח.
 .11גומחת התפילה הדרומית ,מבט למזרח.
 .12הקיר הדרומי של הכנסייה ,העמוד הרבוע וקיר חוסם ביניהם ,מבט לדרום-מערב.
 .13עיטור צבוע על אבן.
 .14שרידי עיטור צבע על אבן.
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 .15עיטור צבע על טיח.
 .16עיטור צבוע על אבן.
 .17עמוד סורג.
 .18לוח סורג מעוטר.
 .19עיטור של צבי על לוח סורג.
 .20עיטור צלב על לוח סורג.
 .21הקיר הדרומי של הבמה טרם החפירה ,מבט לדרום.
 .22חוליה עגולה של עמוד.
 .23בסיס מזוזת פתח מעוטר בסיתות.
 .24תיקונים בקיר הצפוני של הכנסייה ,מבט לצפון.
 .25חור במשקוף הפתח.
 .26טיח לבנבן צהוב ועליו גרפיטי בקיר הדרומי של הכנסייה ,מבט לדרום.
 .27תמיכה בנויה צמוד לצד החיצוני של הקיר הצפוני של הכנסייה ,מבט למזרח.
 .28קיר תמך ,מבט לדרום-מזרח.
 .29שבר טיח ועליו כתובת ערבית בפחם.
 .30השם "אללה" כתוב בפחם על קיר מטויח.
 .31שרידי כתובת בערבית על לוח סורג מעוטר.

 .1מפת איתור.
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 .2חורבת סעדון ,מראה מן האוויר לכיוון מערב.
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 .3פתח מערת הקבורה ,מבט לצפון-מזרח.
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 .4חלקו הפנימי של פתח מערת הקבורה ,מבט לדרום-מערב.

 .5כוכי הקבורה טרם החפירה ,מבט לצפון-מזרח.
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 .6קבורה במערה ,מבט לצפון-מזרח.
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 .7כוך קבורה במערה ,מבט לצפון-מזרח.
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 .8סימני סיתות באזמל על תקרת מערת הקבורה.

 .9האפסיס בכנסייה ,מבט למזרח.
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 .10הפינה הדרומית-מזרחית של הכנסייה ,ובה גומחת התפילה הדרומית ,מבט לדרום-מזרח.
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 .11גומחת התפילה הדרומית ,מבט למזרח.
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 .12הקיר הדרומי של הכנסייה ,העמוד הרבוע וקיר חוסם ביניהם ,מבט לדרום-מערב.

 .13עיטור צבוע על אבן.
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 .14שרידי עיטור צבע על אבן.
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 .15עיטור צבע על טיח.
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 .16עיטור צבוע על אבן.

 .17עמוד סורג.
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 .18לוח סורג מעוטר.

 .19עיטור של צבי על לוח סורג.
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 .20עיטור צלב על לוח סורג.

 .21הקיר הדרומי של הבמה טרם החפירה ,מבט לדרום.
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 .22חוליה עגולה של עמוד.
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 .23בסיס מזוזת פתח מעוטר בסיתות.

 .24תיקונים בקיר הצפוני של הכנסייה ,מבט לצפון.
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 .25חור במשקוף הפתח.

 .26טיח לבנבן צהוב ועליו גרפיטי בקיר הדרומי של הכנסייה ,מבט לדרום.
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 .27תמיכה בנויה צמוד לצד החיצוני של הקיר הצפוני של הכנסייה ,מבט למזרח.

 .28קיר תמך ,מבט לדרום-מזרח.
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 .29שבר טיח ועליו כתובת ערבית בפחם.

 .30השם "אללה" כתוב בפחם על קיר מטויח.
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 .31שרידי כתובת בערבית על לוח סורג מעוטר.
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חורבת עטרבה
איתן קליין ואלון קליין

19/03/2018
דוח סופי

בחודש נובמבר  2011תועדה מערת קבורה חצובה סמוך לחורבת עטרבה )הרשאה מס'  ;A-7292/2014-06נ"צ ,(189665/622787
בעקבות פיקוח שוטף של מפקחי היחידה למניעת שוד ברשות העתיקות .התיעוד ,מטעם רשות העתיקות ,נערך על ידי א' קליין וא' קליין )צילום
וסרטוט( בסיוע ק' עמית )צילום ממצא( ,ע' רביב )רפאות אבן( וא' לידסקי-רזניקוב )ציור ממצא(.

חורבת עטרבה שוכנת בשפלת יהודה ,בראש גבעה המתנשאת לגובה  210מ' מעל פני הים מדרום לאפיקו של נחל האלה,
כ 4-ק"מ ממערב לתל עזקה וכ 4-ק"מ ממזרח לתל צפית .טרם התיעוד נערכה באתר חפירה ארכיאולוגית ובעבר תועדה
בראש החורבה מערכת מסתור ,אולי מימי הבית השני או מימי מרד בר כוכבא ,אשר נחצבה סביב בור מים מדורג שלו
מדרגות לולייניות ,הקדום לשלב המסתור )פרומקין תשמ"ו(.
בעבר הוצע לזהות באתר את כפר טוב המופיע ברשימת כיבושיו של אספסיאנוס בארץ אדום במהלך מרד החורבן )יוסף בן
מתתיהו ,תולדות מלחמת היהודים ברומאים ,ד (Abel 1924 ;447 ,ואת טורבן שבה הוקם במאה הה' לסה"נ מנזר ביזנטי
).(Sozomenos, Historia Ecclesiastica, IX, 17, 1
מערת הקבורה שתועדה שוכנת בחלקה התחתון של שלוחה בדרום חורבת עטרבה )איור  .(1המערה ,שנחצבה בציר
מזרח–מערב ,נפרצה בעבר על ידי שודדי עתיקות שרוקנו את תכולתה .חצר המערה או המבוא מכוסים כיום באדמה
והכניסה למערה היום היא דרך פיר ) 3.5מ' עומק( שחפרו השודדים סמוך לחזית הסלע של המערה ) 0.6מ' רוחב פתח
המערה וגובהו( .הפתח מוביל אל חדר הקבורה דרך מדרגה חצובה ) 0.5מ' רום( .חדר הקבורה המרכזי מלבני )× 2.6 2.8
מ'( ובמרכזו הותקן בור עמידה מלבני ) 1.8מ' אורך 1.5 ,מ' רוחב( ,מכוסה בחלקו באדמת סחף שחדרה דרך פתח המערה
ולפיכך אי אפשר לשחזר במדויק את עומקו .סביב הבור וסמוך לשלוש דופנות חדר הקבורה )הצפוני ,הדרומי והמערבי(
הושאר ספסל חצוב )כ 0.6–0.5-מ' רוחב( .בכל אחת מהדפנות הותקנו שלושה כוכי קבורה ) 1.8מ' אורך ממוצע 0.4 ,מ'
רוחב 0.8 ,מ' גובה( .פתח הכוכים קשות וסביבם נחצבה מסגרת מלבנית שנועדה לקליטת לוחות סגירה )איור .(2
במרכז המערה נמצאו שברים של שלוש גלוסקמות עשויות אבן גיר ולצדם שבר חרטום של נר מקורצף ,אופייני למאה הא'
לסה"נ ) ;Barag and Hershkovitz 1994: 50איור  ,(3המעוטר בשני פסי גלגלת ובשתי טביעות של עיגולים חד-מרכזיים.
גלוסקמה אחת נתגלתה ללא כל עיטורים ושבריה הרבים הושארו במערה .שבר חזית של גלוסקמה שנייה ) 0.4מ' אורך,
 0.18מ' גובה; איור  (4נשא עיטורים אופייניים של שתי ורדות עשויות במחוגה ,בנות שישה עלים ,נתונות במעגלים ומוקפות
במסגרת המורכבת מדגם סיכסך/זיגזג .גלוסקמה שלישית נשאה עיטורים נדירים ומרבית שבריה נלקטו ורופאו )מידות
חיצוניות 0.64 :מ' אורך 0.31 ,מ' רוחב 0.29–0.25 ,מ' גובה לא אחיד; איור  ;5עיטוריה יידונו במאמר נפרד( .הגלוסקמה
גסה מאוד ואינה סימטרית ) 9–8ס"מ עובי דפנות בחלק התחתון 5–4 ,ס"מ בחלק העליון( .במרכז הדפנות הצרות סותתו
בגסות שני שקעים ,המשמשים לאחיזה ולהרמת הגלוסקמה )איור  .(6סביב פתח הגלוסקמה הותקנה מדרגה להנחת
מכסה .עיטורי הגלוסקמה סכמטיים ומרושלים ,ועם זאת המוטיבים המופיעים בהם לקוחים מעולם האמנות הרומי וממנהגי
הקבורה היהודיים של התקופה .קבוצה גדולה של גלוסקמות מטיפוס זה ,ללא עיטורים ,נתגלתה בחפירות מערת קבורה
בחורבת צפייה ,כ 2.5-ק"מ ממערב לחורבת עטרבה ,ותוארכה לפרק הזמן שבין מרידות היהודים ברומאים )135–70
לסה"נ;  ;(Nahshoni et al. 2002:66–68גלוסקמות נוספות ,עשויות בגסות ,שעליהן עיטורים ,תוארכו גם הן לפרק זמן זה
).(Rahmani 1994:23–24, Nos. 199, 462, 463, 465, 473, 555, 635, 814, 825
התכנית האדריכלית של המערה ,הדומה במאפייניה למערות הקבורה מימי הבית השני בנקרופוליס של ירושלים )קלונר וזיסו
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תשס"ג( ,וממצא הגלוסקמות ,מעידים כי המערה שימשה משפחה יהודית שהתגוררה בחורבת עטרבה הסמוכה ,לקבורה.
אמנם המערה נשדדה ולא נחפרה ועל כן הממצא חלקי בלבד ,ועם זאת ניתוח הממצאים מאפשר תיארוך סביר של מערת
הקבורה למאות הא'–השליש הראשון של המאה הב' לסה"נ .בתקופה זו היה אזור שפלת יהודה מיושב בצפיפות באוכלוסייה
יהודית )זיסו תשס"ב(.

זיסו ב' תשס"ב .הישוב הכפרי בהרי ושפלת יהודה משלהי ימי הבית השני עד לדיכוי מרד בר-כוכבא .חיבור לשם קבלת
התואר דוקטור לפילוסופיה ,האוניברסיטה העברית בירושלים .ירושלים.
פרומקין ע' תשמ"ו .מערכת מסתור בחורבת עטרבה .נקרות צורים .49–46 :12–11
קלונר ע' וזיסו ב' תשס"ג .עיר הקברים של ירושלים בימי הבית השני .ירושלים.
Abel F.M. 1924. Ou en est la Question de Caphargamala. RB 33: 233–234.
Barag D. and Hershkovitz M. 1994. Lamps from Masada. In: J. Aviram, G. Foerster and E. Netzer eds.

Masada IV: The Yigael Yadin Excavations 1963 – 1965, Final Reports. Jerusalem. Pp. 1–147.
Nahshoni P., Zissu B., Sarig N., Ganor A., and Avganim A. 2002. A Rock-Cut Burial Cave from the
Second Temple Period at Horbat Zefiyya, Judean Shephelah. ‘Atiqot 43:49–71.
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Jerusalem.
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חורבת פרווה
31/12/2018
דוח ראשוני

אחיה כהן-תבור

בחודשים אפריל  2015ופברואר  2017נערכו חפירות באתר בית הכנסת העתיק בחורבת פרווה )רישיונות מס'  ;G-47/2017 ,G-31/2015נ"צ
 ,(24657/70758כחלק ממפעל חינוכי .החפירה ,מטעם מפעל 'שותפות ביחד' של הסוכנות היהודית ובמימונה ,נוהלה וצולמה על ידי א' כהן-
תבור )צילום שטח( .פ' ויטו הגישה סיוע מדעי .בחפירה השתתפו תלמידי כיתה ז' מביה"ס שק"ד ומתנדבים מקליבלנד ,אוהיו.

חורבת פרווה ,ששמה הקדום אינו ידוע ,נמצאת כ 4-ק"מ דרומה מבית שאן-סקיתופוליס ,על הדרך לשכם-ניאפוליס ,וכ1.5-
ק"מ מצפון-מערב לכפר רחוב מן התקופה הרומית-ביזנטית .בחפירתה ,זיהתה ויטו בבית הכנסת שלושה שלבי בנייה,
מהקמתו בראשית המאה הד' עד לחורבנו במאה הז' לסה"נ ) .(Vitto 1980בנרתקס של בית הכנסת נמצאה 'כתובת
התחומין' — מקור מידע חשוב על היישוב היהודי בבקעת בית שאן .כן נמצאו שברי טיח שעליהם עיטורים וכתובות .בתחילת
המאה הכ' לסה"נ הוקם במקום הכפר פרוונה ,שנהרס בשנת .1948
לאורך הקיר הדרומי של בית הכנסת ,מדרום לבמה הבולטת מעל פני השטח ,נפתחו שישה ריבועים ,בהתאמה לרשת
הריבועים של ויטו ) .(Vitto 1980נחשפו שרידים של שני מבנים ושל סמטה שהפרידה בין המבנים לבין בית הכנסת שמצפון
להם .מן המבנה האחד נחשפה בחלקה פינה ,שניגשים אליה מפלסי חיים השייכים כנראה לסמטה .ממזרח לפינה נחשף
ראש קיר של מבנה נוסף שנבנה במקביל לקיר הדרומי של בית הכנסת .מצפון לקיר אותר המשכה של הסמטה .מדרום לקיר
נחשף קטע מחדר )איור  ,(1שנמצאה בו כמות גדולה של חרסים מן התקופה הביזנטית ,שהצטברו במבנה לאחר נטישתו.
לצד הקיר ,על רצפה של אדמה מהודקת ,נמצא באתרו קנקן מטיפוס ') 'northern storage jarאיור  .(2ברצפה שולבה
כותרת קורינתית קטנה בשימוש משני .כן זוהה בסיס של קיר פנימי שחלקו העליון פורק — עדות לשינויים שבוצעו במבנה.
מדרום-מזרח לבית הכנסת ,על פני השטח ,נמצאו חרסים מן התקופות הביזנטית והממלוכית ,ובהם כלי סוכר ,הקשורים אולי
למטחנת הסוכר שנמצאה בחורבת רחב ,מדרום-מזרח לרחוב.
בבדיקה מצפון-מזרח לבית הכנסת ,בעומק של  0.6מ' מפני השטח ,נחשף מחדש ראש קיר שזוהה בחפירתה של ויטו כקיר
של נרתקס מזרחי .בקיר שולב בסיס עמוד שעוצב בקפידה מסלע דולומיט.
זמנו של הממצא מן החפירה ,שרובו חרסים ומקצתו כלי זכוכית ומטבעות ,תואם לתאריך הנטישה שקבעה ויטו ,בסוף המאה
הז' לסה"נ .מלבד עדויות לפעילות מעטה בתקופה הממלוכית ,לא נמצאו שרידים מתקופות אחרות ,ואף לא מן הכפר
המודרני פרוונה .ייתכן ששכבה זו הוסרה בכלים מכניים טרם החפירות.

Vitto F. 1980. The Synagogue of Rehov, 1980. IEJ 30:214–217.
 .1שרידי חדר ,מבט לצפון.
 .2הקנקן באתרו בעת חשיפתו )עונת .(2015
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טבריה וחמת טבריה ,תעלת ברניקי
שולמית מילר ואנה דה-וינסנס

07/06/2018
דוח ראשוני

בחודשים מרס–אפריל  2008נערכה עונת חפירות לזכרו של פרופ' יזהר הירשפלד ז"ל במרכז העירוני של טבריה העתיקה באתר טבריה –
תעלת ברניקי )רישיון מס'  ;G-16/2008נ"צ  .(251370/742520החפירה ,בחסות המכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית ,במימון יד
הנדיב ,בסיוע עיריית טבריה ובברכת רשות העתיקות ,נוהלה על ידי א' דה-וינסנס )ניתוח קרמי( ,ש' מילר )מחשוב( וא' אמיתי ,בסיוע י' פטריך
)הנחיה אקדמית( ,ע' מאיר ור' דארבי )ניהול שטחים( ,מ' אזבנד וש' פריירייך )מילוי מקום בניהול שטחים( ,ח' שני )מנהלה( ,ד' פורוצקי )מדידות,
חתכים ותכניות בשטח( ,ע' ימים )השלמת מדידות והכנת תכניות לפרסום( צ' שגיב )צילום שטח( ,א' ברמן )נומיסמטיקה( ,מ' לביא )שימור וטיפול
בממצא במעבדה( ,ש' חדד )מיון ועיבוד כלי זכוכית( ,א' לסטר )מיון ועיבוד כלי מתכת( ,ומ' שדה )ארכיאוזואולוגיה( .בחפירה השתתפו פועלים
משבט הסוואעד מסכנין וואדי סלמה ומתנדבים מהארץ ומחו"ל .עזרה רבה הושיטו א' הירשפלד ,ד' אבשלום-גורני וד' ברשד )רשות העתיקות( ,ז'
עובד )ראש עיריית טבריה( וא' עובד )חבר מועצת העיר טבריה(.

החפירה נערכה בתחומי האתר שחפר י' הירשפלד בעונות  2006–2004 ,1993והתמקדה בשלושה שטחים שנחשפו בהם
אדריכלות וממצאים שזמנם מראשית ההתיישבות בטבריה במאה הא' לסה"נ ועד נטישת המרכז העירוני בסוף המאה הי"א
לסה"נ ) ;H ,F ,Aאיור  ,1שטחי החפירה של עונת  2008מסומנים באדום; הירשפלד ומאיר  .(2006החפירה נועדה לברר
סוגיות סטרטיגרפיות שנותרו בלתי פתורות בשעת פטירתו של הירשפלד ז"ל ,לצורך כתיבת דוח סופי של חפירותיו.
שטח A
בשטח  ,Aשם נחשף בעבר בית מרחץ ,נערכה החפירה בשני מוקדים :בור בדיקה ) ;A1כ × 1 1-מ' ,הורחב ל × 3 1-מ'(
שנחפר בקלדריום מן השלב הקדום של בית המרחץ; וריבוע ) ;A2כ × 6 3-מ'( שנפתח מדרום לרחוב הגובל בבית המרחץ
מדרום .מטרת החפירה בשטח זה הייתה להבין את תכנית המבנה ולבסס את תיארוכו ,שכן אף שהמבנה נחשף ברובו
בחפירות רבני בשנות ה 50-של המאה הכ' ,הוא זכה עד כה לפרסום ראשוני בלבד ).(Rabani 1953; 1955; 1956
בור בדיקה ) A1איור  (2נפתח ברצפת המלט של הקלדריום מן השלב הקדום של בית המרחץ ,שבחלקו הדרומי-מערבי של
המבנה ,כ 15-מ' ממזרח לקרדו .מטרת החפירה הייתה לתארך את המבנה .ברצפת הקלדריום ניכר תוואי של אפסיס )2.7
מ' רדיוס( הקבור מתחתה; האפסיס נפתח צפונה בין שני קירות ) .(W147 ,W146בבור הבדיקה ,שנחפר מדרום לקיר
האפסיס ,נמצאו חרסים שזמנם המאה הא' לפסה"נ עד המאה הא' לסה"נ ,הכוללים שבר של קערת  .WTSממצאי הבדיקה
אינם מאפשרים תיארוך או הבנה טובים יותר של המכלול ,שכן אין הם מתארכים את הקלדריום אלא משקפים את זמנו של
האפסיס .בהיעדר ממצא מתארך מן הקלדריום ,אפשר לקבוע על פי מיקומו הסטרטיגרפי שזמנו המאות הג'–הה' לסה"נ
)מילר תשע"ו.(226:
ריבוע ) A2איור  .(3החפירה בריבוע זה נערכה כדי לבדוק אם תעלת מים ) (WC1070מדרום לבית המרחץ הובילה אל
המרחצאות או מנקזת אותם .נחשפו שלושה קירות ) (W202–W200השייכים למבנה לא מזוהה מהתקופה האסלאמית
הקדומה .הקירות בנויים מעל פיר בנוי אבן ,המתחבר אל תעלת המים ,ולצדם משתרע ריצוף ),(#1070שייתכן שכיסה את
התעלה .הממצאים המאוחרים ביותר שנחשפו בפיר ובתעלה מתוארכים לתקופה הביזנטית המאוחרת או לתקופה האומיית,
ומשקפים את סוף השימוש בהם .על פי שיפוע התעלה והיעדר טיח בִצדה הפנימי ,ניתן לקבוע ששימשה לניקוז של בית
המרחץ כשזה הורחב בסוף המאה הה' או בראשית המאה הו' לסה"נ.
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שטח F
עיקר החפירה נערך בארבעה מוקדים במכלול בנייה גדול ) (F5–F2במטרה לברר סוגיות סטרטיגרפיות אחדות .מכלול בנייה
זה נחפר על דרוקס וזוהה על ידו כבזיליקה )דרוקס תשכ"ד ]א'[; תשכ"ד ]ב'[( ,זוהה על ידי הירשפלד כבית הדין הגדול של
טבריה )הירשפלד ומאיר  (Hirschfeld and Galor 2007:226–229 ;2006ומזוהה כיום כבית אמידים עירוני מן התקופה
הביזנטית הקדומה )מילר תשע"ה; וייס תשע"ו( .כן התמקדה החפירה בחלקו הדרומי-מזרחי של שטח ) Fשטח  ,(F1שם
החלו להיחשף בסוף עונת  2006מדרגות שהוליכו אל מכלול הבנייה ,וכן מערכת ביוב ובנייה מרובה מהתקופה האסלאמית
הקדומה.
 .F1נחפר בור בדיקה )כ × 2.50 1.75-מ'; איורים  (5 ,4מתחת לרחבה מרוצפת לוחות בזלת ) ,(#803מדרום למדרגות
מאבן גיר קשה המובילות לבית האמידים ממזרח ומדרום ) .(W809 ,W630על פי הקרמיקה שנמצאה במילויים מתחת
לרחבה המרוצפת ,ניתן לקבוע כי הרחבה רוצפה בתקופה האומיית.
בבור זוהו קיר ורצפת טיח המיוחסים לתקופה הרומית על סמך ממצא כלי חרס מן המאה הא' לסה"נ שנתגלה במילויים תחת
הרצפה .במילוי שלצד הקיר ומעל לרצפה נמצאו חרסים המתוארכים למאות הא'–הד' לסה"נ .כן נמצאו בו פיסות טיח שחלקן
צבועות ומעוטרות ואחרות נושאות תשלילי קנים ,ועל כן דומה כי שימשו לקירוי ,אולי של המבנה מן התקופה הרומית.
ניכר כי מבנה זה פורק בשלב מאוחר ,בעת התקנת תעלת ניקוז ) ;WC700כ 0.7-מ' רוחב 1.5 ,מ' עומק חשיפה(
המתחברת לתעלת הניקוז הראשית ,המובילה מזרחה ,לכנרת ,שכן התעלה חותכת את הקיר .התעלה בנויה אבני בזלת
מהוקצעות חלקית ואבני שדה ,ומקורה בלוחות בזלת שחלקן נמצאו באתרן .בתעלה לא נמצאה רצפה ,וייתכן שלא הייתה
בה מלכתחילה רצפה סלולה.בתוך התעלה נחשפו מפלסי טרוורטין ,המעידים על שימוש ממושך .תאריך בנייתה לא נקבע,
אך הצטברות הקרמיקה בשכבות הסחף בתוכה מעידה ששימשה לכל הפחות עד התקופה האסלאמית הקדומה.
 .F2שטח זה נפתח באגף המזרחי של בית האמידים .נחשפו שני קירות ) ;W254=W643איור  (6המיוחסים לבית
האמידים ,ומתוארכים על כן לתקופה הביזנטית הקדומה )סביב ראשית המאה הה' לסה"נ( .בעבר נתגלו בחלק זה של
המבנה עדויות לפעילות בנייה בתקופה הביזנטית המאוחרת :סתימת פתחים והרמת רצפות .בעונה זו התבהר שהקיר
שזוהה כקיר הדרומי הסוגר של המכלול ,אינו הקיר המקורי אלא בנייה מאוחרת המחליפה את הקיר המקורי ,עדות לשינויים
במערך הכניסה לאגף המזרחי של המבנה מדרום.
 .F4 ,F3בדיקות בחלקו הצפוני של שטח  Fנועדו לברר את זמנן של רצפות הפסיפס המיוחסות לבית האמידים .במילויים
תחת תשתית הרצפה הצפונית ) (F3נמצאה קרמיקה המתוארכת לתקופה הרומית ולראשית התקופה הביזנטית ,ובמילויים
מתחת לרצפה המערבית ) (F4נמצאו קרמיקה ומטבעות המתוארכים לתקופה הרומית .ממצאים אלה ,שזמנם אינו מאוחר
למאה הד' לסה"נ ,עולים בקנה אחד עם תיארוך השלב הראשון של בית האמידים לראשית המאה הה' לסה"נ.
 .F5בשטח זה נערכה חפירה מצומצמת במטרה לתארך את התעלה שנחשפה בעונות קודמות במערב השטח .התעלה,
הנמשכת ממוצא לא ידוע בדרום אל מתחת לרחוב מן התקופה העבאסית במערב השטח ,חותכת קירות של בית האמידים
מן התקופה הביזנטית.
שטח H
בשטח  ,Hאזור שטרם נחפר ,בין שטח  Fלשטח  ,Cנפתחו ארבעה ריבועים ) .(H1–H4בשטח  Cהסמוך נחשף בעבר
מבנה שזוהה על ידי רבני כשוק ) (Rabani 1953; 1955; 1956ועל ידי ציטרין-סילברמן כמסגד )Cytryn-Silverman
 .(2009; 2012השרידים בשטח זה יתוארו בסדר כרונולוגי.
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התקופה הרומית .בריבוע  H1נחשף המשכו למזרח של קיר מן התקופה הרומית ) ;W300כ 3-מ' אורך חשיפה 2.85 ,מ'
רוחב; איור  :7ירוק( ,שזוהה על ידי הירשפלד כקיר ההדריאנאום של טבריה בשטח  Hנחשף המשכו של קיר מסיבי שצירו
מזרח–מערב ,שהירשפלד וגלור זיהו כשייך להדריאנאום )מקדש להדריאנוס( מהמאה הב' לסה"נ )Hirschfeld and Galor
 .(2007:214–215; Miller 2017הקיר בנוי משני פנים של אבני בזלת מהוקצעות ,שביניהם ליבה עשויה ממלט אפור
מעורב באבני שדה .אבני הפן הדרומי של הקיר מעובדות טוב יותר מאלו של הפן הצפוני ,ועל כן ניתן להניח שהפן הדרומי
הוא הפן החיצוני של הקיר .בחפירה לצד הפן הדרומי של הקיר נחשפו יסודות הקיר הבנויים אף הם מאבני בזלת וחומר
מליטה ,אך ללא שימוש באבנים מהוקצעות באיכות גבוהה כפי שנראה במבנה העל .על אף שהחפירה לצד הקיר העמיקה
ארבעה מטר ויותר ,לא נמצא בסיסו של יסוד הקיר .במילויים שלצד הקיר נמצאה קרמיקה מתקופות הברונזה הקדומה
והרומית הקדומה — חיזוק לתיארוך בניית הקיר למאה הב' לסה"נ ,כפי שהציע הירשפלד.
המשכו מזרחה של קיר  300נחשף בריבוע ) H2איור  :8ירוק(; קצהו המזרחי של הקיר לא נחשף ,משום שהוא מכוסה
בקירות מאוחרים .רצפת טיח לבנה ) (#128ניגשה אל הקיר מדרום ,ובמילויים שתחתיה נמצא חומר קרמי המתוארך אף
הוא לתקופה הרומית.
התקופה הביזנטית .בריבועים  H2ו H3-נחשף המשכו המערבי של בית האמידים מן התקופה הביזנטית הקדומה )איור :8
אדום( .למבנה זה ניתן לשייך גם רצפת פסיפס המעוטרת בדגם הנדסי )איור  .(9הרצפה נשמרה חלקית בלבד ,ותעלה
מאוחרת חותכת אותה .על הפן המערבי של קיר הבית בריבוע  3Hנחשף קטע של ציור קיר באתרו )כ × 2.7 2.1-מ'( ,ובו
ספינים צבעוניים וגרלנדה .רצפת פסיפס נוספת השייכת לבית האמידים נחשפה בחלקה כ 5-מ' מזרחה )לא בתכנית(.
ברצפה זו מופיעה דמות של עוף מים ,כנראה חלק מקומפוזיציה רחבה יותר שעיטרה את החדר )מילר תשע"ה.(252:
לתקופה הביזנטית המאוחרת )איור  :8כתום( ניתן לייחס פינת קירות ) (W263 ,W261בריבוע  ,H3במקום שבו קיר הנמשך
בציר מזרח–מערב נראה כבנייה מחודשת ומחוזקת להמשכו מערבה של הקיר מהשלב הביזנטי הקדום ) .(W241בריבוע
 H2ניתן לשייך לשלב זה שני קירות נוספים .אחד מהם ,קיר בציר מזרח–מערב ) ,(W304בנוי על חלקו הדרומי של קיר
 ,300המשמש לו יסוד; המשכו מערבה נראה בנקודות נוספות בשטח כבנייה על גבי קיר ) 300למשל בריבוע  ;H1איור :7
כתום( .קיר  304ניגש ממערב לקיר שצירו צפון–דרום ) .(W265לשלב בנייה זה לא נמצא תיארוך ודאי; הוא מיוחס לתקופה
הביזנטית המאוחרת מכיוון שאופיו שונה מקירות בית האמידים ,ועם זאת הוא מאוחר לקיר  300מן התקופה הרומית וקדום
לתקופה האומיית )להלן(.
התקופה האומיית )איור  :8כחול( .בריבוע  H2נחשף קיר רחב בציר צפון–דרום ) 9.3מ' אורך השתמרות 2.5 ,מ' רוחב(.
בפן המערבי של הקיר שולבו אבני סף של פתח מרוצף — עדות כי היה זה פתח כניסה למבנה ממערב ,שהוליך פנימה,
לכיוון מזרח .בתוך הקיר ,מתחת לסף ולריצוף הפתח ,שולבה תעלה ובה צינור חרס .מוצא התעלה אינו ידוע; היא צמודה לפן
המזרחי של הקיר הרחב ,מוליכה צפונה ,פונה מערבה אל תוך הפתח וממשיכה הלאה משם מערבה ,אל מחוץ למבנה.
קצהו הצפוני של הקיר הרחב ניגש לקירות משני השלבים הביזנטיים .הקיר מתוארך לתקופה האומיית על סמך הקשרו
הסטרטיגרפי והקרמיקה הביזנטית המאוחרת שנמצאה תחת ריצוף הפתח ובבור בדיקה שנחפר בקיר עצמו .הקשרו הרחב
יותר של הקיר במכלול המבנים שנחשפו בשטח  Hאינו ברור ,בעיקר בשל שוד מסיבי בתקופה המודרנית לצד הקיר ממזרח.
התקופה העבאסית )איור  :8סגול( .בריבוע  H3נחשף קצהו הדרומי של הסטילובט המזרחי של מבנה המסגד ).(W149
בצפון השטח ) ,(H4נחשף המשכו לצפון של הקיר המזרחי הסוגר של מכלול המסגד )איור  .(1בין שני קירות אלה ניתן
לשחזר סטיו שפנה מערבה לחצר פתוחה .את הקיר הדרומי של החצר ) (W1776ניתן לזהות בקיר הבנוי מעל לקיר 300
המשמש לו יסוד )איורים  :8 ,7סגול( .קיר זה היה גם הקיר הסוגר הצפוני של החלל המקורה של המסגד .את המשכו של
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הקיר למערב ,בריבוע ) H1איור  :7סגול( ,חותמת רצפת המסגד מהתקופה הפאטימית )להלן( .במילויים שנחפרו מצפון לקיר
נמצאה קרמיקה המתוארכת לתקופות הרומית–העבאסית ,ונראה כי ניתן לתארך את בניית הקיר למאות הח'–הט' לסה"נ.
לא זוהתה תעלת יסוד של הקיר ,ועל כן נראה שהמילויים נשפכו אל הקיר.
התקופה הפאטימית )איורים  :8 ,7צהוב( .קיר בדרומו של ריבוע  H1מזוהה כאחד הסטילובטים של מבנה המסגד המאוחר
) .(W320המשכו של הקיר למזרח ,בריבוע  ,H2ניגש לקיר מהשלב הביזנטי המאוחר ואינו נמשך עוד מזרחה .עם זאת,
רצפת המבנה ,המוכרת בכמה נקודות בשטח כרצפת טיח באיכות גבוהה המושתתת על אבני שדה וחלוקי נחל בגודל
אגרוף ,נמצאה מעל לקיר האומיי העבה וחותמת אותו )הוסרה בחפירה ואינה בתכנית(.ניתן לפיכך להניח שרצפה זו
המשיכה עוד מזרחה ,עד לקו הקיר המזרחי הסוגר של המכלול )איור .(1
פעילות מאוחרת )איור  :8ירוק זית( הובחנה בשני מוקדים עיקריים .בריבוע  ,3Hתעלה הנקשרת לבריכת שיקוע )(L101
חתכה את רצפת המסגד המאוחרת ,את קיר הסטילובט מהתקופה העבאסית וקיר בבית האמידים מהתקופה הביזנטית
הקדומה .לא ניתן לקבוע בוודאות תיארוכם של אלמנטים אלה או למה שימשו ,אך ייתכן שהיו חלק מפעילות חקלאית או
תעשייתית בימי הביניים ,שעה שהעיר עצמה הועתקה צפונה למיקומה כיום .נוסף על כך ,ממזרח לקיר האומיי הרחב ,בין
ריבוע  H2ושטח  ,Fנחשף בור גדול )לא בתכנית( המעיד על שוד מסיבי .ממצאים מראשית המאה הכ' שנמצאו בבור מעידים
על זמנו .ייתכן שהבור נחפר כדי לשדוד את אבני הקיר ,אך ההרס המוחלט שחופריו הותירו אינו מאפשר להתחקות אחר
מעשיהם בשטח.
לסיכום ,החפירה נועדה לברר סוגיות מסוימות לקראת הפרסום הסופי של חפירותיו של הירשפלד באתר .נחשפו ממצאים
שזמנם החל בראשית ההתיישבות באתר בתקופה הרומית הקדומה וכלה בתקופה המודרנית.
התקופה הרומית הקדומה יוצגה בעיקר בחומר קרמי וברצפת טיח שהקשרה האדריכלי אינו ברור .למאה הב' לסה"נ ניתן
לתארך כעת מעבר לכל ספק את קיר  ,300שזוהה על ידי הירשפלד כקיר הטמנוס של ההדריאנאום ,המקדש להדריאנוס
בטבריה .בין אם זיהוי זה מקובל או לא ,הקיר הוא עדות לפעילות בנייה מונומנטלית במרכז העיר העתיקה במחצית
הראשונה של מאה זו.
חפירות באזור בית המרחץ ,שנועדו לספק חומר מתארך לבניית המבנה המקורי טרם הרחבתו מזרחה ,לא העלו נתונים
חדשים ,ועל כן תיארוכו נקבע לפי סטרטיגרפיה יחסית למאות הג'–הה' לסה"נ.
עיקר חפירותיו של הירשפלד התמקדו במבנה רחב שזוהה על ידו כמושב בית הדין הגדול של חכמי טבריה .במחקר שנערך
מאז פטירתו ,זוהה המבנה מחדש כבית אמידים שנבנה בראשית המאה הה' לסה"נ ושימש את אחד מנכבדיה של העיר.
זמנו של המבנה ותכניתו הכללית נקבעו בעקבות עונה זו ,וכן זוהו כמה שלבים של שיפוצים ושינויים שנערכו במבנה במהלך
המאות הו'–הז' לסה"נ .מתקופה זו יש גם עדות ראשונה לשימוש מחודש בתוואי קיר  300לבנייה מאוחרת ,שאופיה טרם
נקבע.
ניתן לראות כי לאחר רעידת האדמה של  749לסה"נ הוחל בטבריה בפעילויות בנייה חדשות שביטלו ברובן את האדריכלות
שקדמה להן .בשטחים שנחפרו בעונה זו ניתן לתארך את פעילויות הבנייה המאוחרות לרעידת האדמה בעיקר למאה הט'
לסה"נ ,עת נבנה מבנה עמודים גדול ,המזוהה כמסגד ,מצפון לבית המרחץ .צמוד אליו מצפון נבנתה חצר גדולה ,ולה סטיו
לפחות בִצדה המזרחי .בטרסה נמוכה יותר ,ממזרח למבנה זה ,נסלל רחוב ,וממזרח לו הוקמה שורת חנויות שהמשיכה
לשמש ,בכמה שלבי שיפוץ ,עד לנטישת העיר בסוף המאה הי"א לסה"נ .מדרום-מזרח לחנויות נבנה מכלול שירותים
ציבוריים ,שוודאי שירת את הציבור הרב שביקר בחנויות ובמסגד .מערכת הניקוז של מבנה השירותים התחברה לתעלת
ניקוז רחבה ששירתה את העיר לפחות מהתקופה הביזנטית הקדומה ,ואף היא יצאה משימוש בשלהי המאה הי"א לסה"נ.
למרות הנטישה הברורה של מרבית העיר בתקופה זו ,ניתן למצוא עדויות לשימוש מאוחר )לא מתוארך( בשטח ,בעיקר
בפעילויות הקשורות כנראה להשקיה ואולי לתעשייה ,וכן לפעילויות נוספות בראשית המאה הכ'.

455 / 1276

.16–14: חדשות ארכיאולוגיות י. טבריה.('דרוקס א' תשכ"ד )א
.16: חדשות ארכיאולוגיות יב. טבריה.('דרוקס א' תשכ"ד )ב
.118  חדשות ארכיאולוגיות.2004 –  טבריה.2006 'הירשפלד י' ומאיר ע
,יוסף- וא' בן,ברקת- א' פלג, בתוך י' פטריך. בתי אמידים בטבריה בתקופה הרומית ובשלהי העת העתיקה.וייס ז' תשע"ו
ישראל לזכרו של יזהר הירשפלד במלאת- מחקרים בארכיאולוגיה ובהיסטוריה של ארץ:  התהלך בארץ, קום.עורכים
.220–211 ' עמ. ירושלים.עשור לפטירתו
.255–247:ישראל לא- ארץ. סגנון אמנות ומרחב אדריכלי: פסיפסי טבריה בשלהי העת העתיקה.מילר ש' תשע"ה
' א, בתוך י' פטריך.ביזנטית לאור תגליות השנים האחרונות- תכניתה העירונית של טבריה בתקופה הרומית.מילר ש' תשע"ו
ישראל לזכרו של- מחקרים בארכיאולוגיה ובהיסטוריה של ארץ:  התהלך בארץ, קום. עורכים,יוסף- וא' בן,ברקת-פלג
.232–221 ' עמ. ירושלים.יזהר הירשפלד במלאת עשור לפטירתו
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טבריה ,תחנה מרכזית
02/12/2018
דוח סופי

אניה קליינר

בחודש אוגוסט  2017נערכה חפירת הצלה בטבריה )הרשאה מס'  ;A-8081נ"צ  ;250660-70/743561-640איור  ,(1לקראת הקמת מגרש
חניה .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ,נוהלה על ידי א' קליינר ,בעזרתם של י' יעקובי )מנהלה( ,מ' פלג )צילום פוטוגרמטרי( ,ו' אטרש
)ארכיאולוג מנחה( ,י' חושקר )תעלות בדיקה( וצוות פועלי כוח אדם משפרעם.

החפירה ,בשטח חשוף ,בין התחנה המרכזית ממערב למבני אבן בזלת מן התקופה העות'מאנית שחלקם מיועדים לשחזור
ולשימור ,נערכה לאחר שבבדיקת חתכים שחפר י' חושקר נמצאו עתיקות )איור .(2
נפתחו שני ריבועים ונמצאו בהם קטעי רצפת טיח המתוארכת לתקופה העות'מאנית ומתחתיה שכבת הצטברות סחף
שמעורבים בה חרסים המתוארכים לתקופות הרומית–העות'מאנית.
השטח הנבדק נמצא מחוץ לתחומי העיר העתיקה ,באזור הכפרי-חקלאי של העיר .סמוך לאזור זה נערכו בעבר חפירות
אחדות המעידות על שטפונות חוזרים ונשנים .בשנת  2015נערכה חפירת הצלה ברחוב השילוח ,כ 80-מ' מדרום לחפירה
הנוכחית ונחשפו בה שרידי בנייה ,מקצתם מהתקופה הרומית התיכונה ועיקרם מהתקופה העבאסית שנחתכו מתעלה
לניקוז מי שיטפונות בתקופת המנדט הבריטי )דללי-עמוס וחנא  .(2017בשלוש עונות חפירה שנערכו בשטח גן העיר ,כ180-
מ' מדרום לשטח הנבדק נחשפו שרידי שכונת מגורים שנבנתה בתקופה העבאסית על שכבת סחף של חלוקים וחרסים
מהתקופה הרומית המאוחרת בשטח שלא היה מיושב לפני כן )הרטל  ;2008הרטל 2013א( .במאה הי' לסה"נ נפגע חלקה
המערבי בשיטפון עז .חלקה המזרחי של השכונה המשיך להתקיים ,וכדי להגן עליו מפני שיטפון נוסף נבנו ממערב לו שני
קירות ארוכים ורחבים ,שחלקם עלה על הריסות המבנים מהשיטפון )הרטל 2013א( .בחפירה שנערכה מצפון לגן העיר
נחשף קיר הגנה נוסף מהתקופה העבאסית .קירות אלה נועדו לנקז את מי השיטפונות לערוץ מרכזי שעבר בתוך השכונה
ולמנוע מסחף של אבנים לזרום לתוך העיר .בימי המנדט הבריטי שוב נבנתה מצפון וממערב לגן העיר מערכת ניקוז מבטון,
לאחר ששיטפון גדול בשנת  1934גרם להרס רב ולקורבנות אדם )ביגר ושילר תשמ"ח .(80 :התעלה חתכה את הקיר
מהתקופה העבאסית שנחשף מצפון לגן העיר )הרטל 2013ב(.

בחפירה נמצאה תשתית רצפה ,עשויה גיר מהודק ,מעורב בחרסים וחלוקי נחל ) ,L104 ,L101כ 7 × 6-מ'; איור  .(3הרצפה
נבנתה על גבי שכבת סחף עבה של אדמה ,חלוקים וחרסים שזמנם מכל תקופות הקיום של העיר טבריה ,למן התקופה
הרומית ועד לעות'מאנית .על פי הממצא המאוחר ביותר על הרצפה ומתחתיה אפשר לתארך את הרצפה לסוף התקופה
העות'מאנית .בשל מצב השתמרות ירוד קשה לקבוע ְלמה שימשה הרצפה.
בין הממצאים סמוך למפלס הרצפה נמצאה טבעת נחושת שזורה בקשר מחוט תיל יחיד )איור  .(4טבעות פשוטות מסוג זה
ידועות למן התקופה הרומית ועד לתקופה העות'מאנית המאוחרת.
מממצאי החפירה עולה כי בשטח עמד בעבר הלא רחוק מבנה שנהרס והוסר ,ייתכן בעקבות השיטפון הקשה בשנת .1934
נראה כי מקורה של שכבת הסחף העבה שמתחת לתשתית הרצפה ,שבה חרסים מכל התקופות ,בשטפונות המרובים
בטבריה.
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טורעאן )מערב(
31/12/2018
דוח סופי

אניה קליינר

בחודש יולי  2017נערכה חפירת בדיקה בטורעאן )הרשאה מס'  ;A-8054נ"צ  ,(234882-91/742432-40לקראת הקמת בית מגורים.
החפירה ,מטעם רשות העתיקות ,נוהלה על ידי א' קליינר )צילום( ,בסיוע י' יעקובי )מנהלה( ,מ' פלג )פוטוגרמטריה( ,ע' שטרן )כלי חרס( ,ח' טחן-
רוזן )ציור כלי חרס( ,א' שפירו )מקטרות( ,ד''צ אריאל )נומיסמטיקה( ופועלים מכפר מנדא .בדיקות מקדימות נערכו על ידי י' הראל.

במרכז הגרעין הקדום של הכפר ,סמוך למסגד המזרחי ,נחפר ריבוע יחיד .התגלו הצטברויות אדמה ובהן חרסים מהתקופה
הממלוכית ומערום של אבני בנייה ,שנחתך בשני בורות אשפה מן התקופה העות'מאנית .החפירה בריבוע העמיקה עד
לסלע האם.
בחפירות שנערכו בכפר בעבר נחשפו שרידי יישוב בשני אזורים .האחד הוא התל העתיק ) 25דונם( שבשוליו הצפוניים-
מערביים של הכפר ,והאחר הוא הגרעין הקדום של הכפר טורעאן שבאזור המסגד הישן .באזור התל העתיק נחשפו שרידי
מבנים וחומה מתקופת הברזל 2א' )המאות הי'– הט' לפסה"נ; מסארווה ] 2010איור  ;[A-5111 :1פייג ] 2016איור :1
] A]; Shalem and Gal 2000-7270איור  ;[A-2688 :1מ' כהן ,מידע בעל פה ]איור  .([A-4429 :1בקצה הדרומי של הכפר
התגלתה מערת קבורה המתוארכת למן תקופת הברונזה הביניימית ועד שלהי תקופת הברונזה התיכונה )Eisenberg and
] Gershuny 2005איור  .([A-491 :1מצפון לתל העתיק נמצא מעיין ִנקבה חצוב ,הכולל מערכת חדרים ותעלות להטיית
מים; נראה כי הוא שימש את תושבי התל .באזור הגרעין הקדום התגלו שכבות יישוב מהתקופות האסלאמית הקדומה,
הממלוכית והעות'מאנית )מוקארי ] 2009איור  .([A-4026 :1בסקר מפת טורעאן )י' עמיצור ,מידע בעל פה( תועדו לרגלי רכס
טורעאן ממערב לכפר שרידי דרך חקלאית בכיוון מזרח–מערב )כ 2-ק"מ אורך( ,הנקראת בפי המקומיים 'דרך עכו' .ייתכן כי
דרך זו שימשה נתיב הליכה מרכזי מהיישוב ששכן באזור הגרעין הקדום לכיוון מערב.
ריבוע החפירה )איורים  (3 ,2נפתח על מערום של אבני גיר גדולות ) ,(L104חלקן גוויל וחלקן מסותתות חלקית ,שהתגלה
בבדיקות המקדימות .המערום נחתך בשני קצותיו בבורות אשפה מהתקופה העות'מאנית ) .(L103 ,L102בבורות אלה
התגלה ממצא קרמי רב ,המתוארך למן התקופה הממלוכית ועד לתקופה העות'מאנית .הממצא מהתקופה העות'מאנית
כולל כלים מקומיים וכלים מיובאים .הכלים המקומיים כוללים קערות מזוגגות מטיפוס ראשיה אל פוח'ר )איור  ,(1:4כלי בישול
עשויים ביד ,ובהם קדרת בישול )איור  ,(5:4קנקנים מטיפוס כלי עזה )איור  ,(6:4פכי שתיה מטיפוס כלי עזה ,ובהם איבריק,
שיוצר כנראה בסביבת עכו–חיפה )איור  ,(7:4וכן שברי מקטרות מהמאות הי"ח–הי"ט לסה"נ )שפירו ,להלן( .הכלים
המיובאים כוללים קערה מטורקיה ,מזוגגת ומעוטרת בצביעה בצהוב )איור  ,(2:4קערה מעוטרת בציור מטיפוס כלי צ'נקלה
מטורקיה )איור  (Çanakkale Ware ;3:4וקערה מזוגגת מטיפוס טאש נואר מליגוריה )איור .(Taches Noires ;4:4
בבור בדיקה שנחפר ממערב למערום האבנים ולא הופרע מחפירת בורות האשפה ,התגלתה הצטברות של אדמה אפורה,
אוורירית ) ;L105כ 1.5-מ' עובי( ,שהעמיקה עד לסלע האם .בהצטברות אדמה זו התגלו שברי כלי חרס מקומיים מן
התקופה הממלוכית ,ובהם קערות סגרפיטו מזוגגות בירוק ומעוטרות בחריתה )איור  ,(1:5בסיס קערה מעוטרת בציור בצבע
אדום-חום )איור  ,(Stern 2014:91–93 ;2:5קערות בישול מזוגגות בחום-צהבהב )איור  ,(3:5קנקנים )איור  (4:5ופכים,
ובהם פך קטן )איור .(5:5
על פני השטח התגלה שבר מטבע אנטוניניאנוס ,המתוארך לרבע השלישי של המאה הג' לסה"נ )ר"ע  .(145012זהו
הממצא הראשון המתוארך למאה זו באתר ,וייתכן שהוא הגיע לכאן באקראי.
מקטרות חרס
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אנסטסיה שפירו
בחפירה התגלו שמונה שברים של מקטרות חרס מהתקופה העות'מאנית .הטיפולוגיה של מקטרות אלה הושוואה לזו של כ-
 2000פריטים שנחקרו בעבר ומקורם בחפירת המתחם ההוספיטלרי בעיר העתיקה בעכו ).(Shapiro, forthcoming
חמש מקטרות מהמכלול )איור  (5–1:6דומות בליתולוגיה )מאפיינים פיזיקליים של רכיבי החומר( .החומר שלהן צפוף,
והצבעים של ארבע מהן הם גוונים של אפור כתוצאה משימוש; צבעה של מקטרת מס'  ,1שלא הייתה בשימוש ,אדום בהיר,
ונראה שהיא נשרפה בטמפרטורות גבוהות מאלה של הארבע האחרות .ליתולוגיה כזו מלמדת אולי שמקור החומר באזורים
שבהם מחשופי סלע מתצורת חתירה מהקרטיקון התחתון ,או במקומות שאליהם התנקזו תוצרי ארוזיה של תצורה זו .כל
חמש המקטרות מקבוצה זו חופו בחיפוי בגוונים של בורדו ושזיף ,שהשתמרותו קשורה בתנאים שבהם הורבדו השברים.
שניים משברי המקטרות בקבוצה זו )מס'  1ו (2-נושאים תו ייצור דמוי פרסה בצד הימני של הקנה מתחת לטבעת ,ושני
שברים )מס'  1ו (4-מעוטרים ברצועות מקדה בדגם רשת .השניים האחרונים שייכים לטיפוס השכיח בעכו .מקטרות מטיפוס
זה נחשפו ביקנעם ) ,(Avissar 2005:84, Figs. 4.1.5–9, 4.2.10בח' בורין ) ,(Kletter and Stern 2006:206–207בנחל
תנינים )שרביט  (2011ובגני רידוואן בעכו ) .(Shapiro 2016:97, Fig. 1:2נראה כי זמנן של המקטרות מקבוצה זו המחצית
השנייה של המאה הי"ח לסה"נ.
מקטרת אחת מהמכלול )איור  (1:7עשויה מחומר רך וצפוף ,בצבע חום-אפרפר עם ליבה אפורה .החומר כולל חסמים רבים
בגודל גרגיר חול ) 1.0–0.7מ"מ( של קירטון ואבן גיר קשה אפורה ,גושי צפחה בצבע כתום וחסמים כהים אחרים ,וכן מעט
טין וקוורץ עדין בגודל גרגיר חול .החלק החיצוני של המקטרת צבעו בז'-חום-צהבהב והוא ממורק .אפשר שזמנה של
המקטרת המחצית השנייה של המאה הי"ח לסה"נ.
שתי המקטרות האחרונות במכלול )איור  (3 ,2:7שייכות לאותה משפחה של חומר ,פרט למעט הבדלים ליתולוגיים ביניהן.
החומר שלהן מעט שונה מזה של המקבילות הטיפולוגיות שלהן ,ומלמד אולי כי מקורו של חומר הגלם שלהן בחוואר עתיר
בחוריריות )תצורת טקייה מהפליאוקן( .החומר רך וצפוף ,וצבעו חום בהיר-אפור .הוא כולל מיקרו מאובנים רבים וכן קוורץ
נדיר בגודל גרגר-טין ,כתמים קטנים ,מעוגלים ומאורכים ,אדומים וכתומים ,של תחמוצות ברזל וחסמים שחורים לא מזוהים.
עוד כולל החומר שרידי מאובנים נדירים בגודל גרגר חול ,שברים של גיר ואבן גיר )עד  1מ"מ( ,חלקם דמויי חלוקים ואפורים,
וחסמים מעוגלים ,חומים כהים ,של חומר המכיל כנראה תחמוצת ברזל )לימוניט( .הפן החיצוני של המקטרות מחופה בחיפוי
אדום כהה-כתום-אדום-צהבהב והשתמרותו גרועה בשל תנאי הרבדתו .ההקבלות היחידות המוכרות למחברת לשתי
מקטרות אלה הן כמה דוגמאות מהמכלול שעלה מחפירת המתחם ההוספיטלרי בעיר העתיקה בעכו )Shapiro,
 ,(forthcomingהמתוארכות אולי לשלהי המאה הי"ט לסה"נ.
בחפירה התגלה שפע ממצא קרמי ללא שרידי בנייה ,ועל כן נראה כי שטח זה השתרע בשולי הכפר הקדום ששרידים ממנו
התגלו בעבר )מוקארי  .(2009נראה כי הממצאים המיובאים שהתגלו באתר הגיעו למקום כתוצאה ממיקום היישוב סמוך
לדרך מסחר מרכזית ,שעברה בקרבת מקום בתקופה העות'מאנית ).(Conder and Kitchener 1881:363, 379–380
טבלות מפרט לאיורים 4-7
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. מבט מן האוויר לכיוון מזרח, שטח החפירה.3
. שברי כלי חרס מהתקופה העות'מאנית.4
.105  שברי כלי חרס מהתקופה הממלוכית מהצטברות.5
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 .3שטח החפירה ,מבט מן האוויר לכיוון מזרח.
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טירת יהודה
אלישבע צביבל

29/03/2018
דוח סופי

בחודש נובמבר  2016נערכה חפירת הצלה בשטח החקלאי של מושב טירת יהודה )הרשאה מס'  ;A-7834נ"צ ,(193255-60/657038-50
בעקבות פגיעה בעתיקות בעת הנחת קו ביוב חדש .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון המועצה האזורית חבל מודיעין ,נוהלה על ידי א"ג
צביבל ,בסיועם של י' עמרני )מנהלה( ,א' האג'יאן )מדידות ושרטוט( ,א' פרץ )צילום שטח( ,פ' גנדלמן )זיהוי כלי חרס וייעוץ( ,ר' טואג )חתכי
בדיקה( ,ש' קריספין )גילוי מתכות( ,מ' שויסקיה )ציור כלי חרס( וד"צ אריאל )נומיסמטיקה(.

באתר העתיקות א-נבי כפל נראים על פני השטח מבנים ובהם אבני בנייה ,שתי בארות ,עמודים ,כותרות ובסיסים,
מסגד/קבר שיח' ,משקופים מעוטרים ומאגר תת-קרקעי גדול .באתר נאספו חרסים מן התקופות הביזנטית ,הערבית
הקדומה והממלוכית.
בחפירה קודמת באתר נמצאו מעט חרסים וסלע מעוגל )פינקלשטיין .(2007
החפירה נערכה בשטח החקלאי שמדרום-מערב למושב טירת יהודה )איור  ,(1תחילה בכלי מכני לעומק כ 1.5-מ' מפני
הקרקע ,ובהמשך חפירה ידנית של שני ריבועים לעומק כ 30-ס"מ נוספים )איורים  .(3 ,2בתוך אדמה חרסיתית ,נחשפו
מפלס אבנים ושלוש שכבות מילוי .הממצא היה בעיקר חרסים שזמנם למן סוף התקופה הרומית ועד התקופה האסלאמית
הקדומה ומטבעות מהתקופה הממלוכית.

נחשפו ארבע שכבות .השכבה הקדומה ,על גבי הסלע ,מתוארכת על סמך כלי חרס לתקופות ההלניסטית והרומית קדומה.
מעל לשכבה זו שכבת אבנים מהודקות ללא ממצא מתארך ומעליה שתי שכבות מאוחרות ) (L102 ,L100שבהן קרמיקה
מהתקופות הרומית המאוחרת–האסלאמית הקדומה ,בהם קדרות )איור  (2 ,1:4וקנקנים )איור  .(4 ,3:4מעל לשכבות אלו
נמצאו חרסים מאוחרים ,המתוארכים לתקופה הממלוכית )איור  (5:4ושישה מטבעות ממלוכיים )ר"ע ,161127–161124
 (161130 ,161129ומטבע עות'מאני קדום אחד )ר"ע  (161128המתוארכים למאות הי"ד והט"ו ,ככל הנראה שרידי פעילות
מהתקופה הממלוכית שבחלקה השיקה לתקופת פעילותו של מסגד א-נבי כפל הסמוך.
נוסף על החפירה תועד מבנה המסגד/קבר שיח' א-נבי כפל ,כ 100-מ' מצפון-מערב לחפירה )איורים  .(6 ,5בשלב ראשון
נבנה אולם מרכזי שהכניסה אליו מצפון ולו שתי כיפות ומחראב בצד הדרומי .מחוץ למבנה ,בצפון ובמערב נוספו חצרות
בשלב מאוחר .המתחם כולו מוקף בערמות של מפולות המעידות על חומות שהקיפו את המתחם.
על פני השטח נמצאה חוליית עמוד אבן )איור .(7
בשני הריבועים שנחפרו לא נמצאה ארכיטקטורה ,אך הממצאים והשרידים שבסביבה מעידים על פעילות בתקופות
ההלניסטית ,הרומית המאוחרת וכן בתקופה הממלוכית.

פינקלשטיין ג'  .2007טירת יהודה .חדשות ארכיאולוגיות .119
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 .2תכנית וחתך.
 ,L102 .3מבט למזרח.
 .4ממצא כלי חרס.
 .5קבר השיח' ,תכנית.
 .6קבר השיח' ,מבט למערב.
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 .2תכנית וחתך.

 ,L102 .3מבט למזרח.
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 .4ממצא כלי חרס.
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 .5קבר השיח' ,תכנית.
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 .6קבר השיח' ,מבט למערב.

 .7חוליית עמוד אבן.
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יהוד ,רחוב העצמאות
אריולה יקואל ,אורן אקרמן ויוסי אלישע

19/06/2018
דוח ראשוני

בחודש מרס  2017נערכה חפירת הצלה במגרש שברחוב העצמאות  30ביהוד )הרשאה מס'  ;A-7975נ"צ ,(189523-601/659500-91
לקראת בנייה .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון חברת  ,G.L.Mנוהלה על ידי א' יקואל ,בסיוע י' עמרני וא' בכר )מנהלה( ,י' אלישע )הכנת
שטח( ,ע' עד ול' וינבלום )מחשוב( ,מ' קאהן ומ' קונין )מדידות ושרטוט( ,ח' בן-ארי וא' דגוט ) ,(GPSא' פרץ )צילום שטח( ,מ' שויסקיה )ציור כלי
חרס( ,א' ון דן ברינק וא' סגל )כלי חרס( ,י' נגר )אנתרופולוגיה פיזית( ,א' אקרמן )גיאומורפולוגיה( ,נ' מרום )ארכיאוזואולוגיה( ,י' ורדי )צור( ,פ'
גנדלמן )הנחיה( ,א' קמייסקי )רפאות( ול' קופרשמידט )מעבדת מתכת( .כן סייעו ע' עזב ,ד' מסארווה ,ג' יטאח וא' גליק.

בחפירה ,בדרום-מערב העיר יהוד ,כ 300-מ' דרומה לתל יהוד )איור  ,(1התגלו ממצאים כשני מטרים מתחת למפלס הרחוב
המודרני ,לאחר הסרת שכבה חרסיתית מעורבת בפסולת מודרנית .נחשפו שרידים מן התקופה הכלקוליתית )שכבה  (Iושני
קברים מתקופת הברונזה המאוחרת )שכבה  .(IIבסביבה הקרובה נערכו בעבר חפירות ,ונחשפו בהן שרידים שזמנם
בתקופות שלמן הכלקוליתית ועד העות'מאנית ,הכוללים שרידי בנייה ,מתקנים וקברים )יקואל ובארי  ;2016איור :1
.(A-7166
התקופה הכלקוליתית )שכבה  .(Iבמזרח שטח החפירה נחשפו שרידי אפיק ) ;L103כ 1-מ' רוחב; איורים  ,(3 ,2שהיה
פעיל בתקופה הכלקוליתית .נראה שזהו האפיק הקדום של נחל יהוד ,הנמשך כיום כ 500-מ' מדרום לאתר .בקרקעית
האפיק — שקע צר ומוארך — ריכוז של חלוקי נחל ,גרנולות ,תצבירי מנגן ,וכן קרקע חרסיתית חומה במבנה גרומי
וסדימנטים במבנה למינרי .מישור הפשט של האפיק מורכב מסדימנטים חוליים וחרסיתיים שהורבדו לסרוגין במבנה למינרי.
על פי רוחב האפיק ומישור הפשט יש להניח כי באפיק זרמה כמות מים גדולה ,וקונכיות של שחריר הנחלים שנצפו
במשקעים מעידות כי היו אלה מים מתוקים .בקרבת האפיק וממזרח לו התגלה מעין שקע מעוגל באדמה ,שם נקוו כנראה
מים.
בקרקעית האפיק )איור  (4נמצאו חרסים מהתקופה הכלקוליתית המאוחרת ,כמות גדולה של פריטי צור ,שכללה בעיקר
גרעינים ונתזי צור אך מעט מאוד כלי צור .נראה כי תושבי האתר בתקופה הכלקוליתית ניצלו את חלוקי הנחל הרבים לאורך
האפיק כמקור זמין לצור ,הכינו את הכלים בקרבת האפיק והשליכו לתוכו את פסולת הסיתות ואת הגרעינים שבהם לא היה
צורך עוד .כך אפשר להסביר את כמות הכלים הקטנה בהשוואה לכמות הרבה של גרעינים ושל פסולת סיתות.
משני צדי האפיק נחשפה שכבת פעילות המתוארכת לתקופה הכלקוליתית .זוהו שני מפלסי חיים )איור  ,(5שנמצאה בהם
כמות גדולה של חרסים ,בעיקר קערות גדולות וקטנות וקנקנים .כן נמצאו בהם מעט שברי כלי בזלת ,כלי צור שבורים
ועצמות בעלי חיים .יש להניח כי מקור המים הוא אחת הסיבות העיקריות להתיישבות במקום.
תקופת הברונזה המאוחרת )שכבה  .(IIהתגלו שני קברים מתקופת הברונזה המאוחרת ) ;T102 ,T101איור  ,(2שנחפרו
לתוך השכבה הכלקוליתית .הקבורה בתקופה זו נערכה בקברי פיר ,שנכרו לרוב באדמה החרסיתית .נחשפו רק תחתיתם
של הקברים ,שם הונחו הנקבר ומנחות הקבורה )איור  .(6הקברים נכרו בציר צפון-מזרח–דרום-מערב ,ובכל קבר הונח נקבר
יחיד על גבו ,כשרגליו ישרות ויד אחת או שתיים מכופפות .סביב הנקברים הונח מגוון כלי חרס ששימשו מנחות קבורה ,ובהם
קנקנים ,קערות פתוחות במגוון גדלים ,קערות מזוות ,פכים ופכיות מטיפוסים אחדים .בין הכלים נמצאו כלי יבוא רבים,
המצביעים על קשרי מסחר נרחבים שהתנהלו בתקופה זו .כן נמצאו שתי סיכות רכיסה ממתכת ועצמות בעלי חיים.
נחשפו שרידים של אפיק קדום ומפלסי חיים מהתקופה הכלקוליתית ,וכן שני קברים מתקופת הברונזה המאוחרת .ממצאים
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אלה מעשירים את ידיעותינו על האתר ביהוד ותורמים להבנת הפרישה המרחבית של היישוב בתקופות הכלקוליתית
והברונזה המאוחרת .השרידים מהתקופה הכלקוליתית ייחודיים ,וחקירתם תתרום למחקר על ההתיישבות בתקופה זו
בסביבת תל יהוד.

יקואל א' ובארי ר'  .2016יהוד ,רחוב העצמאות .חדשות ארכיאולוגיות .128
 .1מפת איתור.
 .2תכנית וחתכים.
 .3קרקעית האפיק ,מבט לצפון-מערב.
 .4חתך בקרקעית האפיק ,מבט לצפון-מערב.
 .5מפלסי חיים מהתקופה הכלקוליתית ,מבט לצפון.
 .6קבר  ,102מבט לצפון-מזרח.

 .1מפת איתור.
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 .2תכנית וחתכים.
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 .3קרקעית האפיק ,מבט לצפון-מערב.

 .4חתך בקרקעית האפיק ,מבט לצפון-מערב.
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 .5מפלסי חיים מהתקופה הכלקוליתית ,מבט לצפון.
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 .6קבר  ,102מבט לצפון-מזרח.
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יפו ,בית הספר הצרפתי
05/02/2018
דוח ראשוני

יואב ארבל

בחודשים אוקטובר–נובמבר  2009ויוני  2014נערכו חפירות הצלה בבית הספר הצרפתי ברחוב יפת  27ביפו )הרשאות מס' A-7142-5744
 ;,Aנ"צ  ;176820-85/662114-80איורים  ,(2 ,1לקראת הסבתו לבית מלון .החפירות ,מטעם רשות העתיקות ובמימון חברת  RFRישראל
בע"מ ,נוהלו על ידי ל' תלמי וי' ארבל )צילום שטח( ,בסיוע ל' ראוכברגר וא' דגוט )פיקוח( ,ש' יעקב-ג'אם וי' עמרני )מנהלה( ,צ' שגיב )צילום שטח(,
מ' קונין וא' האג'יאן )מדידות וסרטוט( ,א' אשכנזי )רישום שטח( ,ח' בן-ארי וא' דגוט ) ,(GPSא' דה-וינסנס )קרמיקה עות'מאנית( ,ע' שטרן
)קרמיקה צלבנית( ,פ' ספיבק )כלי צור( ,ב' אוחנונה )זכוכית( ,ר' קול )נומיסמטיקה( ,א' גליק )כדורי תותח( ,ו' נוסיקובסקי )מעבדת מתכות( ,י' נגר
)אנתרופולוגיה פיזית( ,נ' מרום )ארכיאוזואולוגיה( ,ע' קטלב )רכיכות( ,ק' עמית )צילום סטודיו( וד' ברקן.

נפתחו ארבעה שטחי חפירה בבית הספר הצרפתי )איור  – (3בחצר צרה מצפון )שטח  ,(Aמתחת לחדרים ולאולם הספורט
)שטחים  Bמזרח ו B-מערב( ובחצר הדרומית )שטח  – (Cוהתגלו בהם שרידים מהתקופות הצלבנית והעות'מאנית
המאוחרת ושרידי קבורה .בית הספר הוקם על ידי המסדר הקתולי סן ז'וזף בשנות ה 80-של המאה הי"ט לסה"נ ,עם פירוק
החומה העות'מאנית והתפשטות העיר לשטחים חדשים וכחלק מהמעורבות הגוברת של מעצמות אירופה בארץ ישראל
בכלל וביפו בפרט ) .(Kark 1990:36–38בית הספר לא נחפר עד כה אך מאתרים סמוכים :מתחם בית החולים הצרפתי
)ראם  ;2010איור  ,(1:1רחוב יהודה מרגוזה )ארבל וראוכברגר 2015ב; איור  (3 ,2:1וגבעת אנדרומדה )אבנר-לוי תשנ"ו;
איור  ,(4:1עולה שהאזור שימש חלק ממרחב הקבורה הדרומי של יפו בתקופות הברונזה המאוחרת ,הפרסית ,הרומית
והביזנטית ושולב במרחב החקלאי של יפו בתקופה העות'מאנית המאוחרת.
התקופה הצלבנית
שטח ) Aאיור  .(4התגלה ריכוז גדול של חרסים מעל סלע האם ,השתמרותם טובה ורובם מהמאה הי"ג לסה"נ .ההשתמרות
הטובה של החרסים ותאריכם רומזים שהם הגיעו למקום במהלך מילוי מכוון של בור או תעלה בעפר ובפסולת .הקרבה
לביצורים שנחשפו בבית החולים הצרפתי הסמוך מעלה אפשרות שזהו קטע מחפיר מהתקופה הצלבנית שנסתם לאחר
הכיבוש הממלוכי בשנת  1268לסה"נ.
שטח  Bמערב )איור  .(4נחשפה אומנה לנשיאת קשתות או קמרונות ).(L314
שטח ) Cאיור  .(5התגלו שלוש אומנות לנשיאת קשתות או קמרונות ) ;L528 ,L513 ,L512איור  .(6האומנות נבנו מאבני
כורכר מסותתות ומחוזקות במלט ומיקומן לא מתחבר לתכנית סדורה .אומנות דומות מהקשר צלבני מובהק התגלו בעכו
)שטרן ופורת  (2014ולאחרונה זוהו גם בקיסריה )ע' עד ,מידע בעל פה( .לצד אומנה  528נחשפו שרידים של רצפת עפר
שהושתתה על צדפים ) ,(L561טכניקה אופיינית לרצפות מהתקופה הצלבנית ביפו .בשכבות הקשורות לאומנות נמצאו
חרסים רבים מהמאות הי"ב והי"ג לסה"נ וראשי חצים מהתקופה הצלבנית .מרבית החרסים שחוקים מאוד ,עדות לחשיפה
ממושכת לפני שכוסו בעפר .תופעה דומה הובחנה גם בעצמות של בעלי החיים משכבות אלה )להלן(.
התקופה העות'מאנית המאוחרת
שטח ) Aאיור  .(4נחשף מאגר מים גדול ובו משטח מטויח רחב ) ,(L119שהובילו אליו במורד מדרגות מצפון ) ;L124איור
 .(7עוד נחשפו בריכה מטויחת ) ;L114 ,L109כ 0.7-מ' עומק; איור  (8וחלק ממבנה ) ;W132 ,W131 ,W122איור .(9
המאגר והבריכה עשויים להשתייך למכלול של שאיבת מים וחלוקתם ,שחלקים ממנו התגלו גם בשטחים  Bמזרח ו B-מערב
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)להלן( .המאגר נסתם במילוי אדמה עם הקמת בית הספר .במילוי האדמה התגלו שברים של כלים ורעפים מהתקופה
העות'מאנית המאוחרת ,שברים של בקבוקי זכוכית וחרס ,קצה של נדן שברייה מנחושת או ברונזה ,מטבע של הסולטן
עבדול חמיד השני ) 1909–1876לסה"נ; ר"ע  (838279ומטבע של הקיסר האוסטרו-הונגרי פרנץ יוזף ) 1916–1848לסה"נ;
ר"ע  .(838280כן התגלה פסלון ייחודי של אישה עוטה גלימה המחזיקה מעין סל )איור  .(10למרות שכיחות של צלמיות חרס
ביפו בתקופה ההלניסטית ,סגנונו והקשרו הסטרטיגרפי של פסלון זה מצביעים שהוא משלהי התקופה העות'מאנית.
שטח  Bמזרח .נחשף קטע מתעלת השקיה מטויחת ששימשה בפעילות חקלאית .תעלות כאלה נפוצות מאוד בשכבות
מהתקופה העות'מאנית ביפו )פיילשטוקר ואחרים  ;2006ארבל וראוכברגר 2015ב; ארבל וראוכברגר 2015א( .בשכבה
שבה התגלתה התעלה נחשפו קרמיקה מהתקופה העות'מאנית המאוחרת ומטבע של הסולטן עבדול עזיז )1875–1861
לסה"נ; ר"ע .(838281
שטח  Bמערב )איור  .(4נחשפה באר מים ) ;L315כ 20-מ' עומק( ,שדופנה מפנים באבני כורכר מסותתות .בחלקה העליון
של הבאר נותרו שרידים ממנגנון שאיבה ממונע ,שכמותו התגלה בעבר ביפו )ראוכברגר  ;2012ארבל וראוכברגר 2015א(.
התעלה שנחשפה בשטח  Bמזרח קשורה אולי לבאר .תחת רצפות בית הספר התגלו שבעה קירות )W343 ,W442
 (,W339 ,W319–W316של מכלול בנייה אחד .תחת הקירות התגלו קשתות יסוד )איור  .(11בשכבות הקשורות לקירות
התגלו חרסים רבים משלהי התקופה העות'מאנית ,ובהם כלי חרסינה מיובאים מאירופה .כן התגלו פריט ברזל המעוטר
בראשו במעין צלב )איור  ,(12ששימש אולי מפתח ,ושתי אבני צור מעובדות ממנגנון הצתה של רובי מוסקט .נראה שמכלול
הבנייה פורק עם הקמת בית הספר.
שטח ) Cאיור  .(5מעל האומנות מהתקופה הצלבנית התגלו שרידי בנייה מקוטעים )איור  ,(6מטבע כסף של עבדול חמיד
השני מהשנים  1897/8לסה"נ )ר"ע  (838278ושבר צלב עשוי צדף )להלן(.
שרידי קבורה
שטח  .Bבמילויי אדמה התגלו עצמות אדם אחדות.
שטח  .Cהתגלו שני קברים ) ;L549 ,L539איורים  ,(13 ,5ובהם עצמות אחדות שאינן בארטיקולציה .ייתכן שהקברים הם
חלק מבית העלמין שנחשף בעבר בגבעת אנדרומדה הסמוכה )אבנר-לוי תשנ"ו( .מצב השתמרותם הגרוע של הקברים
והיעדר ממצא מונעים תיארוך ברור.
השרידים שנחשפו בחפירה מלמדים שבתקופה הצלבנית התנהלה במקום פעילות הקשורה בבנייה ובשינוע של כמויות
גדולות של עפר .מטרתה של פעילות זו והקשריה אינם ברורים .שרידים מהתקופה העות'מאנית המאוחרת ,ובהם מתקנים
לשאיבה ,ויסות וחלוקה של מים ,לצד מבנים סטנדרטיים ,מלמדים שבתקופה זו פעל במקום בית באר ,אחד מרבים המוכרים
מפרדסי יפו ,חלקותיה החקלאיות ובוסתניה במהלך המאה הי"ט לסה"נ ) .(Kark 1990:242הריסה של בית הבאר לצורך
בנייה של מכלול חינוכי בניהול כנסייתי אירופי תואמת את התהליך ההיסטורי של העיר יפו בתקופה זו.
עצמות בעלי חיים
נמרוד מרום
זוהו  158עצמות מהתקופות הצלבנית והעות'מאנית המאוחרת ,רובן מהתקופה הצלבנית ) .(N=110דפוסי הבליה על
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העצמות מלמדים כי חלקן נותרו חשופות על פני השטח זמן רב טרם קבורתן וחלקן נקברו סמוך למועד השלכתן .דפוסי
השבירה של העצמות מלמדים על היסטוריית הרבדה מורכבת .בעצמות ניכרים שברים שנגרמו בעודן טריות ,כתוצאה
מפעילות אדם וטורפים ,ושברים שנגרמו עקב תהליכים טפונומיים מאוחרים ,שהתרחשו אחרי שהעצמות יבשו.
במכלול העצמות מהתקופה הצלבנית בעיקר עצמות בקר ) ,(N=53 ,48%חזיר ) (N=24 ,21%וצאן ).(N=21 ,19%
בעצמות הצאן זוהו גם עזים וגם כבשים .עוד נמצאו עצמות סוסיים ) ,(N=13 ,12%בהן שן של חמור ועצם כף רגל קדמית
של סוס ,עצמות תרנגולות ,בהן שלוש עצמות רגליים ,ועצם שוק של כלב .במכלול העצמות מהתקופה העות'מאנית
המאוחרת התגלו פחות עצמות בקר ) (N=13 ,27%ויותר עצמות צאן ) .(N=22 ,46%שתיים מעצמות הצאן הן של כבשים.
עוד התגלו במכלול זה עצמות חזירים ) ,(N=6 ,13%בהן עצם אחת לפחות ,טוחנת תחתונה אחורית של חזיר בר גדול,
עצמות חמור וסוס ,חמש עצמות כנף ורגל של תרנגולות ואצבע של גמל.
ההבדלים בהרכב המינים במכלולים משתי התקופות מובהקים סטטיסטית )ִחי בריבוע= (P=0.004 ,13.06ונראה שהם
אינם תולדה של גודל המדגם .במכלול מהתקופה הצלבנית ,הבקר ,הצאן ,החזיר והסוסיים מיוצגים בעצמות מכל חלקי
השלד ,ואילו במכלול מהתקופה העות'מאנית המאוחרת ,הבקר מיוצג יותר בפסולת שחיטה )כפות רגליים וראשים( והצאן
בחלקים נושאי בשר )חלקי גפיים( .אחוז העצמות שהשתייכו לפרטים צעירים גבוה במכלול מהתקופה הצלבנית )צאן –
 ,45%בקר –  ,19%חזיר –  (84%ונמוך משמעותית במכלול מהתקופה העות'מאנית המאוחרת )צאן –  ,11%בקר –
 ,10%חזיר –  .(33%ייתכן שהסיבה לכך היא הפקה אינטנסיבית יותר של חלב מבקר וצאן בתקופה הצלבנית ,היוצרת
עודפים של טלאים ,גדיים ועגלים לשוק הבשר .בשתי התקופות מיוצגים הסוסיים בעצמות של פרטים בוגרים ,למעט עצם
עוברית אחת מהתקופה העות'מאנית המאוחרת.
סימני קצבות של סכינים וקופיצים מופיעים על חלק ניכר מן העצמות במכלול ) ,(N=32ומעידים על פעילות של ביתור ,הסרת
בשר ,ושבירה לצורך הפקת מח עצם .מעניין לציין שבתקופה העות'מאנית המאוחרת נראים סימני קצבות על עצם סוסית
)עצם זרוע עוברית( ועל עצם חזיר .ייתכן שהאנשים שצרכו את הבשר בתקופה זו השתייכו לקבוצה חברתית שבה הטאבו
על אכילת בשרן של החיות האלו היה חלש יחסית )למשל מהגרים מצפון אפריקה;  .(Simoons 1994:341נוסף על סימני
הקצבות נמצאה במכלול עצם כף רגל מנוקבת שעליה חריצים רבים היוצרים דגמי  Vעל פניה .ייתכן שהיא סדן עצם ששימש
במלאכה ).(Davis and Moreno-García 2007
רכיכות
ענבר קטלב
נמצאו  76שרידי רכיכות שנאספו ידנית וזוהו לרמת המין ,מהן  50מהתקופה הצלבנית 24 ,מהתקופה העות'מאנית
המאוחרת ושתיים משכבות מעורבות .מרבית הממצא הוא צדפים ים-תיכוניים ) ,(N=61כפי שצפוי למצוא באתרים על חוף

הים התיכון .לצד יסודות של אומנה מהתקופה הצלבנית התגלתה צדפה אחת שמקורה באזור הנילוס )Chambardia
 ,(rubensהמעידה על קשרים עם אזור זה .עוד התגלו  11שבלולי יבשה מקומיים משני מינים ,שהם חלק מהסביבה
הטבעית של האתר .ברצפות ובשכבות עפר מהתקופה הצלבנית התגלו שמונה פרטים של מין נוסף של שבלול )Rumina
 (decollateשהוא מין מיובא ,והגיע כנראה עם הרומאים כמין פולש .שלוש מושבות של שבלולים ממין זה התגלו באפולוניה,
סידנא עלי וקיסריה ותוארכו לתקופה הרומית .גילוי של פרטים ממין זה ביפו מלמד על מושבה קדומה נוספת .כיום קיימות
שתי מושבות חיות ממין זה ,אחת בגן של מנזר הטרה סנטה בירושלים והשנייה ברמת אביב ) .(Mienis 2003ברצפות
מהתקופות הצלבנית והעות'מאנית המאוחרת התגלו ארבע קונכיות פי הכושי ממין ים תיכוני ) ,(Erosaria spurcaשאינן
מעובדות .בהקשרים תרבותיים רבים פרטים כאלה משמשים קמעות ,אך אין ודאות ששימשו לכך כאן .ראוי לציון שבר צלב
שעוצב מאם הפנינה מצדפה שמקורה בים סוף ) (Pinctada margaretiferaונמצא בהצטברויות עפר שבהן ממצא
מהתקופות הצלבנית והעות'מאנית המאוחרת .עוד התגלו צדפות מהאוקיינוס האינדו-פסיפי ושני שברים של צדפות ממים
מתוקים שלא זוהו לרמת המין.
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אבנר-לוי ר' תשנ"ו .יפו ,רחוב יפת .חדשות ארכיאולוגיות קו.80–79:
ארבל י' וראוכברגר ל' 2015א .יפו ,מתחם מגן אברהם .חדשות ארכיאולוגיות .127
ארבל י' וראוכברגר ל' 2015ב .יפו ,רחוב רבי יהודה מרגוזה .חדשות ארכיאולוגיות .127
פיילשטוקר מ' ,ראם ע' ,הדד א' וגנדלמן פ'  .2006יפו ,מתחם שוק הפשפשים .חדשות ארכיאולוגיות .118
ראוכברגר ל'  .2012יפו ,מתחם גנור .חדשות ארכיאולוגיות .124
ראם ע'  .2010יפו ,בית החולים הצרפתי –  .2008–2007חדשות ארכיאולוגיות .122
שטרן א' ופורת ל'  .2014עכו .חדשות ארכיאולוגיות .126
Davis S.J.M. and Moreno-García M. 2007. Of Metapodials, Measurements and Music – Eight Years of
Miscellaneous Zooarchaeological Discoveries at the IPA, Lisbon. O Arqueólogo Português 25:9–167.
Kark R. 1990. Jaffa: A City in Evolution 1799–1917. Jerusalem.
Mienis H.K. 2003. A New Colony of Ruminasaharica Discovered in Israel. Tentacle 11:11.
Simoons F.J. 1994. Eat Not this Flesh: Food Avoidances from Prehistory to the Present. Wisconsin.
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יפו ,מזל אריה
אביבה בושנינו ,דור גולן ואיתי אלעד

25/02/2018
דוח סופי

בחודשים אפריל–אוגוסט  2015נערך תיעוד ארכיאולוגי בבית ברחוב מזל אריה  ,19–17פינת מזל טלה )נ"צ  ;176711/662302איורים ,(2 ,1
במסגרת חפירה לצורך חיזוק יסודות בתהליך שימור ושיקום המבנה הקיים .התיעוד ,מטעם רשות העתיקות ובמימון משפחת ברקוביץ ,נוהל על
ידי א' אלעד ,ד' גולן )צילום שטח( וא' בושנינו ,בסיוע מ' שויסקיה )ציור כלי חרס( ,א' דה וינסנס )ייעוץ כלי חרס( ,א' פרץ )צילום ממצא קטן( ,ל'
ראוכברגר )כלי עישון( ,א' גליק )כדורי תותח( ,י' גורין-רוזן )זכוכית( ,פ' מילשטיין )ייעוץ והערכה אדריכלית ,מדידה ושרטוט חלל תת-קרקעי וצילום
שטח( ,י' ברשק )ארכיון צילומים( .י' ארבל וא' דיין סייעו בייעוץ וערכו בדיקות מצומצמות בחודשים מרס ואפריל  2017לתיעוד שרידים נוספים .כן
סייעו מ' עג'מי ,ד' ברקן ,א' גורזלזני ,ר' אמין-כהן ,צ' גרינהוט וז' שמול .תודה מיוחדת לזוג ברקוביץ שסייעו בידינו רבות.

רחוב מזל אריה נמצא בחלק האמצעי של המדרון הדרומי של תל יפו .בצדו המזרחי של הרחוב נחשפו בעבר שרידי מבנה
ובור מים מן התקופה העות'מאנית )דיין  .(2011בחפירות סמוכות ברחוב לואי פסטר )ברשד תש"ס( וברחוב הצורפים )ארבל
 (2010נתגלו שרידים מן התקופות ההלניסטית ,הביזנטית ,האסלאמית הקדומה ,הצלבנית ,העות'מאנית המאוחרת והמנדט
הבריטי.
תיאור אדריכלי
פאינה מילשטיין
המבנה ברחוב מזל אריה  19–17נמצא בשמורה הארכיטקטונית של יפו העתיקה .זהו מכלול מבנים בני שתיים ושלוש
קומות הבנויים מאבן כורכר ,המשתרע בין הרחובות מזל אריה ,מזל דגים ומזל טלה .למבנה שני תפקידים בתכנית העיר:
היותו שריד חשוב ברקמה המבנית הצפופה ,ה'קסבה' של יפו העות'מאנית ,והיותו בולט במרקם העירוני של השכונה ושל
העיר כמבנה פינתי גדול ,אשר שלוש מחזיתותיו — הדרומית ,הצפונית והמזרחית — משמשות דופן חזותית ותכנונית של
שלושה רחובות היסטוריים ביפו עתיקה .המבנה בצורתו הנוכחית הוא נקודת ציון בעיר העתיקה של יפו.
המבנים המרכיבים את המכלול נבנו בתקופות שונות ובכמה שלבי בנייה .על פי ניתוח השטח ,החומר האיקונוגרפי והארכיוני
וסגנונות הבנייה הידועים ,אפשר להסיק ששלושת החלקים המקוריים של המכלול נבנו בזה אחר זה .הקדום בהם ,שני
חללים של קמרונות צלב ,נבנו כנראה במאה הי"ח לסה"נ ,ושני החלקים האחרים נבנו במחצית הראשונה של המאה הי"ט
לסה"נ .שתי הקומות העליונות של האגף המזרחי נוספו כנראה בתקופת המנדט הבריטי ,ברבע הראשון של המאה הכ'
לסה"נ .בבניין הנוכחי נערכו שינויים ,עבודות בנייה ושיפוצים בשנות ה ,50-ה 80-וה 90-של המאה הכ' לסה"נ.
תכנית החלק המקורי של המכלול ,הפרופורציות וסוגי הפרטים האדריכליים בו ,בנויים בסגנון האופייני לבנייה 'הארץ ישראלית'
בתקופה העות'מאנית המאוחרת ,הכולל קמרונות צולבים ,תקרות של צלעות עץ ,פתחים קשתיים ,פתחים מלבניים דו-
כנפיים וארקרים )מרפסות סגורות( מעץ .המבנים המקוריים קשורים לשני טיפוסים של מבני מגורים בתקופה זו' :בית חצר'
ו'בית גשר' .זרימת התנועה והכניסה לכל חלקי המבנה המקורי הייתה מרחוב מזל טלה של היום ,דרך חצר פנימית פתוחה,
המשיכה דרך חצר פנימית מקורה לחללים בקומת הקרקע ולקומת 'בית גשר' דרך מדרגות אבן פנימיות .כניסה נוספת ,לחלק
המזרחי של המבנה ,הייתה מרחוב מזל אריה של היום .לא ברור האם הכניסות שימשו בזמן אחד .כיום קיימת רק כניסה
אחת ,מרחוב מזל טלה .הקומות העליונות של המבנה בנויות על פי המקובל בתקופת המנדט .הסגנון ,הפרטים האדריכליים
והפרופורציות מחקים את הסגנון של התקופה העות'מאנית אולם במפושט .הבניין כולו נמצא בהרמוניה עם סביבתו ,וסיפורו
הוא פרק נוסף בתולדות העיר העתיקה של יפו.
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החפירה במבנה
אביבה בושנינו
המבנה נבדק לקראת שיפוץ בחדרים שבקומת הקרקע ) ;C ,Bאיור  :3בתכנית מצוינים הגבהים של הרצפות טרם
החפירה( .במהלך חשיפת יסודות המבנה לצורך חיזוקם התברר שמתחת לחדר  Cהיה חדר ) ,(Aשהכניסה אליו הייתה
מדרום ,מרחוב מזל אריה ,שמפלסו נמוך מזה של רחוב מזל דגים .הכניסה נסתמה בחלקה ,ונותר ממנה חלון ששימש
כנראה את חדר  Aלאחר שהוסב למרתף עם בניית חדר  Cבמפלס מעליו )איור .(4
חדר  .Aהחדר נמצא מלא באדמה ,עד גובה החלון )כ 2.5-מ'( .במילוי נמצאו חרסים משלהי התקופה העות'מאנית ,ובהם
קערות ,קנקנים ,פכים וספלי קפה מקומיים )לא צוירו(.
לאחר פינוי המילוי אפשר היה לעמוד על תכנית החדר .קירות החדר ורצפתו טויחו .קיר ) ;W101כ 7.6-מ' אורך; איור ,(5
הבנוי מאבני גוויל מכורכר ,חצה את חדר  Aלשניים .חלקים מהקיר נמצאו מטויחים ,וחלקים אחרים נותרו ללא טיח ,אולי
במקומות שהיה צמוד אליו מתקן שלא שרד .כמטר אחד מצפון לקיר  101נחשפה תעלה ) ;L100כ 8.2-מ' אורך 0.8 ,מ'
רוחב חיצוני 0.3 ,מ' רוחב פנימי 0.25 ,מ' עומק( ,הבנויה מאבני גוויל ומקורה בלוחות מאבן חוף ) 0.6 × 0.4 × 0.1מ' מידות
אחד הלוחות( .התעלה נבנתה על מסד עשוי חומר מליטה אפור קשה וצדפים רבים .ראש התעלה נמצא בעומק של כ0.6-
מ' מתחת לרצפת חדר  ,Cוהיא יורדת בשיפוע ממערב למזרח ועוברת דרך הקיר המזרחי לעבר רחוב מזל דגים )איור .(6
מעל התעלה נמצא מטבע של שני מיל משנת  .1927נראה שתעלה  100מאוחרת לקיר  ;101אי אפשר לעמוד על תפקידה
של התעלה.
חדר  .Bברצפת החדר נחפר חתך בדיקה ) ;L102כ × 1.6 1.2-מ'; איור  ,(7במקום שבו עתיד להיבנות גרם מדרגות ,צמוד
לקיר הדרומי של החדר .נחשפו שתי קשתות יסוד :אחת בקיר הדרומי ) 1.6מ' רוחב מרבי( ,החסומה באבני גוויל קטנות
לחיזוק ,ואחרת בקיר המערבי ,שרק הקצה הדרומי שלה נחשף .בחתך הצפוני של החפירה נחשף יסוד של קיר ) 0.9מ'
רוחב 0.9 ,מ' גובה( בנוי מאבני גוויל .בפינה הדרומית-מערבית של החתך נמצא ריכוז של כדורי תותח מברזל )ר' גליק,
להלן( .במילוי שנחפר בחתך נמצאו חרסים רבים המתוארכים לשלהי התקופה העות'מאנית ,וכן אחדים — לתקופות
הפרסית ,ההלניסטית והממלוכית.
ממצא כלי חרס .נתגלו קערת מורטריה מן התקופה הפרסית )איור  ;(1:8קדרה ביתית ) (kraterמהתקופה הפרסית או
ההלניסטית הקדומה )המאות הד'–הג' לפסה"נ; איור  ;(2:8אמפורה מסוף התקופה הפרסית )איור  ;(3:8וכן קערות מעוגלות
מחופות שחור מתוצרת אטית )איור  ,(6–4:8קערת דגים אדומה )איור  (7:8וקנקן )איור  (8:8מהתקופה ההלניסטית .מן
התקופה הממלוכית נמצאו קערה )איור  (1:9וקדרת בישול סגורה )איור  .(2:9זמנו של רוב הממצא הוא התקופה
העות'מאנית המאוחרת וראשית ימי המנדט הבריטי )המאה הי"ט–ראשית המאה הכ' לסה"נ( .ממצא זה כולל קערה רדודה
)איור  ,(3:9קערה עמוקה )איור  ,(4:9קדרות בישול )איור  ,(6 ,5:9פקק )איור  ,(1:10פך )איור  ,(2:10בריק )איור  ,(3:10נר
שמן תמים )איור  (4:10ממשפחת 'כלי עזה' ,וכן מקטרות ונרגילה )איור  ;3–1:11ר' ראוכברגר ,להלן( .כן נמצאו כלי יבוא:
שתי קערות מזוגגות מדידימוטיכו ) ;Didymoteichoאיור  ,(2 ,1:12שאחת מהן )מס'  (2היא מטיפוס  ;Marmorizzataכוראז
)איור  ,(3:12כנראה ממצרים; בקבוק מ) Stoneware-איור  (4:12שיובא מגרמניה; ספל קפה )איור  (5:12מגרמניה,
שבתחתיתו ,מבחוץ ,טביעה של חרבות מוצלבות — סמל בית היוצר  ;Meissenספל קפה )איור  (6:12מ,Kütahya-
שבתחתיתו ,מבחוץ ,טביעה של בית היוצר; ספל קפה מפורצלן )איור  ,(7:12כנראה מגרמניה ,שלו זיגוג כחול קובלט מבחוץ
ומעליו זיגוג מודגש של עלים בצבע זהב ,בתחתיתו מבחוץ מוטבע "× ;"20צלוחית מאוסטריה או מצ'כוסלובקיה )איור ;(1:13
צלוחית מיפן ) ;Japanese Dragon Wareאיור  ,(2:13שבתחתיתה ,מבחוץ ,טביעת ה ;Satsuma-צינור חרס גלילי
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למעקה או לחומה ) 0.18מ' אורך ,קוטר  9ס"מ קוטר; איור  .(3:13נוסף על אלה נמצאו שני בסיסים של בקבוקים גדולים
מזכוכית )איור  ,(5 ,4:13ששימשו על פי רוב ליין ,וזמנם שלהי התקופה העות'מאנית.
כלי עישון
ליאור ראוכברגר
בחדר ) Bב (L102-נתגלו שברים של שתי מקטרות חרס )איור  (2 ,1:11ומקטר ) ;tobacco holderאיור  (3:11מהתקופה
העות'מאנית.
המקטרת באיור  1:11מחופה אפור וממורקת ,ולה קנה קצר ) 1ס"מ קוטר( ,המעוטר בקו מקדה משונן .למקטרת טבעת
חיזוק ,המעוטרת בעיטור מקדה של קווים אלכסוניים משוננים הנתונים בשני קווי מקדה והיא מסתיימת בטבעת קצה
פשוטה .הקערה מעוטרת בקווים אנכיים חרותים ,וקו מקדה מפריד בינה לבין הקנה .המקטרת מתוארכת למאה הי"ח לסה"נ
)ראוכברגר  :2013איור .(6:21
המקטרת באיור  2:11מחופה בגוון חום-אדמדם וממורקת ,ולה קנה פשוט ) 1.5ס"מ קוטר( ,שקצהו הנפוח מעוטר בעיטור
מקדה של קווים מקבילים משוננים .המקטרת היא מטיפוס 'מקטרת עם קערה דמוית שושן' ומתוארכת למחצית השנייה של
המאה הי"ט–ראשית המאה הכ' לסה"נ )ראוכברגר  :2013איור .(3:22
המקטר )איור  (3:11מחופה אדום וממורק ,וצורתו גליל חלול .ראש המקטר פשוט ,מתרחב כלפי מעלה ובתוכו ארבעה
חורים המקיפים חור מרכזי .הראש מפויח .חלקו התחתון של המקטר מעוצב כתפרחת שצורתה דמוית 'חצאית' המעוטרת
בקווים אנכיים אלכסוניים חרותים ,היוצרים צורות אובליות ,דמויות עלים שקצותיהם מעוגלים .מתחת ל'חצאית' תקע עגול
) 1.3ס"מ קוטר פנימי( .מקטרים דומים נמצאו ביפו ) (de Vincenz 2015:2, Fig. 2:4ובבלמונט )צובה( ,והם דומים בצורתם
לראשי נרגילה מתוצרת רובע טופאן ) (Tophaneבאיסטנבול .הגוון והמירוק מלמדים כי זמנם המחצית השנייה של המאה
הי"ט לסה"נ ).(Simpson 2000:168–169, Fig. 13.9:198
כדורי תותח
אלכסנדר גליק
בחדר ) Bב (L102-נמצאו  14כדורי תותח מברזל יצוק )איור  ;14ר' נספח; בשל מצבם של הכדורים ייתכנו סטיות במדידה(.
בשל מצבם הירוד של הכדורים ,אי אפשר היה לזהות חותמות ,אם היו .כל הכדורים של המורטרים או ההוביצרים התפוצצו,
שכן נמצאו רק רסיסים .על חלק מכדורי התותח אפשר לזהות סימני פגיעה במטרה קשה ,למשל חומה .כדור מס'  9נסדק
מהפגיעה והתפרק לשברים כשנלקח לידיים.
האוסף מורכב משני סוגים של כדורים .שלושה כדורים שייכים להוביצר או מורטר מסוג  8אינץ' ,כולם מסוג common shell
)מס'  ;(3–1שניים מהם שייכים כנראה לכלי מתוצרת צרפת והשלישי מתוצרת בריטניה 11 .הכדורים האחרים )מס' (14–4
הם מסוג ' 'round shotששימשו בתותחים קלים ) 6–3פאונד( ,והם נחלקים כמעט שווה לתוצרת צרפת )פאונד כבד(
ולתוצרת ממדינה אירופאית אחרת ,למשל ,בריטניה ,אוסטריה או איטליה ,שבה ייצרו כדורים שמשקלם קל .הרכב
התחמושת מרמז על אש רתק ,שנורתה אולי על הבסטיון הדרומי-מזרחי של המצודה .בולט היעדרם של כדורי תותח
במשקל  12פאונד ויותר שיכלו להרוס את החומות ,שכמותם נמצאו ברוב החפירות ביפו .את הכדורים יש לתארך למאה
הי"ח–ראשית המאה הי"ט לסה"נ.
מקורו של הממצא כנראה באירוע אחד ,שבו בוצע ירי מדרום אל אזור המגדל/הבסטיון הדרומי-מזרחי ואל הבתים שהיו
באזור .באירוע השתתפו מורטרים כבדים ותותחים בעלי אפיונים בריטיים ,צרפתיים וכנראה גם עות'מאניים ,עירוב האופייני
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לצבא התורכי .לכן נראה שאפשר לייחס את המצבור שהתגלה בחפירה לכיבוש יפו בשנת  .1776יתרה מכך ,מהתיאור
ההיסטורי ידוע ,שאחרי פריצת החומה בקלות יחסית ,עברו דרכה הממלוכים ונקלעו למלכודת אש שנורתה מהבתים.
הקרבות נמשכו שישה שבועות ) .(Tolkowsky 1924:144–146אין ספק ,שהתותחנים הממלוכים סייעו לחייליהם בירי על
הבתים שמאחורי החומה ,אחד מהם הוא הבית הנדון )לדיון מקיף ר' גליק .(2017

מתקן מטויח
יואב ארבל
בחודש מרס  2017תועד מתקן שנתגלה בשכבה חתומה ,מתחת לרצפת המבנה הקיים )איורים  ,(16 ;1:15שזמנה כנראה
שלהי המאה הי"ט או ראשית המאה הכ' לסה"נ.
למתקן פתח צר ,כמעט רבוע ,שנבנה מאבני כורכר מסותתות .הפתח ,שנמצא חתום באבן חוף גדולה )איור  ,(17הוביל אל
בור פעמוני )איור  ,(18הבנוי מאבני כורכר ומאבני חוף מסותתות גס או ללא סיתות .דופנות הבור מטויחות בטיח אפור גס
שהשתמר בחלקו .הבור היה סתום בחלקו בעפר; הבור לא נחפר .בממצא הקרמי )לא צויר( שנאסף במהלך השהייה
הקצרה בבור ,הן מהחומר שבין אבני הדיפון הן מהצטברות העפר בו ,זוהו חרסים אחדים ,שהקדומים בהם אולי מן התקופה
ההלניסטית והמאוחרים משלהי התקופה העות'מאנית; בין האבנים משולב כנראה שבר של רעף ביזנטי .אין בממצא זה כדי
לקבוע במדויק את זמנו של הבור.
מיקומו של הבור בתוך החדר וכן הטיח על דופנותיו הפנימיות מוציאים מכלל אפשרות שימוש כבור ספיגה .מערכת אספקת
המים שהובילה מים למבנים באזור זה בתקופה העות'מאנית התבססה על בארות ,שמאות מהן נזכרות בכתובים ועשרות
מוכרות גם היום ,ולא על בורות מים .כמו כן ,הבור אינו תואם באר בסגנון בנייתו ובחומרי הבנייה ששימשו בו ,וכן בממדי
הפתח הצרים .לא נראה שלטיח תכונות הידראוליות ,ולכן נראה כי שימש לאחסון מזון או חומרי גלם ,מעין ממגורה ,ואם
כך מטרת הטיח למנוע זיהום ולייצב את הדפנות.
היחס הסטרטיגרפי בין הבור למבנה אינו ברור .אם הבור קדום למבנה ,הרי שיסודות המבנה פגעו בבור בדרך מקרה ,והוא
נקבר מתחת לרצפות מבלי שהבנאים יהיו מודעים לקיומו; לו הכירו אותו היו ככל הנראה סותמים אותו לחלוטין כדי לייצב את
הקרקע והרצפות .אפשרות שנייה ,סבירה יותר ,היא שהבור היה חלק מהמבנה המקורי ,והתייחס אל רצפתו שלא שרדה.
חיזוק לאפשרות זו אפשר למצוא במיקומו של הבור במרכז החדר ובמרחק דומה מכל אחד מארבעת הקירות; בחרסים
העות'מאניים שנמצאו בעפר שבין אבני הדופן ,מתחת לטיח; ובתכנית הבור הדומה לבורות מתקופה זו המוכרים ביפו .הבור
יצא משימוש בשיפוצים שנערכו במבנה בשלבים מאוחרים של התקופה העות'מאנית ונסתם על ידי רצפות חדשות
המיוחסות לשלבים אלה.
חפירה מחוץ למבנה
איילת דיין
בחודש אפריל  2017נחפרה תעלה להנחת צינור ניקוז מחוץ למבנה .בעומק של כ 0.3-מ' מתחת לפני השטח נחשפה
רצפת טיח מסיבית )כ 0.1-מ' עובי( .בקטע אחד היא ניגשת אל קיר בנוי מאבני כורכר מסותתות גס .מתחת לרצפה נחשף
מילוי של אדמה ,אבני כורכר אחדות וחרסים המתוארכים לשלהי התקופה העות'מאנית ,ובהם קנקנים )איור  (2 ,1:19ופכית
)איור  .(3:19בשלושה מוקדים )איור  (4–2:15בתוך המילוי זוהו שרידים אדריכליים ,הבנויים מאבני כורכר מסותתות גס
ומטויחים :קמרון ) 0.7מ' רוחב 0.4 ,מ' גובה 0.7 ,מ' רוחב החשיפה 1 ,מ' עומק חשיפה; איור  ,(20אומנה של קמרון בפינת
מבנה וקיר )מידות כלליות של השרידים שנחשפו  1 × 1 × 1מ'; איור  (21ופינת מבנה )מידות כלליות של השרידים שזוהו
בחתך  0.4 × 0.2מ' 0.8 ,מ' עומק החשיפה; איור .(22
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בבדיקות שנערכו בתוך המבנה ומחוצה לו התקבלה תמונה דומה לזו המוכרת מחפירות נוספות בסביבה ,שהוזכרו לעיל .אף
על פי כן ,מוסיפות בדיקות אלו נדבך להבנת תולדות יפו העתיקה והשינויים שנערכו בבניינים במהלך התקופה העות'מאנית
המאוחרת .למבנה ברחוב מזל אריה  19–17ערך אדריכלי והיסטורי בהיותו חלק מהגוש הדרומי-מזרחי של העיר העתיקה,
שחלקים נרחבים ממנה נהרסו במהלך מבצע עוגן הבריטי בשנת  ,1936ושוב בשנים  .1950–1949המבנה אופייני לשכונה
מבחינת תקופת הבנייה והסגנון האדריכלי שלו .למרות התוספות הרבות שנוספו למבנה לאורך השנים ,הוא משתלב היטב
בסביבתו .הממצא — כלי החרס ,כלי הזכוכית וכדורי התותח — מלמד על קיומם של קשרי מסחר ענפים בין יפו ובין
האימפריה העות'מאנית ואירופה .הקרבה לתל מסבירה את כלי החרס מן התקופות הפרסית וההלניסטית.
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 .1מפת איתור.
 .2המבנה ,מבט לצפון-מערב.
 .3תכנית כללית.
 .4פתח סתום בקיר הדרומי ,מבט לצפון-מערב.
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 .5קיר  101ותעלה  ,100מבט לדרום-מערב.
 .6יציאת התעלה מן החדר )מתחת לקמרון( ,מבט למזרח.
 .7חתך בדיקה ברצפת חדר  ,Bמבט למזרח.
 .8כלי חרס מן התקופות הפרסית וההלניסטית.
 .9כלי חרס מן התקופות הממלוכית והעות'מאנית המאוחרת.
 .10כלי חרס מן התקופה העות'מאנית המאוחרת )המשך(.
 .11כלי עישון.
 .12כלי חרס מיובאים מן התקופה העות'מאנית.
 .13כלי חרס מן התקופה העות'מאנית )המשך( וכלי זכוכית.
 .14כדורי תותח.
 .15מיקום המתקן המטויח והשרידים האדריכליים מחוץ למבנה.
 .16פתח המתקן )קדמת התמונה ,במרכז(.
 .17אבן הסגירה בפתח המתקן.
 .18המתקן המטויח.
 .19ממצא כלי חרס מן המילוי מחוץ למבנה.
 .20קמרון ,מבט לצפון-מזרח.
 .21אומנה וקמרון ,מבט לצפון-מזרח.
 .22פינת מבנה ,מבט למזרח.

 .1מפת איתור.
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 .2המבנה ,מבט לצפון-מערב.
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 .3תכנית כללית.
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 .4פתח סתום בקיר הדרומי ,מבט לצפון-מערב.
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 .5קיר  101ותעלה  ,100מבט לדרום-מערב.
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 .6יציאת התעלה מן החדר )מתחת לקמרון( ,מבט למזרח.
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 .7חתך בדיקה ברצפת חדר  ,Bמבט למזרח.
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 .8כלי חרס מן התקופות הפרסית וההלניסטית.
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 .9כלי חרס מן התקופות הממלוכית והעות'מאנית המאוחרת.

 .10כלי חרס מן התקופה העות'מאנית המאוחרת )המשך(.

519 / 1276

 .11כלי עישון.
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 .12כלי חרס מיובאים מן התקופה העות'מאנית.
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 .13כלי חרס מן התקופה העות'מאנית )המשך( וכלי זכוכית.
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 .14כדורי תותח.
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 .15מיקום המתקן המטויח והשרידים האדריכליים מחוץ למבנה.

 .16פתח המתקן )קדמת התמונה ,במרכז(.
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 .17אבן הסגירה בפתח המתקן.

 .18המתקן המטויח.
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 .19ממצא כלי חרס מן המילוי מחוץ למבנה.
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 .20קמרון ,מבט לצפון-מזרח.
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 .21אומנה וקמרון ,מבט לצפון-מזרח.
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 .22פינת מבנה ,מבט למזרח.
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יפו ,רחוב לואי פסטר
יואב ארבל וליאור ראוכברגר

05/08/2018
דוח ראשוני

בחודשים יולי ואוגוסט  2015נערכה חפירת הצלה ברחוב לואי פסטר ביפו )הרשאה מס'  ;A-7423נ"צ  ;176639-828/662190-268איור ,(1
לקראת עבודות תשתית .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון המישלמה ליפו ,נוהלה על ידי י' ארבל )צילום שטח( ,בסיוע י' עמרני וא' בכר
)מנהלה( ,ל' ראוכברגר וט' רודין )ניהול שטח( ,ר' לירן ור' מישייב )מדידות ושרטוט( ,א' דגוט וח' בן-ארי ) ,(GPSא' דה וינסנס ,ע' שטרן וג'
פינקלשטיין )כלי חרס( ,ב' אונונה )זכוכית( ,ר' קול )נומיסמטיקה( ,ע' קטלב )צדף( ,ד' אבו-סלאח )תרגום כתובת בערבית( ,ט' אוריאל וע' אופיר
)הדרכת בני נוער( ,מ' עג'מי וד' ברקן.

רחוב לואי פסטר עובר בגבול הדרומי של תל יפו ,במקביל לתוואי חומת העיר העות'מאנית .לפי תמונות ומפות היסטוריות
מהמחצית השנייה של המאה הי"ט לסה"נ ,לאחר פירוק חומות יפו ,עברה במקום דרך עפר שירדה אל הנמל; מצפונה היו
מבנים ומדרומה מתחם הכנסייה היוונית-אורתודוכסית .הרחוב הנוכחי נסלל בימי המנדט הבריטי במטרה להקל על הגישה
אל הנמל וממנו .בחפירה שנערכה בעבר בחלקו הצפוני של הרחוב נמצאו חרסים מן התקופות הפרסית וההלניסטית בעומק
 3.0–2.5מ' )ריטר-קפלן תשמ"ב( .בגבעת אנדרומדה ,מדרום לחלקו המזרחי של הרחוב ,התגלו עשרות קברים מהתקופות
הפרסית-הלניסטית והרומית )אבנר-לוי תשנ"ז( .מעבר לרחוב ,במתחם בית החולים הצרפתי ,נחשפו קברים מתקופות אלו
ומן התקופות הברונזה המאוחרת והביזנטית )ראם  ;2010דיין ולוי  .(2012באתר זה נמצאו גם שרידי ביצור ,מבנים
ומתקנים מהתקופות הביזנטית ,האסלאמית הקדומה ,הצלבנית והעות'מאנית .ברחוב המגדלור ,המשכו הדרומי של רחוב
פסטר ,נחשפו ריכוז של עשרות קנקנים מהתקופה הביזנטית וקטע מהגדר ההיקפית של מתחם הכנסייה היוונית )הדד
.(2015
נחפרו כ 30-ריבועים בשלושה שטחים ) ;C–Aאיור  ,(2ונחשפו בהם שרידי מבנים מהתקופות האסלאמית הקדומה,
הצלבנית והעות'מאנית ,וכן חרסים רבים ושברי כלי זכוכית מהתקופות הפרסית ,ההלניסטית והביזנטית ,ללא הקשר
אדריכלי.

התקופות הפרסית-הלניסטית והביזנטית .התקופה הפרסית-הלניסטית מיוצגת באתר בחרסים פזורים ,בעיקר במפלסים
עמוקים ,מעורבים בחרסים מתקופות מאוחרות .החרסים כוללים מגוון של כלים מקומיים ומיובאים ,בהם ידיות חתומות של
אמפורות יבוא .בנקודה אחת נחשפה מעל הסלע הטבעי שכבת אפר ובה עצמות שרופות ,רובן של בעלי חיים ואחדות שלא
זוהו בבירור .לאחר התקופה ההלניסטית ניכר במקום פער יישובי .התקופה הרומית ,שבמהלכה הצטמצם מאוד שטחה
העירוני של יפו ) ,(Arbel 2017:70אינה מיוצגת כלל .בממצא מהתקופה הביזנטית לא נותרו מבנים ,אם כי נמצא מכלול
קרמי משמעותי ,שבלטו בו שברים רבים של קנקני שק .קנקנים אלה שכיחים יותר בחלקו המערבי של הרחוב ,בואכה רחוב
המגדלור ,שם נחשף כאמור ריכוז קנקני שק מתקופה זו .סביר להניח שהממצא הנוכחי מייצג את שולי הופעת המכלול.
התקופה האסלאמית הקדומה .בקצהו המזרחי של הרחוב התגלו חלקים של שני מבנים סמוכים ,אולי בתי מגורים,
שביניהם חצר; נראה כי הוקמו בתקופה העבאסית )איורים  .(3 ,2הקירות הצדדיים של החדרים נבנו מאבני שדה קטנות
מלוכדות בעפר ,ואילו בחזיתות ,שבהן נקבעו הפתחים ,שימשו אבנים גדולות יותר ,מסותתות בחלקן )איור  .(4רצפות
המבנים והחצר נסללו מעפר מהודק ,מלבד משטח קטן בלב החצר ,שם התגלה ריצוף ששולבו בו שברים של מטחנות יד
עגולות מבזלת )איור  .(5המכלול הקרמי מרצפות המבנים ומהחצר כולל בעיקר חרסים מן התקופה האסלאמית הקדומה,
אם כי הופיעו בו גם חרסים אחדים מן התקופה הצלבנית .אלה מעידים על המשך השימוש במבנים בתקופה זו ,לפחות
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בשלביה המוקדמים .המשכיות קרמית כזו זוהתה גם במבנים דומים שנחשפו במתחם בית החולים הצרפתי הסמוך .בשני
האתרים נמצאו המבנים מכוסים במפולות.
התקופה הצלבנית .בשטח  Aנחשפו קטעים מיסודות של שני קירות ) (W141 ,W126שנבנו מאבני כורכר קטנות ,לא
מסותתות וללא חומר מליטה .הקירות ,שהשתמרו לגובה נדבך אחד ,התגלו בנקודות שונות ובהפרשי גבהים ,כך שלא ניכר
ביניהם קשר אדריכלי .בממצא הקרמי מהצטברויות המתייחסות אליהם לא הופיעו חרסים המאוחרים לתקופה הצלבנית.
בשטח  Bנחשפו שני קירות ) ;W220 ,W209איור  (6הבנויים מאבני כורכר לא מסותתות או מסותתות בחלקן ,דומים
במידותיהם ,בחומרי הבנייה ובסגנונם לקירות של מבני מגורים מהתקופה הצלבנית שהתגלו באתרים אחרים ביפו .בפינה
שבין הקירות נמצאה שכבת אפר ,ובה שברים של סירי בישול מכוסים בזיגוג חום האופייני לתקופה הצלבנית )איור  .(7בקצה
המערבי של שטח  Cנמצאו יסודות של קיר רחב ) ;W318איור  ,(8הבנויים מאבני שדה בינוניות וקטנות מהודקות היטב; הם
רחבים ביחס ליסודות של מבני מגורים המוכרים מהתקופה הצלבנית ביפו ,אך צרים מלשמש ביצור ,ולכן אולי השתייכו לבית
אמידים או למבנה ציבורי .בחתך המזרחי של הריבוע שבו נחשף הקיר זוהתה תעלת שוד המיוחסת לפירוק הקיר .במרכז
שטח  Cנמצאו שרידי מתקן עגול ) (L325הבנוי מאבנים ומכוסה באפר .בתוכו נמצאו שברים רבים של כלי חרס וזכוכית
ושלושה ראשי חצים מהתקופה הצלבנית .כן נמצאו סיגים אחדים העשויים להצביע על תעשייה; ייתכן שיוצרו או מוחזרו כאן
ראשי חצים .לצד מכלולים קרמיים של כלי אגירה ,שולחן ובישול הנפוצים בתקופה זו ,נמצאו קרוב ל 40-שברים של כלים
עשויים ביד ,המעוטרים בדגמים הנדסיים בצבע אדום-חום .תחילת הופעתם של כלים אלה במאה הי"ב לסה"נ ,ותפוצתם
גברה בתקופה הממלוכית .מרביתם נמצאו בקצה המזרחי של שטח  ,Aלצד שברים של קערות יבוא מזוגגות מהתקופה
הצלבנית ,המאפשרים לתארכם לתקופה זו .זהו המספר הגבוה ביותר של חרסים כאלה שנמצא עד כה באתר אחד
בחפירות ביפו ,והוא אף גבוה מהסך הכולל של פריטים כאלה שתועדו עד כה בכל אתרי העיר.
בחלקו המערבי של שטח  Bנחשף קיר יוצא דופן ) ;W218כ 3-מ' גובה; איור  ,(9שנבנה בשיפוע כנגד מילוי עפר מסיבי )איור
 .(2הקיר נבנה בעיקר מאבני כורכר בינוניות בסיתות גס ) 0.4–0.2מ' אורך ממוצע( ,אם כי בחלקו הדרומי נדבך של אבנים
גדולות יותר ומסותתות היטב .ייתכן שאיכות האבנים הייתה הסיבה לשוד הנדבכים העליונים של חלק זה ,כפי שניכר בתעלת
שוד שנראתה בחתך .מהקיר שרדו עד  14נדבכים ,הנמוך הושתת על הסלע הטבעי ,והגבוה תומך במשטח הבנוי מאבני
שדה קטנות ,ומציין אולי את גובהו המקורי של הקיר .שכבות העפר החותמות את הקיר ממזרח הן כנראה מילוי מכוון שחתם
את הקיר לאחר שיצא משימוש .בממצא משכבות עפר אלה חרסים המתוארכים לתקופות שלמן ההלניסטית ועד הצלבנית,
רובם מן התקופות האסלאמית והצלבנית .מעל המילוי נחשפו קטעים של מבנים צלבניים )לעיל(.
לאור הדמיון הבולט לחלקלקה שנחשפה במתחם בית החולים הצרפתי )ראם  ,(2010נראה כי הקיר הוא קטע מביצור —
חלקלקה או דופן של חפיר .ללא ממצא חתום ,אי אפשר לתארך את הקיר במדויק .שבר כותרת קורינתית ששולב בקיר
וחרסים מהמאה הי"ג לסה"נ ממכלול הבנייה החותם את הקיר מצביעים על מסגרת זמן שבין סוף התקופות הקלסיות למאה
הי"ג לסה"נ .עם זאת ,מיקומו הסטרטיגרפי והדמיון הרב לקטעי הביצור הצלבני בבית החולים הצרפתי המתוארכים למאה
הי"ב לסה"נ תומכים בתיארוך כזה גם לביצור ברחוב לואי פסטר.
התקופה העות'מאנית המאוחרת .לאורך שטחים  Aו B-אותר קטע מקיר התוחם את מתחם כנסיית סנט ג'ורג' ,שקטע
ממנו נחשף בחפירות רחוב המגדלור )הדד  .(2015הקיר ) 0.5מ' רוחב מרבי; איור  (10נבנה ברישול מאבני שדה במגוון
גדלים מחוזקות בחומר ,שיטת בנייה שנפוצה בתקופה העות'מאנית המאוחרת ביפו .בתפר בין שטחים  Bו C-יוצרים שני
חלקי הקיר זווית קהה המשתקפת היטב גם בתוואי הקיר כפי ששורטט במפת זנדל משנת ) 1878ר' העתק של חלק
מהמפה אצל  ,Kark 1990:299ותמונה שלמה אצל  .(Shacham 2011:158מהתוואי שנחשף עולה שבמקורו השתרע
מתחם הכנסייה אל תוך שטח רחוב פסטר העתידי ,ועם סלילת הרחוב הוסג מתחם הכנסייה מעט דרומה .בצילומים
היסטוריים נראים קברים בחצר ,אך בחפירה לא נמצאו כלל שרידי קבורה .מצבה בשטח החצר מציינת קבר אחים שעל פי
הכתובת שעליה ,שימש להטמנה מחדש של עצמות מקברי יחידים שנכרו במקום בשנים  .1916–1840סביר להניח שאם
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היו קברים בשטח שנסלל בו הרחוב ,הם פונו בשנת  ,1916במסגרת הפעילות העות'מאנית שאסרה את המשך הקבורה
בבתי העלמין הישנים שחסמו את פיתוח העיר ,ואף הרסה חלק מהם כדי לחבר בינה לבין השכונות שהתפתחו בשוליה
).(Kark 1990:299
בקצה המערבי של שטח  Aהתגלו שרידים של קיר תמך משופע ) ,(W144שלו פן אחד .מעבר לקיר נמצא מילוי מכוון של
חמרה ועפר מהודק ובו נמצא שבר גדול של רעף מתוצרת מפעל האחים  Rouxשליד מארסיי .רעפים כאלה נפוצו בארץ
ישראל בעיקר בעשורים האחרונים של המאה הי"ט ובעשורים הראשונים של המאה הכ' לסה"נ )איילון  .(2002סמוך למפלס
הרחוב ,לא הרחק מקיר התמך ,נמצא מתקן רבוע ) ,(L141אולי בור ספיגה ,הבנוי מאבני בנייה מסותתות בשימוש משני.
בהצטברויות העפר שנמצאו בתוך המתקן ולצדו נמצאו חרסים משלהי המאה הי"ט או מראשית המאה הכ' לסה"נ.
בממצא מהשכבה העות'מאנית מגוון של כלי חרס מקומיים וכן שברים של קערות יבוא ,בהן קערות פורצלן או מחומר
קרמי מצופה בזיגוג המדמה פורצלן מאירופה; על חלק מהבסיסים חותמות ייצור של מפעלים צרפתיים .במכלול נמצאו גם
מקטרות אחדות מן המאות הי"ח והי"ט לסה"נ ,רעפים ,אריחים ולבנים מתוצרת מפעל האחים  Rouxשפעל בסן הנרי שליד
מרסיי ,שברים של צמידי זכוכית ,חרוזים ,משקולות דיג מעופרת ,פריטי עצם ומתכת ,כדורי מוסקט ושברים של כדורי תותח.
המכלול אופייני לשכבות התקופה העות'מאנית המאוחרת ביפו.
תרומתה העיקרית של החפירה במידע הנוסף שהתקבל על התפשטות העיר דרומה לאורך קיומה .הממצא הקרמי
מהתקופה הפרסית-הלניסטית דומה בכמותו ובאופיו לזה שבאתרים רבים ביפו שמעבר לתחומי התל ,ומתאים למיקום
הרחוב בשולי הנקרופוליס שבגבעת אנדרומדה וסביבותיה .השברים הרבים של קנקנים ביזנטיים ,בעיקר בחלקו המערבי של
הרחוב ,קושרים את האתר לפעילות בנמל .בתקופה האסלאמית הקדומה התפשט שטח המגורים של העיר לתחומי הרחוב,
בחלקו הגבוה יותר שבמזרח ,והתיישבות זו נמשכה בתקופה הצלבנית .במאה הי"ב לסה"נ שולב שטח הרחוב בביצורי העיר
ובמאה הי"ג בוטלו הביצורים והוקמו מבני מגורים .לאחר פער ארוך בתקופות הממלוכית והעות'מאנית הקדומה ,במחצית
השנייה של המאה הי"ט שולב חלק מהרחוב במתחם כנסיית סנט ג'ורג' .בשלהי התקופה העות'מאנית צומצם מתחם
הכנסייה ונסלל נתיב הרחוב ,כנראה דרך עפר .בימי המנדט הבריטי נסלל לראשונה כביש שנועד לייעל את התנועה אל
הנמל.

אבנר-לוי ר' תשנ"ז .יפו ,רחוב יפת .חדשות ארכיאולוגיות קו.80–79:
איילון א'  .2002רעפי מרסי וחיקוייהם בארץ ישראל .בתוך א' איילון וש' שריף )ספדי( .ארמונות נסתרים – ציורי קיר ותקרות
בארץ ישראל בתקופה העות'מאנית )) (1917–1856קטלוג תערוכה מוזיאון ארץ ישראל( .תל אביב.
דיין א' ולוי י'  .2012יפו ,מלון עדן .חדשות ארכיאולוגיות .124
הדד א'  .2015יפו ,רח' המגדלור .חדשות ארכיאולוגיות .127
ראם ע'  .2010יפו ,בית החולים הצרפתי –  .2008–2007חדשות ארכיאולוגיות .122
ריטר-קפלן ח' תשמ"ב .יפו ,רחוב פסטר .חדשות ארכיאולוגיות עח–עט.48:
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Arbel Y. 2017. Salvage Excavations in Jaffa’s Lower Town, 1994–2014. In A.A. Burke, K.S. Burke, and
M. Peilstöcker eds. The History and Archaeology of Jaffa 2 (The Jaffa Cultural Heritage Project series 2;
Monumenta archaeologica 41). Los Angeles. Pp. 73–88.
Kark R. 1990. Jaffa: A City in Evolution 1799–1917. Jerusalem.
Shacham Z. 2011 Jaffa in Historical Maps (1799–1948). In M. Peilstöcker and A.A. Burke eds. The

History and Archaeology of Jaffa 1 (The Jaffa Cultural Heritage Project Series 1; Monumenta
archaeologica 26). Los Angeles. Pp. 137–174.
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 .3המבנים והחצר מן התקופה האסלאמית הקדומה ,מבט לצפון.

 .4חזית המבנה הצפוני מן התקופה האסלאמית ,מבט לצפון.
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 .5קטע מריצוף החצר בין המבנים ,מבט לצפון.

 .6פינת קירות  209ו ,220-מבט לדרום.
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 .7שכבת אפר ,ובה שברים של סיר בישול צלבני ,מבט למערב.
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 .8קיר  ,318מבט למזרח.

 .9הביצור ,מבט למערב.
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 .10קטע מהקיר המקיף את מתחם כנסיית סנט ג'ורג' ,מבט למערב.
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יפו ,רחוב התעודה האדומה
19/12/2018
דוח ראשוני

איילת דיין

בחודשים ינואר–מרס  2017נערכה חפירה הצלה במגרש שבפינת הרחובות יהודה הימית והתעודה האדומה ביפו )הרשאה מס'  ;A-7902נ"צ
 ,(176549-613/662053-132לקראת בניית חניון תת-קרקעי .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון אחוזת החוף ,נוהלה על ידי י' ארבל
)צילום שטח( וא' דיין ,בסיוע י' עמרני ,א' בכר ור' אבו-חלף )מנהלה( ,ל' ראוכברגר וד' גולן )בדיקות מקדימות( ,א' פרץ )צילום שטח( ,ר' מישייב ומ'
קאהן )מדידות ושרטוט( ,חברת גריפין )צילומי אוויר( ,מ' יוחננוף )גילוי מתכות( ,ש' פרקש )זיהוי עיטורי צבע על טיח( ,ד' אבו-סלאח וע' יוניש )פיקוח
ארכיאולוגי( ,א' דגוט ) GPSופיקוח ארכיאולוגי( ,ע' עד )מחשוב( ,מ' עג'מי )גילוי מתכות וייעוץ( ,ד' ברקן )ארכיאולוג נפת תל אביב( ,א' גורזלזני
)צילום ממצא( ,מ' מלמד )פיקוח מטעם היזם( ,ג' שטרן ,י' אביבי ,צ' רביוב ,ב' ראטה ,ד' פנחסוב ,ט' בונה וא' אקסמן )הדרכת תלמידים
שהשתתפו בחפירה( ,ול' דיין ,א' ויגימן ות' שבתאי )התנדבות( .בחפירה השתתפו פועלים מוואדי ערה ,תלמידי המכינה הבדואית ,תלמידי כפר
הנוער נווה הדסה ,בית אפשטיין ,כפר הנוער הדסים ,פרויקט נעלה מדרום אמריקה ,תלמידי בית ספר אמית פתח תקווה ,וכן תלמידי בתי ספר
במסגרת פעילות של"ח ,בליווי והדרכה של מדריכי רשות העתיקות.

החפירה נערכה בשטח שגובהו כ 12-מ' מעל פני הים )איור  .(1במתחם אנדרומדה שממזרח לו נערכו בשנים 1995–1993
חפירות בדיקה והצלה )אבנר-לוי תשנ"ז( ,ונחשף בית קברות ,המתוארך לתקופות שלמן הפרסית ועד הביזנטית ,וכן
נתגלתה קבורת קנקן של עובר מתקופת הברונזה התיכונה ) 2המאות הכ'–הי"ח לפסה"נ( .כמו כן ,בחפירות הצלה שנערכו
ברחוב יהודה הימית )הדד  (2011נחשפו בארות מן התקופה העות'מאנית,שרידי חפיר צלבני ושרידים דלים של קברים
חצובים בסלע המתוארכים לתקופות הפרסית וההלניסטית .בחפירה שנערכה ממזרח לרחוב נחשפו שתי בארות עות'מאניות
ושרידים של מערת קבורה רומית מהמאה הג' לסה"נ )ארבל  .(2015מִקרבת החפירה הנוכחית לאתרי רחוב יהודה הימית
ולמתחם אנדרומדה אפשר היה לצפות לממצאים דומים אך החפירה הופסקה טרם העמקה לשכבות הקדומות.
שטח החפירה הנוכחית יושב בסוף המאה הי"ט לסה"נ — שכונה הורייש — ושימש למגורים עד שנות ה 70-של המאה הכ'.
לאחר שפונה מתושביו האחרונים כוסה במילוי של פסולת בנייה ומעליה שכבת אספלט )ר' הדד  :2011איור  (1שכוסתה
בשנים האחרונות באדמת גן.
השטח הצפוני של החפירה מרוחק כ 200-מ' מחומות העיר העתיקה .בחתכי בדיקה שנחפרו במילוי של חול-כורכרי )כ1.5-
מ' עומק( נמצאו פריטי צור ,אולי מנגנוני הצתה של רובי מוסקט .במילויים שנחפרו מתחת לאדמת הגן נמצאו גם שני כדורי
תותח וכדורי מוסקט מעופרת .אפשר לייחסם למצור נפוליאון ,שעיקר מתקפתו על העיר בוצעה מכיוון זה ,אם כי שימוש
במוסקטים היה נפוץ גם ללא הקשרים מלחמתיים.
החפירה נערכה בשני שטחים ) ;A1 ,Aאיורים  ;(4–2נמצאו בהם שרידי מבנים ובהם חצרות ,חדרים ומסדרונות .נראה כי
אפשר לזהות את המבנים שנחשפו בחפירה במפה מנדטורית משנת ) 1936ר' איור .(2
שטח A
עד כה זוהו בשטח שתי שכבות .בשכבה העליונה אפשר להבחין בשלושה שלבים )טבלה .(1
טבלה  .1שטח  ,Aסטרטיגרפיה
שכבה שלב תיאור הממצא
II

-

מתקנים

541 / 1276

תקופה ותאריך )לסה"נ(
העות'מאנית

3

יסודות של קירות ,שלהי העות'מאנית )סוף המאה
קירות ,רצפות

הי"ט(

ובארות – שרידי
שכונת הורייש
I

2

בור אשפה ,סתימת שלהי העות'מאנית – ראשית ימי
הבארות ,תשתיות המנדט הבריטי )סוף המאה הי"ט
מים חיצוניות,

– ראשית המאה הכ'(

הקטנת החדרים
1

סתימת פתחים,

הישראלית )שנות ה 50-של המאה

הנחת תשתיות על הכ'(
הרצפות הקדומות
ובניית רצפות
מעליהן
בשכבה  IIזוהו מתקן ומבנה .מתקן אחד דמוי סילו ) ;L331איור  ,(5בנוי מלוחות כורכר על גבי שכבה של חול כורכרי ,נמצא
ריק מממצאים .המתקן כוסה במפולת של אבני כורכר שביניהן נמצאו חרסים ,בקבוקון ) stonewareאיור  (6תמים ושברים
של צמידי זכוכית המתוארכים למאה הי"ט לסה"נ .סמוך למתקן ממזרח נמצא בדל קיר שניגשת אליו שכבת שרפה ובה
חרסים מן המאה הי"ט לסה"נ.המבנה לא נחפר עד תומו.
מהמבנה ) ;L346איור  (7נחשפה קשת תמך ,שניצבים אליה שני קירות בנויים מאבני כורכר לא סדורות במגוון גדלים עם
חומר מליטה אדום — בנייה האופיינית לתקופה העות'מאנית .מהשתפלות הקירות בחלקם העליון אפשר להעריך שתקרת
המבנה הייתה מקומרת.
לשכבה  3Iיש לייחס את הקמת שכונת הורייש )איור  .(8שחזור השכונה העות'מאנית מבוסס על ההערכות הבאות:
 .1חלק מהמעברים בין יחידות המגורים מן התקופה העות'מאנית המשיך לשמש למעבר גם בימי המנדט הבריטי ,וחלק
מהמעברים הוסבו לחדרים.
 .2לכל יחידת מגורים הייתה באר אחת לפחות.
 .3היסודות הרחבים והמוצקים יותר שייכים לקירות המקוריים.
מכאן נראה שבשטח  Aנבנו במקור בין שלוש )ר' סימון צהוב( לשבע )ר' סימון אדום( יחידות מגורים .ההבדל בין המספרים
נובע מאופי הבנייה הצפוף וממגבלות החפירה ,שלא אפשרו חשיפה של מכלולים שלמים .רצפות מכורכר כתוש ודחוס
שחלקן מטויחות שייכות כנראה לשכבה זו.
שכבה  .2Iבימי המנדט הבריטי נסתמו הבארות ובמקומן נוספו תשתיות ביוב מחרס מזוגג חום ממפעלים באנגליה ,וצנרת
ברזל חיצונית .כמו כן הוקטנו החדרים באמצעות קירות חדשים מאבני כורכר .רצפות אריחים ) 30–25 × 30–25ס"מ ,שחור,
לבן ועיטורים( הונחו על הרצפות הקדומות ונראה כי הן שייכות לשכבה זו .בשלב זה הוסב מבנה ) 346ר' איור  (7לבור
אשפה .בבור נמצאו חרסים רבים ,עצמות בעלי חיים ,שברי בקבוקי זכוכית ,קערות מחומר דמוי חרסינה ,עציצים מעוטרים
ושברי מתכת )איור  .(9פריטים אלה מתוארכים לשלהי התקופה העות'מאנית ולראשית ימי המנדט הבריטי.

שכבה  .1Iאת השלב האחרון בשכבה  Iיש לייחס לתקופה שבין קום המדינה לשנות ה .70-בשנות ה 50-של המאה הכ'
התיישבו באתר עולים מצפון אפריקה ומבולגריה .על סמך עדויות בעל פה מתושבי השכונה ,קיבלה כל משפחה חדר או
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שניים .סתימת הפתחים המיותרים בלבנים מבטון זוהתה בבירור בחפירות .לשכבה זו יש לייחס את צנרת הבטון ,שהונחה
גם על גבי הרצפות הקודמות וכוסתה בחול ומעליו ריצוף 'סומסום' ) 20 × 20ס"מ( .בשכבה זו נמצאו כלי עבודה וכלי שולחן
לשימוש יומיומי )איור .(10
שטח A1
נמצאו שרידים של שלוש אומנות לקשתות ) ;3–1איור  ,(11הבנויות על סלע האם .סמוך להן נמצאו שרידים של תעלות
מטויחות ובהן מנגנון לוויסות מים – תעלה הבנויה לצד בריכה ,כאשר הבריכה עולה על גדותיה המים העודפים גולשים
לתעלה ומובלים למאגר אחר )איור  .(12התעלות שנחשפו שימשו להשקיית חלקות חקלאיות או מערכות ניקוז למבנים
עליונים שלא שרדו .שרידים אלה קדומים לשכונה מסוף המאה הי"ט ,והקשרם אינו ברור .חותך אותם קיר שכיוונו צפון–דרום
)איור  ,(13אולי קיר החומה המזרחית של שכונת הורייש המופיע במפות התקופה.
הפסקת החפירות באתר בטרם ההעמקה לשכבות הקדומות מנעה הזדמנות להרחבת הידע על ההתפתחויות ההיסטוריות
בחלק חשוב זה של יפו .עם זאת ,לחשיפה הרחבה של שלבי הקיום האחרונים חשיבות רבה להבנת התמורות הרבות שחלו
ביפו ומדרום לתל הקדום בפרט ,בשלהי המאה הי"ט ובמחצית הראשונה של המאה הכ' לסה"נ .בתקופה זו השתנו פני העיר
בעקבות פעולות הרס מלחמתיות שהשפיעו רבות על הגלעין העירוני שעל תל יפו וגם עקב ההרחבה הגדולה של העיר
צפונה )שכונת מנשייה( ,מזרחה )אזור מסחר ומגורים ליד שדרות ירושלים( ודרומה )שכונות הורייש ועג'מי; .(Kark 1990
החפירה מיקדה ,התוותה והעשירה את המידע ההיסטורי על תהליכים אלה בשכונת הורייש ,החל מיסודה וכלה בהריסתה
הסופית לפני כ 40-שנה .היא אפשרה היכרות בלתי אמצעית עם מכלולי מבנים ושחזור תת-השלבים שזוהו בשרידים אך לא
ניכרו בברור במסמכים הכתובים ,המצולמים והמאוירים .צירוף המידע שעלה מהחפירה לנתונים המצטברים מחפירות דומות
ביפו ,שגם במסגרתן נחפרו תקופות העבר הקרוב בכלים ארכיאולוגיים ניאותים ,תורם ממד נוסף וחשוב למחקר תולדות
העיר.

אבנר-לוי ר' תשנ"ז .יפו ,רחוב יפת .חדשות ארכיאולוגיות קו.80–79:
ארבל י'  .2015יפו ,רחוב יהודה הימית .חדשות ארכיאולוגיות .127
הדד א'  .2011יפו ,רחוב יהודה הימית .חדשות ארכיאולוגיות .123
Kark R. 1990. Jaffa, City in Evolution 1799–1914. Jerusalem.
 .1שטחי החפירה ,צילום אוויר ,מבט לצפון-מערב.
 .2מפה של מחלקת המדידות המנדטורית משנת ) 1936ספריית המפות ע"ש מיכה גרנית ,החוג לגיאוגרפיה ,אוניברסיטת תל אביב(.
 .3שטח  ,Aתכנית כללית.
 .4שטח  ,Aצילום אוויר למערב.
 .5שטח  ,Aמתקן עות'מאני ,מבט למזרח.
 .6שברי כלי חרס ובקבוקון ' 'stonewareשנמצאו מעל המתקן ,מבט לדרום.
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 .7שטח  ,Aמבנה עות'מאני  346ורצפת אריחים מאוחרת משכונת הורייש ,מבט למערב.
 .8הצעת שחזור של המכלול משכונת הורייש )צהוב ואדום – יחידות מגורים ,כחול – בארות ,אפור – סמטאות ורחובות(.
 .9ממצאים מבור .346
 .10ממצאים משכבה .1I
 .11שטח  ,A1צילום אוויר למערב.
 .12תעלות מטויחות ,מבט למערב.
 .13קיר החותך את תעלות המים ,מבט למזרח.

 .1שטחי החפירה ,צילום אוויר ,מבט לצפון-מערב.
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 .2מפה של מחלקת המדידות המנדטורית משנת ) 1936ספריית המפות ע"ש מיכה גרנית ,החוג לגיאוגרפיה ,אוניברסיטת תל אביב(.
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 .3שטח  ,Aתכנית כללית.

 .4שטח  ,Aצילום אוויר למערב.
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 .5שטח  ,Aמתקן עות'מאני ,מבט למזרח.
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 .6שברי כלי חרס ובקבוקון ' 'stonewareשנמצאו מעל המתקן ,מבט לדרום.

 .7שטח  ,Aמבנה עות'מאני  346ורצפת אריחים מאוחרת משכונת הורייש ,מבט למערב.

548 / 1276

 .8הצעת שחזור של המכלול משכונת הורייש )צהוב ואדום – יחידות מגורים ,כחול – בארות ,אפור – סמטאות ורחובות(.
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 .9ממצאים מבור .346
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 .10ממצאים משכבה .1I

 .11שטח  ,A1צילום אוויר למערב.
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 .12תעלות מטויחות ,מבט למערב.

 .13קיר החותך את תעלות המים ,מבט למזרח.
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יפו ,רח' בן גמליאל
09/12/2018
דוח ראשוני

יואב ארבל

בחודשים ספטמבר–אוקטובר  2014נערכה חפירת הצלה ברחוב בן גמליאל  10ביפו )הרשאה מס'  ;A-7213נ"צ 177298-353/662241-
 ;82איור  ,(1לקראת בנייה .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון חברת בועז מיכאלי הנדסת בניין בע"מ ,נוהלה על ידי י' ארבל )צילום שטח(,
בסיוע א' יקואל וא' הדד )ניהול שטחים( ,א' בכר וי' עמרני )מנהלה( ,ל' ראוכברגר וד' גולן )תעלות בדיקה וחישוף( ,ר' מישייב ומ' קאהן )מדידות
וסרטוט( ,פ' גנדלמן וג' פינקלשטיין )עיבוד כלי חרס( ,מ' שויסקיה )ציור כלי חרס( ,ב' אוחנונה )עיבוד כלי זכוכית( ,פ' ספיבק )עיבוד כלי צור( ,ד"צ
אריאל )נומיסמטיקה( ,נ' מרום )ארכיאוזואולוגיה( ,ע' קטלב )ממצא צדפים( ,ק' עמית )צילום סטודיו( וד' ברקן )תיאום מחוז ת"א(.

רחוב בן גמליאל מצוי במתחם מגורים ,מלאכה ומסחר בין שדרות ירושלים לשוק הפשפשים .טרם החפירה נחפרו תעלות
בדיקה לעומק של  3–2מ' ונערכו עבודות חישוף נרחבות באמצעות כלים מכניים .האתר נחלק לשני שטחים ) ,(B ,Aונחפרו
בהם  21ריבועים ) 4 × 4מ' כל ריבוע; איורים  12 ,(3 ,2בשטח  Aותשעה בשטח  .Bנחשפו שכבות מהתקופה ההלניסטית
– שרידי בנייה שהשתמרותם דלה ובורות אשפה ,מהתקופה הביזנטית – בעיקר חרסים ,וכמה קירות מהתקופה
העות'מאנית המאוחרת .כן נחשפו מעט חרסים מתקופות הברזל ,הפרסית והרומית הקדומה ולהב צור גדול משלב קדום
בתקופת הברונזה.
בחפירות שנערכו בעבר ברחוב בן גמליאל וברחובות הסמוכים נחשפו כמה קירות מהתקופה ההלניסטית ,בור אשפה
מהתקופה הביזנטית ,שרידי בנייה דלים מהתקופה העות'מאנית המאוחרת ותשתיות רחוב מימי המנדט הבריטי .מרבית
החרסים נמצאו לאורך הרחובות בשכבות ללא ארכיטקטורה ותוארכו לתקופות הביזנטית והאסלאמית הקדומה .לצדם התגלו
חרסים מעטים מהתקופות ההלניסטית והצלבנית )הרשאה מס'  .(A-7071בחפירה שנערכה בעבר ברחוב בית אשל ,הגובל
באתר ממערב נחשפו שרידי בנייה וממצאים נוספים מהתקופות ההלניסטית ,הרומית המאוחרת ,הביזנטית ,האסלאמית
הקדומה והצלבנית )פיילשטוקר ואחרים  ;2006ברקן ובושנינו .(2012
התקופה ההלניסטית .במרכז שטח  Aנחשף קיר ) ;W113כ 7-מ' אורך חשיפה ,כ 1-מ' רוחב; איור  ,(4שנבנה בבנייה
יבשה מאבני כורכר שחלקן מסותתות גס ושרד לגובה מרבי של שני נדבכים .לאורך הקיר לא שרדו פתחים ,מתקנים ורצפות
ולכן נראה שזהו קיר יסוד .הקיר היה אולי חלק ממבנה גדול או ששימש לתיחום או לתמיכה של חלקות חקלאיות .בקרבת
הקיר נחשפו פינת מבנה ) (W106ומקבצי אבנים ) ,(L131 ,L120 ,L114אולי שרידי קירות .בשכבות הניגשות לשרידי
הבנייה נחשפו חרסים מהמאות הד'–הב' לפסה"נ בלבד ,ובהם מורטריום שלם ) ;L129איורים  .(6 ,5עוד נחשפו שני
מטבעות תלמיים מהמאות הד'–הג' לפסה"נ ,אחד של תלמי ה) I-ר"ע  ;147437איור  ,(7ושני של שליט תלמי שזיהויו אינו
ברור )ר"ע .(147438
בשטח  Bנחשף בור רדוד ורחב שנחפר אל תוך החול הטבעי ) (L216 ,L202ונסתם בשכבה עבה של אפר ) 0.3–0.1מ'
עובי; איור  (8שהכיל כמות גדולה של חרסים ועצמות בעלי חיים ,אך לא פסולת ייצור ,סיגים או ממצא אחר הרומז על
תעשייה; לפיכך נראה שהבור שימש לריכוז אשפה .בבור התגלו סיכת ברונזה שהשתמרה בשלמותה )איור  ,(9שני פריטים
זעירים אנתרופומורפיים מזכוכית כחולה ומטבע סלווקי )ר"ע  (147439שהתגלה מעל לאפר .עוד התגלו בבור חרסים :נרות,
בהם נר אטי מהמאה הד' לפסה"נ )איור  ;(10כלי אגירה ,בישול ושולחן מקומיים ומיובאים ,בהם אמפורות מיובאות; מצבור
של  12ידיות נושאות חותם מהתקופה ההלניסטית ,ובו ידית חותם מתאסוס מהמאה הג' לפסה"נ )איור  .(11זהו אחד מגדולי
המצבורים של ידיות החותם שהתגלו ביפו עד כה.
התקופה הביזנטית .במזרח שטח ) Bב ,(L215 ,L210-במפלס הגבוה בכ 1-מ' מהשכבה ההלניסטית ,נחשפו חרסים רבים
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משלבים מאוחרים בתקופה הביזנטית )המאות הה'–הז' לסה"נ( ,בהם קנקנים בעיקר ,כלי בישול והגשה ונרות .לא שרדה
ארכיטקטורה שניתן ליחסה לממצא זה .למכלול מאפיינים דומים למכלולים שנחשפו בעבר ברחובות הסמוכים ,וסביר להניח
שמקורו בפעילות חקלאית של תושבי יפו והחוות הסמוכות לה.
התקופה העות'מאנית המאוחרת .במערב שטח  Aנחשפו יסודות של שני קירות ) ;W139 ,W138איור  ,(12שנבנו מאבני
כורכר מסותתות ומאבני גוויל שלוכדו בעפר אדמדם דחוס ,והשתמרו לגובה מרבי של עשרה נדבכים .שיטת הבנייה של
הקירות אופיינית לתקופה העות'מאנית המאוחרת ביפו .נראה שהקירות השתייכו למבנה גדול .בשכבות הניגשות אל הקירות
התגלו חרסים מהמחצית השנייה של המאה הי"ט ותחילת המאה הכ' לסה"נ ,ובהם כלי עזה .כן התגלה רעף ועליו סמל דוב
)איור  (13שיוצר כנראה בימי המנדט הבריטי.
בחפירה נחשפו שרידי בנייה דלים מהתקופה ההלניסטית ,אך הממצא הקרמי מלמד על פעילות ענפה באתר או בסביבתו
בתקופה זו .המרחק של האתר מתל יפו מוציא מכלל אפשרות שהיה חלק מהעיר ,ולכן סביר להניח שבמהלך המאה הג'
לפסה"נ פעלה באתר ובסביבתו חווה .האחוז הגבוה של אמפורות וכלים מיובאים שנחשפו מלמד שיושבי המקום היו אמידים.
חווה זו מצטרפת ליישובי הפריפריה של העיר יפו בתקופה ההלניסטית )יקואל  .(2011האתר ננטש ככל הנראה במהלך
המאה הב' לפסה"נ ,אולי בעקבות הכיבוש החשמונאי של יפו ) ,(Arbel 2011אם כי לא נמצאו עדויות ברורות להרס או
לנטישה פתאומית .היעדר ממצא מהתקופה הרומית מעיד על פער התיישבותי באתר .החרסים הרבים מהתקופה הביזנטית
והיעדר שרידי בנייה מלמדים על פעילות חקלאית באזור ,כפי שמעידים מתקני סחיטה תעשייתיים מהתקופה שהתגלו לא
הרחק )פיילשטוקר ואחרים  ;2006ארבל וראוכברגר  .(2015לאחר התקופה הביזנטית ניכר פער התיישבותי נוסף שהסתיים
בשלהי המאה הי"ט לסה"נ עם עיור השטחים החקלאיים שממזרח ליפו ).(Kark 1990

ארבל י' וראוכברגר ל'  .2015יפו ,מתחם מגן אברהם .חדשות ארכיאולוגיות .127
ברקן ד' ובושנינו א'  .2012יפו .חדשות ארכיאולוגיות .124
יקואל א'  .2011יפו ,שד' ירושלים )מזרח( .חדשות ארכיאולוגיות .123
פיילשטוקר מ' ,ראם ע' ,הדד א' וגנדלמן פ'  .2006יפו ,מתחם שוק הפשפשים .חדשות ארכיאולוגיות .118
Arbel Y. 2011. The Hasmonean Conquest of Jaffa: Chronology and New Background Evidence. In M.
Peilstöcker and A.A. Burke eds. The History and Archaeology of Jaffa 1 (The Jaffa Cultural Heritage
Project Series 1; Monumenta archaeologica 26). Los Angeles. Pp. 187–196.
Kark R. 1990. Jaffa, A City in Evolution 1799-1917. Jerusalem.
 .1מפת איתור.
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 .2תכנית.
 .3אתר החפירה ,מבט לדרום-מערב.
 .4קיר  ,113מבט לצפון-מזרח.
 .5המורטריום עם מציאתו ,מבט למזרח.
 .6המורטריום לאחר רפאות.
 .7מטבע של תלמי ה.I-
 .8שכבת האפר בחתך ,מבט למזרח.
 .9סיכת ברונזה.
 .10נר אטי.
 .11ידית חותם מתאסוס.
 .12קיר  ,138מבט לדרום.
 .13רעף ועליו סמל דוב.

 .1מפת איתור.
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 .2תכנית.

 .3אתר החפירה ,מבט לדרום-מערב.
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 .4קיר  ,113מבט לצפון-מזרח.
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 .5המורטריום עם מציאתו ,מבט למזרח.

 .6המורטריום לאחר רפאות.
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 .7מטבע של תלמי ה.I-

 .8שכבת האפר בחתך ,מבט למזרח.
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 .9סיכת ברונזה.
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 .10נר אטי.
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 .11ידית חותם מתאסוס.
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 .12קיר  ,138מבט לדרום.
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 .13רעף ועליו סמל דוב.
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יקנעם מזרח
13/02/2018
דוח סופי

עדנאן זידאן

בחודש אוקטובר  2015נערכה חפירת הצלה למרגלות המדרון המזרחי של תל יקנעם ,בתחום המושבה יקנעם )הרשאה מס'  ;A-7528נ"צ
 ;210735/729881איור  ,(1לקראת בנייה .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ,נוהלה על ידי ע' זידאן )צילום שטח( ,בסיוע י' יעקובי )מנהלה( ,מ'
קונין וא' האג'יאן )מדידות( ,ק' קובלו-פארן וי' שלו )הנחיה מדעית( ,ח' טחן-רוזן )ציור ממצא( ,נ' מרום )ארכיאוזואולוגיה( ,נ' זאק )שרטוט( ,א' שפירו
) ,(GPSנ' פייג )ייעוץ קרמי( ופועלים מכפר כנא.

שטח החפירה נמצא בשוליו הדרומיים של המדרון המזרחי של תל יקנעם ,בתחום המושבה יקנעם .התל ,שהיקפו  40דונם,
נסקר בעבר ) ;Conder and Kitchener 1881:69–70רבן תשמ"ג .(14–12:בחפירות בתל נחשפו  23שכבות יישוב ובהן
שרידים אדריכליים וריכוזי חרסים המתוארכים למן תקופת הברונזה הקדומה  1ועד התקופה העות'מאנית )Ben Tor,
 .(Avissar and Portugali 1996:1–2בחפירה שנערכה  50מ' ממערב לשטח החפירה הנוכחית נחשפו מפלסי חיים
המתוארכים לתקופת הברזל  ,2ריכוז שברים של כלי חרס מן התקופה הרומית הקדומה ,מפלס חיים ומתקן המתוארכים
לתקופות הביזנטית והאסלאמית הקדומה ,וכן שרידי קיר שזמנו מאוחר לתקופה האסלאמית )פייג .(2016
נפתחו שני ריבועים המרוחקים  01מ' זה מזה ) ;B ,Aכ 50-מ"ר; איור  (2ונחשפו שרידי בנייה בשלוש שכבות יישוב:
האסלאמית הקדומה )שכבה  ,(Iהביזנטית )שכבה  (IIוההלניסטית )שכבה  .(IIIנוסף על שרידים אלו ,נאספו שברי כלי חרס
מהתקופה הרומית הקדומה ללא שרידים ארכיטקטוניים ,המעידים על נוכחות בתקופה זו בסביבת האתר.

שכבה  IIIהתקופות ההלניסטית–הרומית .בריבוע  Aלא נחשפו שרידי מבנים ,אך נתגלו שברי כלי חרס מהתקופה
ההלניסטית ,כגון קערה שלה שפה נוטה פנימה )איור  ,(1:3סיר בישול )איור  (2:3וקנקן )איור .(3:3
בריבוע  Bנחשפה רצפת גיר כתוש ) (L115ועליה מצבור של עצמות בעלי חיים המייצגות צאן ,רובן כבשים ומעט מהן עזים
)להלן( .לצדהעצמות נמצא שבר נר רדיאלי עשוי באובניים ומחופה אדום )איור .(4:3
מהתקופה הרומית נמצאו שברי כלי חרס מעטים בפינה הצפונית-מערבית של ריבוע ) Aב ,(L105-ללא שרידים אדריכליים,
בהם קנקן שק רומי )איור .(5:3
שכבה  IIהתקופה הביזנטית .בריבוע  Aנחשף קיר ) ;W107איור  (4שהשתמר לגובה של ארבעה– חמישה נדבכים,
שהושתת על סלע האם .הקיר נבנה משתי שורות אבני גוויל בינוניות וביניהן אבנים קטנות .אל הפן הדרומי של הקיר ניגשו
שרידים של רצפת אבן ) ,(L112שנבנתה מאבני גוויל קטנות צפופות ומאדמה .בצדי הקיר ועל הרצפה נמצאו שברי כלי
החרס מן התקופה הביזנטית ,בהם קערה )איור  (6:3וסיר בישול )איור .(7:3
בריבוע  Bנחשף קיר ) ;W104כ 1.5-מ' רוחב; איור  (5שנבנה משתי שורות של אבנים מהוקצעות וליבה מאבני גוויל קטנות,
והשתמר לגובה נדבך אחד .אל הפן הדרומי של הקיר ניגשה רצפת אבן ) (L111זהה לזו שבריבוע .A
שכבה  Iהתקופה האסלאמית הקדומה .בריבוע  ,Bמעל קיר  104משכבה  IIנחשף בדל קיר ) (W102שנפגע מכלים מכניים.
הקיר נבנה משורה אחת של אבנים גדולות והשתמר לגובה נדבך אחד .אף שהממצא בשכבה זו קטוע ופגוע ,אפשר
לתארכה לתקופה האסלאמית הקדומה ,על סמך שברי כלי החרס שנתגלו בהצטברות ליד הקיר ,בהם קערה מזוגגת )איור
.(8:3
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עצמות בעלי החיים
נמרוד מרום
עצמות בעלי החיים נאספו בחפירה וזוהו למין ביולוגי וחלק שלד באמצעות האוסף המשווה של המעבדה לארכיאוזואולוגיה
באוניברסיטת חיפה .גיל החיות נקבע בהתייחסות לשחיקת שיניים ואיחוי האפיפיזות .העצמות נמדדו )טבלה  (1ונרשמו
תצפיות טפונומיות כגון לעיסת טורפים ובליה .כימות שכיחויות המינים וחלקי השלד )טבלה  (2הסתייע בספירות פשוטות של
מספר שברי העצם המזוהים ) .(Nעיקר הממצא ) (N=39מתוארך לתקופה ההלניסטית ) ,(L110ומיעוטו ) (N=6לתקופה
הביזנטית ) .(L106המדגם מהתקופה הביזנטית מורכב כולו מעצמות צאן ,אך אין בו מידע מספק בשל גודלו הקטן.
העצמות מהלוקוס ההלניסטי מייצגות כולן צאן ,רובן כבשים ) (N=8ומיעוטן עזים ) .(N=3חלקי השלד נושאי הבשר מיוצגים
היטב ,ולעומתם כפות הרגליים והראשים נדירים .כל העצמות ,שבהן אפשר היה להבחין במצב איחוי האפיפיזות ),(N=26
היו מאוחות ,עדות לכך שרוב הפרטים המיוצגים במכלול נשחטו כבוגרים .בשבר אגן אחד זוהתה נקבה .לא נצפו סימני
קצבות כלשהם על עצמות המכלול; עם זאת ,רבות מהעצמות נושאות סימני בליה ) ;N=10כ (25%-וכרסום של כלבים
) (N=2ומכרסמים ) .(N=1התצפיות הטפונומיות רומזות על חשיפה ארוכה של העצמות לפגעי מזג אוויר וטורפים ,ומכאן
לקצב איטי של הרבדת פסולת ומשקע בעת היווצרות המכלול.
ריבוי חלקי שלד נושאי בשר של צאן כבשים מלמד על פי רוב על מקור החיות המיוצגות במכלול בשוק בשר עירוני .יש לסייג
מסקנה זו בשל גודלו הקטן של המכלול ושל מקורו בלוקוס יחיד.
טבלה  .1מדידות עצמות בעלי חיים מL110-
פריט

מידות
Bd

GLl

אסטרגל DL
כבש

18.3

21

32.7

כבש

17.8

21.4

32.7

קלקנאוס GL
עז/כבש 63.1
עז/כבש 63.2
הומרוס BT

HTC

עז

33.1

18.2

כבש

31.8

18.2

מטקרפוס BFd
כבש

27.7

אצבע I

Bd

Bp

GLpe

עז

11.2

12.6

38.7

כבש

13

14.2

40.4

עז/כבש 13.1

13.7

39.4

עז/כבש 13.1

14.2

40.1

עז/כבש 12

32.8

39

עז/כבש 11.2

12.8

39

566 / 1276

טבלה  .2שכיחות חלקי השלד של הצאן מL110-
חלק גוף

N

%

פירוט

N

ראש

1

3

מנדיבולה

1

גף קדמי

9

23

סקפולה

2

הומרוס

2

רדיוס

3

אולנה

2

גף אחורי

15

38

אגן

2

פמור

3

פטלה

1

טיביה

3

אסטרגל

2

קלקנאוס

2

כפות רגליים 14

35

נביקולוקובואיד 2
מטקרפוס

3

מטטרסוס

3

אצבע I

6

אצבע II

2

למרות שטח החפירה המצומצם ,השרידים שנחשפו תורמים למידע על אודות ההתיישבות ביקנעם לאורך תקופות מספר.
התקופה הקדומה – ההלניסטית – מיוצגת ברצפה ובממצא הארכיאוזואולוגי .היישוב ההלניסטי התפשט כנראה גם למרגלות
התל .הממצא מן התקופה הרומית מיוצג רק בממצא הקרמי הקשור כנראה לממצאי חפירה קודמת ,ונראה שבתקופה
הרומית היישוב לא השתרע עד לאזור הזה ,אלא הצטמצם בקרבת ראש התל .בסיסי הקירות שנחשפו ,בהם גם בסיס הקיר
הרחב ,מעידים כי בשלהי התקופה הביזנטית התרחב היישוב ,אולי מעין מערכת כפרית בשולי התל .הממצא מן התקופה
האסלאמית מעיד על חידוש הבנייה בתקופה זו ועל התרחבות אל מחוץ לתל.

טבלת מפרט לאיור 3

פייג נ'  .2016יקנעם .חדשות ארכיאולוגיות .128
רבן א' תשמ"ג .מפת נהלל )) (28סקר ארכיאולוגי של ישראל( .ירושלים.
Ben-Tor A., Avissar M. and Portugali Y. 1996. Yoqne‘am I: The Late Periods (Qedem Reports 3).
Jerusalem.
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Conder C.R. and Kitchener H.H. 1881. The Survey of Western Palestine I: Galilee. London.
. מפת איתור.1
. תכנית וחתכים.2
. ממצא כלי חרס.3
. מבט למערב,107  קיר,II  שכבה.4
. מבט למערב,104  קיר,II  שכבה.5

. מפת איתור.1
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 .2תכנית וחתכים.
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 .3ממצא כלי חרס.
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 .4שכבה  ,IIקיר  ,107מבט למערב.

 .5שכבה  ,IIקיר  ,104מבט למערב.
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ירושלים ,נבי עכאשה
תהילה ליברמן

07/01/2018
דוח סופי

בחודש אוקטובר  2016נערכה חפירת הצלה במתחם נבי עכאשה ,ברחוב שטראוס בירושלים )הרשאה מס'  ;A-7830נ"צ ;220736/632422
איור  ,(1לקראת הקמת גינה ציבורית .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון חברת עדן לפיתוח מרכז העיר ירושלים ,נוהלה על ידי ת' ליברמן
)צילומי שטח( ,בסיוע נ' נחמה )מנהלה( ,ה' מכלין )פיקוח( ,ד' תנעמי )גילוי מתכות( ,ו' אסמן וי' שמידוב )מדידות( ,י' גורין-רוזן )עיבוד זכוכית( ,ק'
עמית )צילום ממצא( וא' בלשוב )סרטוט(.

במתחם מסגד נבי עכאשה קבור על פי המסורת האסלאמית הנביא עכאשה בן מוחסין ,מבני חבורתו הקרובה של הנביא
מוחמד .כ 200-מ' מדרום למסגד נמצא מבנה קבר )מאוזוליאום( אל-קמריה ,על שמו של חסאם א-דין אל-קמרי ,ובו שלושה
קברים .על פי מסורת אחת קבורים במבנה זה בני משפחת קמריה שנפלו בקרבות נגד הצלבנים בשנים .1266–1251
מבנה המסגד ומבנה המאוזוליאום מתוארכים לתקופות הממלוכית והעות'מאנית )קלונר תשס"ב; אתר  .(318בקבר אל-
קמריה נערכו ,מטעם אגף העתיקות ,עבודות שימור ושחזור ,ובמהלכן חוזקו קירות המבנה וכיפתו )ח"א תשכ"ג( .סמוך
לפתח מבנה קבר אל-קמריה נערכה חפירה ארכיאולוגית )דעאדלה  ,(2009שתיארכה את הקמת המבנה לשנות ה 50-של
המאה הי"ג ,ואת מצבת הקבר הסמוכה למאה הי"ד .בראשית המאה הכ' הוצמד למצבת הקבר לוח עם שם נקבר השייך
כנראה לקבר אחר ,ולאחר מכן כוסה האזור באדמה ובפסולת .כ 30-מ' מדרום לשטח החפירה נחשף מבנה מהמאה הי"ט
ובו תעלות ניקוז ובור מים )לנדס-נגר .(2012
נפתחו שני שטחים )איור  (2שזוהו בהם עתיקות במהלך עבודות פיקוח .בשטח  ,Aממזרח לקבר אל-קמריה ,נחשפה רצפת
אבן ותחתיה מחצבה; בשטח  ,Bמצפון לקבר אל-קמריה ,נחשף בור מים .על פי ממצאי הקרמיקה והזכוכית אפשר לתארך
את רצפת האבן לתקופה העות'מאנית.
שטח ) Aאיור  .(3נחשפה רצפת אבן ) ;L2כ 3.2 × 1.6-מ' 0.2 ,מ' עובי( ,שנבנתה מאבני ריצוף שטוחות א-סימטריות )0.5
×  0.6מ' בממוצע( .אבני הריצוף הונחו על גבי חומר מליטה לבן-אפור שעורבבו בו פחם ומעט חרסים .בצפון השטח ובדרומו
נחתכה הרצפה ולא השתמרה .בחתך בדיקה שנעשה במהלך עבודות הפיקוח ,נראה שהרצפה המשיכה לפחות עוד שני
מטרים מערבה .במזרח הרצפה נמצאה שורה של אבני ריצוף קטנות יותר ) ;L3כ 0.2 × 0.2-מ' בממוצע( ,וסמוך להן
ממזרח — שורה של אבני שדה ) ;W4כ 0.45-מ' גובה 0.5 × 0.5 ,מ' בממוצע; איור  ,(4שתחמה את רצפת האבן ממזרח.
מתחת לרצפה נחפרה הצטברות אדמה ) 0.9מ' עומק( ונמצאו שברי גוף של כלי חרס ממשפחת כלי עזה המתוארכים
לתקופה העות'מאנית ,המאות הי"ח–הי"ט )ישראל  .(2006כן נמצא שבר חרוז זכוכית אובלי בצבע ירוק-כחול המתוארך גם
הוא לתקופה העות'מאנית )איור  .(5מתחת להצטברות האדמה ,בדרום השטח ,נמצאו סימני חציבה בסלע ) .(L9זוהו ארבע
מדרגות חציבה שלהן תעלות ניתוק המעידות על מחצבה להפקת אבני בנייה )איור  .(6הממצאים שנמצאו מתחת לרצפת
האבן מתארכים את בנייתה לכל המוקדם לתקופה העות'מאנית .מחצבת האבן ,שנמצאה מתחת לרצפה קדומה לה.

שטח  .Bנמצא בור מים סגלגל ) ;L6כ 4.0 × 2.0 × 1.8-מ'; איורים  (9–7שדופן בשכבת טיח לבן ומעליה שכבה נוספת של
טיח או מלט אפור .בור המים קורה בקמרון ששרד בחלקו והשתמר לגובה מרבי של שני נדבכים ) .(L7בתוך בור המים לא
נמצא חומר מתארך ,אך נמצאו בו אבני קמרון שקרסו פנימה )איור  .(10חומרי המליטה על דופנות בור המים דומים לחומרי
המליטה שדיפנו את בור המים שנחפר כ 50-מ' מדרום לשטח )לנדס-נגר  ,(2012ושתוארך למאה הי"ט כחלק ממכלול של
מבנה ותעלות ניקוז .נראה שבור המים היה בשימוש במאה הי"ט ,כנראה בד בבד עם רצפת האבן בשטח .A
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הממצאים מהחפירה מתוארכים כולם לתקופה העות'מאנית ,ונראה שהם קשורים לפעילות במתחם נבי עכאשה ובסביבתו
במהלך תקופה זו.

דעאדלה ת'  .2009ירושלים ,נבי עכאשה .חדשות ארכיאולוגיות .121

ישראל י'  .2006משפחת כלי עזה השחורים מן התקופה העות'מאנית .עבודת דוקטור ,אוניברסיטת בן גוריון .באר שבע.

לנדס-נגר א'  .2012ירושלים ,רחוב הנביאים .חדשות ארכיאולוגיות .124

קלונר ע' תשס"ב .סקר ירושלים – האזור הצפוני-מזרחי )סקר ארכיאולוגי של ישראל( .ירושלים.

ח"א תשכ"ג .פעולות שימור בירושלים :הקמריה .חדשות ארכיאולוגיות ו.17:
 .1מפת איתור.
 .2תכנית כללית.
 .3שטח  ,Aתכנית.
 .4רצפת האבן ,מבט למזרח.
 .5חרוז עות'מאני.
 .6רצפת האבן ותחתיה המחצבה ,מבט לצפון-מערב.
 .7שטח  ,Bתכנית וחתך.
 .8בור המים על רקע קבר אל-קמריה ,מבט לדרום.
 .9בור המים על רקע מסגד נבי עכאשה ,מבט לצפון.
 .10בור המים ,מבט למערב.
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 .1מפת איתור.
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 .2תכנית כללית.
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 .3שטח  ,Aתכנית.
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 .4רצפת האבן ,מבט למזרח.
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 .5חרוז עות'מאני.
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 .6רצפת האבן ותחתיה המחצבה ,מבט לצפון-מערב.
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 .7שטח  ,Bתכנית וחתך.
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 .8בור המים על רקע קבר אל-קמריה ,מבט לדרום.
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 .9בור המים על רקע מסגד נבי עכאשה ,מבט לצפון.

 .10בור המים ,מבט למערב.
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ירושלים ,העיר העתיקה )ח'אן א-סולטאן(
25/01/2018
דוח סופי

דוד יגר

בחודש יוני  2016נערכה חפירת הצלה בח'אן א-סולטאן בעיר העתיקה של ירושלים )הרשאה מס'  ;A-7739נ"צ ;222009-17/631614-22
איור  ,(1לקראת פיתוח .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון מר עמר עבדין ,נוהלה על ידי ד' יגר ,בסיוע נ' נחמה )מנהלה( ,ר' כהן וי' קגן
)פיקוח( ,א' האג'יאן ,י' שמידוב וו' אסמן )מדידות( ,ד' תנעמי )גילוי מתכות( ,א' פרץ )צילום שטח( ,א' גואל )נומיסמטיקה( ,א' לידסקי-רזניקוב )ציור
חרסים( ,א' רזניצקי )עיבוד מתכות( ,ק' עמית )צילום ממצא( ,נ' זאק )סרטוט( ,ב' דולינקה )זיהוי חרסים( ונ' ספיר )ארכיאולוג נפת העיר העתיקה(.

הכניסה לח'אן א-סולטאן שבלב העיר העתיקה ,בדרך שער השלשלת ,קרוב למפגש הרחובות דרך שער השלשלת ושוק
הצורפים )איור  ;(2בין הח'אן לרחוב מקשר מעבר מקורה )איור  ;(a:2בצדו המערבי פתח לרחוב צר ומקורה ,שמצדדיו
שורות תאים ששימשו חנויות )איור  ;b:2כיום חלק זה משמש שירותים ציבורים( .מצפון למעבר המקורה נמשך רחוב שוק
מקורה בגובה שתי קומות )איור  .(c:2מצדו המזרחי שורת תאים ,וממערב שורת תאים נוספת שבמרכזם פתח המוביל
לאולם רחב ששימש אורווה )איור  .(d:2לרחוב השוק גלריה עליונה המובילה לשורת תאים נוספת מכל צד .בסוף רחוב השוק
פתח שלו קשת גבוהה ,המוביל לח'אן שבמרכזו חצר פתוחה המוקפת בשתי קומות של חדרים )איור  .(e:2בפינות
הדרומית-מזרחית והדרומית-מערבית של החצר שני גרמי מדרגות המובילים לקומה העליונה של הח'אן )איור .(f:2
המבנה המקורה ורחוב השוק נבנו או שופצו בתקופה הצלבנית ,ואילו מבנה הח'אן עצמו נבנה בתקופה הממלוכית .קביעה
זאת מתבססת על כתובת שתועדה על הקשת בצדו המזרחי של רחוב השוק )איננה כיום( .בכתובת מצוין כי הקייסראי )אולם
השוק( הוא הקדש של החארם )מתחם הר הבית( ושופץ על ידי הסולטאן א-ט'אהר ברקוק ,בשנת  788להיג'רה )–1386
 1387לסה"נ( .מוג'יר א-דין ) 1497לסה"נ( מציין את הח'אן כווקאלה ,מקום שבו מוחזקת סחורה המחויבת במס .תכנית
הח'אן אופיינית לח'אנים עירוניים בני התקופה במרכזים אורבניים אחרים כגון קהיר ,דמשק וחאלב .קומת הקרקע שימשה
לאחסון סחורה והפצתה למקומיים ,ואילו הקומה העליונה שימשה ללינה ).(Burgoyne 1987:479–484
הח'אן שימש ווקף למסגד אל-אקצה ,ובמאה הט"ו הניב הכנסות שנאמדו ב 400-דינר לשנה .בתחילת השלטון העות'מאני
הועבר המוטב של הווקף לכיפת הסלע ).(Lutfi 1985:124
החפירה הנוכחית נערכה בחדר הצפוני-מזרחי בקומת הקרקע של מבנה הח'אן.
בעבודת פיקוח טרם החפירה הוסרו מילויי אדמה עד למציאת שרידים אדריכליים קדומים ,ובעקבות זאת נפתח ריבוע חפירה
) 3.0 × 1.5מ'( בפינה הצפונית-מזרחית של החדר )איור .(3
סדר הצגת השכבות מהקדום למאוחר:
שכבה  IVהתקופה הפאטימית )המאה הי"א לסה"נ( .נחשף קיר ) ;W2כ 3.5-מ' אורך 0.7 ,מ' רוחב 0.8 ,מ' גובה
השתמרות( בציר צפון–דרום ,בנוי מאבנים מהוקצעות שביניהן חומר מליטה אפור .בקיר  2קשת אטומה ומטויחת שלה
מפתח נמוך )איור  ,3חתך  .(1–1ייתכן כי קיר קדום ) 1.2מ' עומק חשיפה; איור  ,(4שנבנה מאבני שדה מאוגדות בחומר
מליטה אפור-בהיר וקשה ,ובולט מקו הקיר ב 0.4-מ' ,שימש יסוד ,אך היקפה המצומצם של החפירה לא ִאפשר לברר זאת.
אל יסוד זה ניגש מילוי אדמה אפורה-חומה ) ,(L14בתוכו ממצא קרמי רב שתוארך לתקופות העבאסית )המאות הט'–הי'
לסה"נ( והפאטימית )המאה הי"א לסה"נ( .עוד נמצא בשכבה זו מטבע סלווקי )המאה הב' לפסה"נ; ר"ע  .(158797נראה כי
קיר  2נמשך דרומה וצפונה מעבר לגבולות החדר והחפירה.
שכבה  IIIbהתקופה הממלוכית )המאות הי"ג–הט"ו לסה"נ( .ראש קיר  2נהרס ועל גביו נבנה חדר הח'אן )W19 ,W18
 ;,W12 ,W11איור  .(3בין יסוד קיר  2ויסודות קירות  11ו 12-נמצא מפלס עפר מהודק ) ,(L16, L6ומעליו מילויי אדמה
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שכיסו את שרידי ראש קיר  .(L17 ,L9 ,L8 ,L4) 2בשכבה זו נמצא מטבע מן המאות הד'–הה' לסה"נ )ר"ע .(158796
חדר הח'אן קורה בקמרון שחציו הדרומי חביתי ,וחציו הצפוני קמרון צולב .הקמרונות נבנו באבני שדה שביניהן חומר מליטה
אפור עם גריסים שחורים ולבנים .קירות החדר נבנו באבנים בגודל בינוני ,מהוקצעות בגסות לכדי מרובע ומאוגדות בחומר
מליטה אפור עם גריסים שחורים ולבנים .בראש קיר  12נבנה נדבך של אבני גזית שממנו התרומם הקמרון הצולב.
במרכז קיר  18הותקן פתח החדר הפונה לחצר הח'אן; מדרגה בצדו הפנימי של הפתח גישרה בין מפלס החצר לרצפת
החדר )איור  .(5מעל הפתח נפער אשנב לעבר החצר שִאפשר זרימת אוויר וחדירת אור לחדר .אי אפשר לקבוע אם זמנו של
האשנב מהקמת החדר בתקופה הממלוכית ,או מאוחר יותר .אבן הסף המקורית ורצפת החדר לא השתמרו .אפשר להבחין
בתפר בין מפגש קירות  12ו ,2-במקום שבו קיר  2השתמר לגובה של תשעה נדבכים )איור .(6
שכבה  IIIaהתקופה הממלוכית .בפינה הצפונית-מזרחית של החדר נבנה מתקן תחום בשתי אבנים מסותתות בשימוש
משני ) (W10ובו מילוי של אבני שדה קטנות ) .(L13מתקן נוסף נבנה צמוד לקיר  ,12משורת אבני שדה מאוגדות בחומר
מליטה אפור עם גריסים שחורים ולבנים ).(L3
שכבה  IIהתקופה העות'מאנית )המאות הט"ו–הכ' לסה"נ( .רצפת החדר הוגבהה במילויי אדמה עד לגובה סף הכניסה כיום
)המפלס הוסר במהלך עבודת הפיקוח(.
שכבה  Iהתקופה המודרנית )המאה הכ"א( .נבנה סף כניסה חדש מבטון.
חצר הח'אן
בחצר הח'אן תועדו שתי תעלות בדיקה.
תעלה  .Iזוהו שלבים אחדים :על גבי מילוי של אדמה חומה-אפורה ואבנים ) (L20הושתתה רצפת חצר הח'אן מלוחות אבן
בגודל בינוני וביניהן חלוקי נחל קטנים ) ;L21איור  .(7מתחת לרצפה זו לוקטו חרסים המתוארכים לתקופה הממלוכית.
ייתכן כי בעת ריצוף החצר או בשלב מאוחר הותקנה תעלת ניקוז ) (L22שחתכה את תשתית החצר ) .(L20התעלה ,בציר
צפון–דרום ,מקורה בלוחות אבן ,דופנותיה נבנו מאבנים מלבניות מסותתות ) 0.4מ' רוחב פנימי 0.8 ,מ' רוחב חיצוני 0.25 ,מ'
עומק 1 ,מ' אורך חשיפה; איור  (8והיא כוסתה במילוי אדמה חומה-אפורה ) .(L23בשלב כלשהו יצאה התעלה מכלל שימוש
והתמלאה בהצטברות של אדמה אפורה ותחוחה .על גבי הרצפה הקדומה הושתתה במהלך המאה הכ' רצפה חדשה
מלוחות אבן גיר ).(L24
תעלה .IIנחשפו שרידים של הרצפה הקדומה של חצר הח'אן ) ,(L21ומתחתיה ראש תעלה נוספת המקבילה לתעלה 22
) ;L25איור .(2
ממצא החרסים מהחפירה מתוארך לתקופות האסלאמית הקדומה ,הצלבנית–איובית ,הממלוכית והעות'מאנית :קערות
מהמאות הט'–הי' לסה"נ )איור  ,(3–1:9קערה ) Kellia Coptic Painted Wareאיור  ,(4:9מכסה )איור  ,(5:9קדרה )איור
 ,(6:9גם הם מהמאות הט'–הי' לסה"נ ,קערת סרצ'ה לימני מהמאה הי"א לסה"נ )איור  ,(7:9קערות מאמצע המאה הי"ב–
אמצע המאה הי"ג לסה"נ )איור  ,(10–8:9קערה  Aegean Wareמהמאה הי"ג לסה"נ )איור  ,(11:9מחבת מהמאות הי"ג–
הי"ד לסה"נ )איור  (12:9וחלק עליון של סמובר עות'מאני )איור .(13:9
על אף ההיקף המצומצם של החפירה אפשר לקבוע כי בתקופה הפאטימית ,המאה הי"א לסה"נ ,היה במתחם מבנה שאופיו
אינו ידוע .אולי היה קשר בין המבנה לבין המעבר המקורה והשוק הסמוכים לו מדרום )בורגין הציע כי הוא קדום לתקופה
הצלבנית( .לאחר מכן ,בתקופתו של הסולטאן ברקוק ,הוקם מבנה הח'אן על גבי שרידי המבנה הקדום .אי אפשר לתארך
את התעלות שנחשפו בחצר הח'אן לתקופה הממלוכית בוודאות ,ייתכן שהן מאוחרות.
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ירושלים ,רחוב יפו
בנימין סטורצ'ן

12/02/2018
דוח סופי

בקיץ  2009נערכו שתי חפירות הצלה לאורך רחוב יפו בירושלים )הרשאה מס'  ;A-5597נ"צ  ;2194/6328איור  ,(1לאחר שנחשפו שרידים
עתיקים במהלך פיקוח לקראת בניית הרכבת הקלה בירושלים .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון חברת סיטיפס בע"מ ,נוהלה על ידי ב'
סטורצ'ן )צילום( ,בסיוע י' אוחיון )מנהלה( ,ו' אסמן וט' קורנפלד )מדידות וסרטוט( ,ב' דולינקה ,ד' סנדהאוס ,ש' וקסלר-בדולח ור' רוזנטל-הגינבוטום
)כלי חרס( ,כ' הרש )ציור( ,י' גורין-רוזן )זכוכית( ,ל' קופרשמידט )מעבדת מתכות( ,ד"צ אריאל )נומיסמטיקה( ,ק' עמית )צילום מעבדה( ונ' זאק
)תכניות(.

החפירה האחת )שטחים  ;E2 ,E1איור  (2נערכה במקום שבו התגלו במהלך הפיקוח טרם החפירה ריכוזים צפופים של
קרמיקה כתושה ושרידי קיר .בשטח  E1נפתחו ארבעה ריבועי חפירה ובשטח  E2נפתחו שלושה ריבועי חפירה ,ונחשפו
שרידי מבנים .החפירה השנייה )שטח  (Fנערכה מסביב לבור מים חצוב ,שחלקו ניזוק מבניית הרכבת הקלה .כן ,נחשפו
בשטח  Fשרידי מבנה שהשתמרותם גרועה .השרידים שנחשפו בשתי החפירות מתוארכים למאות הא'–הב' לסה"נ.
בחפירות קודמות באזור נחשפו שרידים נרחבים הקשורים למבני מגורים מהתקופה הרומית הקדומה )קגן ] 2010איור :1
 ;[A-5726ויטו ] 2011איור  ;[A-5825 :1הרשאות מס'  .(A-4903 ,A-4862 ,A-4401מבנים אלה קשורים ללא ספק לאתר
הנרחב שנחשף מדרום להם וכולל מרכז גדול לייצור כלי חרס ,המתוארך לימי הבית השני ושנערך בו שימוש חוזר על ידי
הלגיון הרומי העשירי )לוי ובארי  .(Arubas and Goldfus 2005 ;2011הייצור במרכז התרכז בַכּנים ובסירי בישול לצד
חומרי בנייה ,ובהם בעיקר רעפים ,לבנים וצינורות מים.
שטח ) E1איור (3
שרידי המבנים נפגעו קשות כתוצאה מבנייה בימינו ומחפירת תעלה רחבה לצינור מים ) (T1שחוצה את השטח במרכזו.
בחלק הצפוני של השטח התגלה קטע מקיר ) ;W500כ 3-מ' אורך; איור  ,(4שנבנה הישר על סלע האם בציר מזרח–מערב
משתי שורות של אבני שדה בינוניות; הוא השתמר לגובה מרבי של שני נדבכים .הפן הדרומי של הקיר טויח בשכבה עבה
של טיח לבן .בקצה המזרחי של הקיר ובהתאמה אליו התגלתה אבן מזוזה מסותתת היטב ,ובה גומחה .מיקום הגומחה
באבן המזוזה מלמד כי הפתח פנה לדרום .המשך קיר  500ממזרח לאבן המזוזה לא השתמר ).(L5013
מדרום לקיר  500התגלו על הסלע ) (L5023שכבות רבות ,זו מעל זו ,של טיח וקרמיקה כתושה ) ;L5009איור  ;(5הן
השתמרו רק במקטעים קטנים .מיקום שכבות אלה על הסלע ,ככל הנראה מחוץ למבנה ,מלמד אולי שהן שימשו רצפה ובו
בזמן פילסו את הסלע .לשכבות יש תשתיות כמעט זהות ,ועל כן אי אפשר להפריד ביניהן .השכבות הרבות מלמדות כי
הרצפה חודשה במשך השנים .רצף דומה של שכבות קרמיקה כתושה נחשף במזרחו של שטח ) E1ב ,(L5026-ונראה כי
הוא המשך של השכבות שהתגלו מדרום לקיר  .500שכבות  5026התגלו בהקשר לקיר ) ;W501איור  ,(6שנבנה בציר
מזרח–מערב משתי שורות של אבנים קטנות .למרות שרוב הקרמיקה משכבות אלו כתושה לשברים קטנים מאוד ,לא
אינדיקטיביים ,היא כוללת גם שברים אינדיקטיביים של קערות )איור  ,(1:7אגנים )איור  ,(2:7מכסים של כלי בישול )איור
 ,(3:7כלי בישול )איור  ,(7–4:7קנקנים )איור  ,(12–8:7ספלים )איור  (13:7וכנים )איור  ,(14:7המתוארכים למאה הא' ועד
לאמצע המאה הב' לסה"נ .הכנים הרבים שהתגלו בבית המלאכה לייצור כלי חרס מדרום לחפירה היו קשורים כנראה
לתהליך הייצור עצמו ,אך ייתכן שהם גם שימשו בחיי יום-יום לייצוב כלים שבסיסם עגול .מכלול קרמי זה דומה מאוד
למכלולים שהתגלו בשטח ) E2להלן( ובחפירות עבר הסמוכות.
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בריבוע  ,C1שבקצה המערבי של השטח ,התגלו שרידים של קיר נוסף בכיוון מזרח–מערב ) ;W502איור  .(8בניגוד ליתר
הקירות בשטח ,קיר  502נבנה משורה יחידה של אבני שדה בינוניות .הקיר כוסה במילויי אדמה שהופרעו קשות כתוצאה
מבנייה בימינו .אל בסיס הקיר ניגשת שכבה של אדמה אדמדמה סטרילית ) ,(L5014שכיסתה את סלע האם .הקיר נבנה
במפלס נמוך מזה של יתר השרידים בשטח ,ולכן אפשר שהוא קשור לשכבת יישוב הקדומה ליתר השרידים בשטח ,אם כי
לא התגלו ממצאים מתארכים הקשורים לקיר זה.

שטח ) E2איור (9
התגלו שרידי מבנה נרחב שהשתמרותם טובה ,הכוללים מסדרון כניסה ) ,(L5038חצר מרכזית פתוחה ) ,(L5045חדר צדדי
) (L5027ושני פתחים שהוליכו אל חדרים נוספים המשתרעים מחוץ לתחומי החפירה .ממזרח למבנה נמשכה אולי סמטה
) .(L5043 ,L5037בכל שטח החפירה התגלתה שכבה של אבני מפולת ,הכוללת רעפים רבים ,חלקם נושאים תביעת חותם
של הלגיון הרומי העשירי )להלן( .קירות המבנה נבנו משורה של בולדרים שהוקצעו באופן חלקי ,שלהם פן מיושר הפונה אל
חלקו הפנימי של המבנה ,ומאחוריהם שורה של אבנים קטנות .הקיר הדרומי של המבנה ) (W503נפגע קשות :חלקו
המזרחי נהרס לחלוטין טרם החפירה ואילו בחלקו המערבי ,שלא נחפר ,הובחנו שתי אבני גזית גדולות ,ששימשו כנראה סף
הפתח הראשי של המבנה.

מסדרון הכניסה .הכניסה הראשית למבנה היא מסדרון מוארך ) ;L5038כ 4.0 × 1.5-מ'; איור  ,(10הנתחם בקירות ממזרח
) (W504וממערב ) .(W509בקיר  509נקבע פתח ,שבנייתו והשתמרותו טובים )איור  :9חתך  .(3-3נראה כי פתח זה הוליך
לחדר סמוך הנמצא מחוץ לתחומי החפירה .מזוזות הפתח נבנו מאבני גזית גדולות והשתמרו לגובה שלושה נדבכים ,ואילו
הסף נחצב בסלע .בתוך המסדרון התגלו אבני מפולת ,ובהן אבני גזית רבות מסותתות היטב מגיר רך .אבני המפולת התגלו
הישר מעל רצפה מהודקת של אדמה וגיר כתוש .בקצה הצפוני של המסדרון נקבע פתח ,הכולל מדרגה שנבנתה משורה של
אבני ריצוף שטוחות; הוא הוליך אל החצר.

החצר ) ;L5045כ 5.5 × 3.5-מ'( מלבנית והיא רוצפה בלוחות אבן בינוניים ,שהונחו ברובם הישר על סלע האם .ריצוף החצר
השתמר היטב ,פרט לקטעים בפינה הדרומית-מזרחית שלא השתמרו )איור  .(11בחלקה הדרומי-מערבי של החצר ,צמוד
לפתח המסדרון ,התגלו שתי אבני מעגילה ,האחת ניצבת והשנייה שרועה ,ששימשו להידוק רצפות )איור  .(12הישר על
ריצוף החצר התגלו סיכת ברונזה ואבן שחיקה מבזלת )להלן( .בצד המזרחי של החצר התגלה שקוע בריצוף טבון חרס
מעוגל ) ;L5046כ 0.8-מ' קוטר( ,מלא בפיח ופסולת שרופה .בקיר הצפוני של החצר ) ;W508איור  (13נקבע פתח ,המוליך
גם הוא אל חדר נוסף שלא נחפר .הפתח כולל אבן סף ומזוזות שנבנו מאבני גזית שסותתו היטב .ממערב לפתח התגלו
שרידים של גרם מדרגות שנבנה על קשת; הוא נסמך אל הפן הדרומי של קיר  508והשתמרו ממנו ארבע מדרגות )איור .(14
גרם המדרגות מלמד שבמבנה הייתה קומה שנייה או שנערך שימוש נרחב בגג .מתחת לקשת התגלתה גומחת אחסון
) ,(L5052ובה קנקן שק שלם באתרו )איור  ;15ר' איור .(20:19

החדר הצדדי .בקיר הדרומי של החצר ) (W505נקבע פתח ,שהוליך אל חדר צדדי מלבני ) 3.0 × 2.5מ'( .הפתח נחסם
בשלבו האחרון באבנים גדולות )איור  .(16בהסרת חסימת האבנים מהפתח נחשף הסף המקורי .בחפירה בתוך החדר
נחשפה רצפה ) ;L5027איור  ,(17העשויה ברובה מאדמה דרוכה וחלק ממנה רוצף באבנים .על הרצפה התגלה מפתח
ברונזה .בהסרה חלקית של הרצפה התגלה שקע רדוד בסלע ) (L5050 ,L5033וחרסים מהמאות הא'–הב' לסה"נ,
המתארכים את המבנה וזהים כמעט לאלה שהתגלו על הרצפה.
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סמטה)?( .בחפירה ממזרח למבנה התגלו שרידי קיר ) (W511המקביל לקיר המזרחי של המבנה ) .(W507בניית קיר 511
דומה לזו של קירות המבנה .לא התגלו שרידי בנייה הקשורים אל קיר זה .אפשר שקיר זה הוא חלק ממבנה שלא נחשף.
בשטח שבין קיר  511לקיר  507התגלה רצף של רצפות אדמה דרוכות ,שאליהן נסמכות שכבות הצטברות של שפכים
) ;L5043 ,L5037איור  .(18אפשר ששטח זה שבין הקירות שימש סמטה פתוחה ,צרה .בהסרה של רצפת אדמה דרוכה
בצד הצפוני של קטע זה התגלה שבר של משקולת אבן מתקופת הברזל )להלן( ,מחוץ להקשר סטרטיגרפי.

ממצא קרמי .מקורו של המכלול הקרמי משטח  E2בלוקוסים חתומים מתחת ומעל לרצפות במבנה ובשטח שממזרח לו.
מכלול כלי החרס כולל מגוון של צורות וחומרים ,והוא מתוארך למאה הא' ועד אמצע המאה הב' לסה"נ; נראה כי המכלול
קשור ,לפחות בשלבו האחרון ,לכיבוש השטח על ידי הלגיון הרומי .במכלול קערות )איור  ,(4–1:19מהן אחת מחופה באדום
)איור  (1:19ולאחרת חריץ רדוד חרות בצד החיצוני של השפה )איור  (4:19האופייני לכלי חרס של הלגיון הרומי ,אגנים )איור
 ,(5:19סירי בישול )איור  ,(8–6:19פכי בישול )איור  ,(10 ,9:19מכסה )איור  ,(11:19אמפורת שולחן )איור  ,(12:19קנקנים
)איור  (20–13:19המתוארכים למאות הא'–הב' לסה"נ ,ספלים )איור  ,(21:19פכים )איור  (22:19וכנים עגולים )איור
 .(23:19עוד התגלו שני שברי גוף מעוטרים ,עשויים בתבנית )איור  :(25 ,24:19האחד מעוטר ברצועה אופקית של תיאורים
צמחיים )איור  (24:19והאחר מעוטר ברצועה עליונה של גפן מתפתל ומתחת תיאור של עלה גפן )איור  .(25:19המכלול
הקרמי ,הדומה לזה של שטח  E1ושל החפירות שנערכו בסביבה הקרובה ,אופייני למכלול הקרמי של ירושלים בשלהי
המאה הא' ותחילת המאה הב' לסה"נ.

רעפים .בחפירה בשטח  E2התגלו שברים רבים של רעפים; למרות שהם התגלו בכל שטח החפירה ,מקורם של רבים
במפולת האבנים שבחצר .השברים שייכים ברובם לאריחי שכב שטוחים )טגולה( ומקצתם לאריחי רכב מעוגלים )אימברקס(.
על שלושה-עשר משברי אריחי הטגולה יש טביעות חותם של הלגיון הרומי העשירי )איור  ;20טבלה  .(1למרות שלא התגלו
אריחי אימברקס חתומים ,כמה כאלה מוכרים מהעיר העתיקה בירושלים ) .(Geva 2003:407, Fig. 17.1:7נראה על כן כי
חותמות על אריחי טגולה היו נפוצות יותר .בשלוש-עשרה החותמות הובחנו שני טיפוסים :חותמת עגולה ,הכוללת בחלקה
העליון ספינת מלחמה ,מתחתיה כתובת ובחלקה התחתון חזיר בר )איור  ;(Barag 1967: Type I ;5–1:20וחותמת
מלבנית הכוללת כתובת באותיות גדולות או קטנות )איור  .(Barag 1967: Type II ;13–6:20בר"ג הציע כי תיארוך
החותמת העגולה מטיפוס  I 70–130לסה"נ ,וכי היא קדומה כנראה לחותמת המלבנית .גבע טוען שרוב חומרי הבנייה של
הלגיון יוצרו במהלך המאה הב' לסה"נ ) .(Geva 2003:412החותמת המלבנית כוללת ארבעה טיפוסי משנה ,בעיקר IIE ,IIC
 ,IIBו IIG-של בר"ג ,מהם הטיפוס השכיח ביותר הוא ) IIEטיפוס  .(LEG·X·Fאחד משברי הרעפים )איור  (12:20כולל
חמישה שקעים עגולים .שקעים דומים התגלו על אריח חתום בחפירה מדרום לאתר ועל אריח נוסף ללא חותמת שהתגלה
בעיר דוד ) .(Geva 2003:413, Photo 17.1אפשר שמקורם של שקעים אלה בטביעת סנדל של איש לגיון.
טבלה  .1טביעות חותם על רעפי טגולה משטח E2
מס' לוקוס מס' סל

טיפוס ) Baragתיאור

כתובת

(1967
1

50003 5001

IIE

2

50011 5006

IIE

חותמת עגולה ,הכוללת ][LEG·X̄·F
ספינה

595 / 1276

חותמת עגולה

][LEG·X̄·F

3

50120 5036

IIE

4

50114 5036

IIE

5

IIE 50126/1 5036

חותמת עגולה ,הכוללת [LE]G·X̄·F
ספינה )שחוקה( וחזיר
בר
חותמת עגולה ,הכוללת ][LEG·X̄·F
חזיר בר
חותמת עגולה ,הכוללת ][LEG·X̄·F
חזיר בר

6

50099 5028

IIC

חותמת מלבנית

][XF

7

50091 5030

IIG

חותמת מלבנית

[LEG]XFR

8

IIE 50105/1 5035

חותמת מלבנית

]LE[GX·F

9

IIB 50105/2 5035

חותמת מלבנית

]?LX[F

IIE

חותמת מלבנית,

LEGX·F

10

50124 5036

11

IIG 50126/2 5036

חותמת מלבנית

12

IIG 50156/1 5048

חותמת מלבנית ,ועליה [LE]GX̄FR

אותיות גדולות
]LEGX̄F[R

שקעים עגולים
13

50173 5053

?

חותמת מלבנית

]…) [Lאותיות
שחוקות(

שטח ) Fאיור (21
בקצה הדרומי של השטח התגלה חלק מבור מים שמתארו לא סדור ) ;L6047כ 1-מ' עומק חפירה; איור  ,(22שהותקן
בשקע טבעי בסלע .דופנות הבור נבנו בחלקן מאבני שדה בינוניות וטויחו .הבור התגלה מלא באדמה ספוגה במים ,ולכן
החפירה לא העמיקה עד לקרקעיתו .בחלק הצפוני של השטח התגלו שני קירות היוצרים פינה ) ;W601 ,W600איור ;(23
השתמרותם גרועה .הקירות נבנו משורת אחת של אבנים גדולות .אל פינת הקירות ניגשת מפנים שכבת קרמיקה כתושה,
הדומה לשכבות שנחשפו בשטח  .E1בבור המים ובשכבות הקרמיקה הכתושה התגלו שברי כלי חרס המתוארכים למאות
הא'–הב' לסה"נ .המכלול הקרמי דומה בטיפוסי הכלים למכלולים הקרמיים שהתגלו בשטחים  E1ו E2-והם בני אותו זמן.
למרות שהשתמרותם של השרידים בשטח  Fגרועה ושטח חשיפתם מצומצם ,חשיבותם רבה שכן הם שרידי היישוב
המערביים ביותר שנחשפו עד כה באתר.

ממצא מתכת
בשטחים  E1ו E2-התגלו פריטים מברונזה ,מברזל ומעופרת ,רובם קטנים ובלויים מאוד ,מהם זוהו שבעה פריטים )איור
 .(24הפריטים משטח  E1כוללים לוח ברזל משולש )איור  (1:24ואזמל ברזל שלם )איור  ,(2:24שניהם התגלו בשכבות
הקרמיקה הכתושה ,וכן חצי פרסת סוס מברזל )איור  ,(3:24ובה שני חורים למסמרים ,שהתגלתה במילוי עפר לא משוכב
מעל קיר  .502הפריטים משטח  E2כוללים סיכת ברונזה שלמה )איור  (4:24שהתגלתה הישר מעל ריצוף האבן של החצר;
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מסמר ברונזה שלם )איור  — (5:25הקנה ארוך ודק וחתכו עגול והכיפה דקה ושטוחה ,עשויה היטב ומעוטרת — שהתגלה
מעל הרצפה בחדר  ;5027שבר של מפתח ברונזה בלוי וחלוד ביותר )איור  ,(6:24שהתגלה מתחת לתשתית הרצפה בחדר
 ;5027ולוחית ברונזה ,עגולה ומחוררת )איור  ,(7:24שחתכה חרוט ,שהתגלתה בין אבני קיר .505

מטבעות
דונלד צבי אריאל

זוהו  23מטבעות מהחפירה )טבלה  ,(2עשרה מהם שייכים לאגריפס הא'.
טבלה  .2המטבעות
רשות טובעת

מס'

לוקוס

1

5056

2

5056

3

5054

4

5025

5

5038

15–6

 ,(2) 5016אגריפס הא' )(41/2

גב

)תאריך לסה"נ(,

הפניות

מס' ר"ע

)(TJC

מטבעה )אם לא
ירושלים(
ארכלאוס )4

כתובת תחומה בזר 69

138025

לפסה"נ– 6לסה"נ(
מושל תחת

קרנות שפע?

השווה138026 316 :

טיבריוס? )–15/6
(?16/7
מושל תחת טיבריוס שיבולים

331

138023

)(29/30
מושל תחת טיבריוס כתובת תחומה בזר השווה138013 333 :
)(31/2–30/1
מושל תחת

כתובת תחומה

טיבריוס?

בזר?

138018

120

,138008

,(2) 5037

,138009

,5040

,138011

,5055

,138016

שפכים לא

,138017

משוכבים

,138019

)(4

,138024
–138027
138030
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מושל תחת קלאודיוס עץ תמר

16

5016

17

5016

18

5035

המרד הגדול ) (67/8עלה גפן

19

5045

נבטים ) ,(106–25קרנות שפע

20

5037

21

הצטברויות טריאנוס? )–98

340

138012

)(54
מושל תחת קלאודיוס כתובת תחומה בזר 342

138010

)(54
196

138014
138021

פטרה
אוטונומי ),(85/6

ספינת מלחמה

אשקלון
כתובת תחומה בזר

RPC
II:305, No.
2214.1

138015

138029

 ,(117אנטיוכיה
23

5045

המאה הה'

24

5047

ברקוק )–1390

כתובת תחומה

138020

בזר?
עיטור

138022

(1399

כלי זכוכית
יעל גורין-רוזן

כלי הזכוכית משטחים  E1, E2ו F-נמצאו במצב השתמרות ירוד ובהם טיפוסים שהיו נפוצים למן שלהי המאה הא' ועד
אמצע המאה הב' לסה"נ .כלים דומים התגלו במערות מדבר יהודה ,בירושלים וברוב האתרים באזור שזמנם ימי מרד בר-
כוכבא ) .(Katsnelson 2007המכלול כולל קערות ,שלהן שפה חלולה ,מקופלת ונוטה החוצה ,וקערות שלהן קיפול כפול
מתחת לשפה ,בחיבור לגוף ,ובהן שני טיפוסים :האחד מאופיין בדופן דקה ובשפה דמוית מדף עם קיפול כפול; והאחר
מאופיין בדופן עבה יותר .ראוי לציון שבר של קערה ,שעל קצה שפתה הודבקו שתי רצועות זכוכית ,זו מול זו ,שנחרצו לאורכן
בחריצים אנכיים קצרים .לטיפוס זה של קערות יש בדרך כלל בסיס טבעת חלול; בסיס כזה התגלה בחפירה .שברים אחדים
שייכים לבקבוקים דמויי פמוט ,ובהם שבר עם שפה מקופלת פנימה וכמה שברים של צוואר וגוף .עוד התגלתה ידית
המחוברת גם לשפה וגם לצוואר של כלי מטיפוס אריבלוס ,האופייני לתקופה הרומית .לכל הכלים שהתגלו בחפירה יש
מקבילות במכלולי זכוכית מיהודה ,המתוארכים לתקופה שבין שתי המרידות ) 135–70לסה"נ; .(Katsnelson 2007

חפצי אבן
בשטח  E2התגלו חפצים אחדים עשויים מאבן גיר מקומית ,מבזלת ומפיאנס .הישר מעל ריצוף האבן בחצר התגלו חרוז
פיאנס ירוק דמוי מלון )איור  ,(1:25אבן שחיקה מבזלת )איור  (2:25ושתי אבני מעגילה שלמות )ר' איור  .(12אבן השחיקה
מבזלת כוללת משטח מוחלק יחיד כתוצאה משימוש חוזר ונשנה .ממזרח לחצר ,בין קיר  507לקיר  ,511בתוך רצפת
האדמה הדרוכה הנמוכה ביותר ) (L5043התגלה חלק עליון דמוי כיפה של משקולת אבן של שני שקל שזמנה תקופת
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הברזל )איור  .(3:25משקולת אבן דומה ,שלמה ,נחשפה בחפירה מדרום לשטח .בשטח  E1התגלה רק חרס יחיד
המתוארך לתקופת הברזל .נראה כי המשקולת נקטמה במכוון כדי לשמש בתקופה מאוחרת בשימוש משני.

השרידים הקדומים ביותר שנחשפו באתר מתוארכים לתקופת הברזל .כמעט בכל החפירות שנערכו לאורך רחוב יפו ובבנייני
האומה התגלו חרסים מתקופת הברזל .אופיו של היישוב מתקופת הברזל עדיין אינו מוכר ברובו בשל מיעוט שרידים
אדריכליים .נראה כי היישוב באתר הגיע לשיאו בשלב האחרון של התקופה הרומית הקדומה )לוי ובארי  ;(2017השרידים
שהתגלו בחפירה הם חלק מאתר נרחב זה ,שהשתרע לכיוון דרום כפי שמלמדות החפירות בבנייני האומה .בעוד שבחפירות
הדרומיות באתר נחשף אזור תעשייה נרחב המוקדש לייצור קרמיקה ,חלקו הצפוני של האתר נראה יותר ביתי באופיו.
החפירה הנוכחית מלמדת שחלקו הצפוני של האתר הוקם כנראה בימי הבית השני ובשלב מאוחר ,כשהצבא הרומי השתלט
על המקום ,נערך בו שימוש חוזר .הקשר בין שני החלקים של האתר ניכר במכלולי קרמיקה דומים ובשכבות דומות של
קרמיקה כתושה שהתגלו בשני החלקים .שכבות אלה שהתגלו בכל שטחי החפירה ,וכן בחפירות אחרות לאורך רחוב יפו,
הכילו פסולת של בית יוצר ששימשה לריצוף.

ויטו פ'  .2011ירושלים ,צומת מקס נורדאו .חדשות ארכיאולוגיות .123
לוי ד' ובארי ר'  .2011ירושלים ,בנייני האומה .חדשות ארכיאולוגיות .123
לוי ד' ובארי ר'  .2017בתי היוצר בבנייני האומה כראי לשינויים היסטוריים ותרבותיים בירושלים במאות הב' לפסה"נ – הב'
לסה"נ .בתוך י' גדות ,י' זלינגר ,ק' ציטרין-סילברמן וג' עוזיאל ,עורכים .חידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבותיה.
הכנס האחד-עשר .ירושלים .עמ' .143–124
קגן י"ד  .2010ירושלים ,בנייני האומה .חדשות ארכיאולוגיות .122
Arubas B. and Goldfus H. eds. 2005. Excavations on the Site of the Jerusalem International Convention

Center (Binyanei Ha’Uma): A Settlement of the Late First to Second Temple Period, the Tenth Legion’s
Kilnworks, and a Byzantine Monastic Complex; The Pottery and Other Small Finds (JRA Suppl. S. 60).
Portsmouth, R.I.
Barag D. 1967. Brick Stamp Impressions of the Legio X Fretensis. BJ 167:244–267.
Geva H. 2003. Stamp Impressions of the Legio X Fretensis. In H. Geva ed. Jewish Quarter Excavations

in the Old City of Jerusalem II: The finds from Areas A, W and X-2. Jerusalem. Pp. 405–422.
Katsnelson N. 2007. Early Roman Glass Vessels from Judea—Locally Produced Glass? Preliminary
Report. In J. Patrich and D. Amit eds. New Studies in the Archaeology of Jerusalem and its Region:

Collected Papers 1. Jerusalem. Pp. 5*–11*.
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RPC II: A. Burnett, M. Amandry and I. Carradice. Roman Provincial Coinage II: From Vespasian to
Domitian (AD 69–96) (2 vols.). London 1999.
–TJC:Y. Meshorer. A Treasury of Jewish Coins from the Persian Period to Bar Kochba. Jerusalem
Nyack, N.Y. 2001.
 .1מפת איתור.
 .2תכנית כללית.
 .3שטח  ,E1תכנית.
 .4קיר  ,500מבט למערב.
 .5שכבות של טיח וקרמיקה כתושה ,מבט לצפון.
 .6קיר  501ושכבות הקרמיקה ,מבט לדרום.
 .7ממצא כלי חרס משטח .E1
 .8קיר  ,502מבט לצפון.
 .9שטח  ,E2תכנית וחתכים.
 .10מסדרון כניסה ,מבט לצפון.
 .11ריצוף אבן בחצר ,מבט למערב.
 .12שתי אבני מעגילה באתרן ,מבט לדרום.
 .13פתח בקיר  ,508מבט לצפון.
 .14גרם המדרגות בחצר ,מבט לצפון.
 .15גומחת אחסון ובה קנקן באתרו ,מבט לצפון.
 .16פתח חסום בקיר  ,505מבט למזרח.
 .17החדר הצדדי ,מבט לדרום.
 .18השטח שבין קיר  507לקיר  ,511מבט לדרום.
 .19ממצא כלי חרס משטח .E2
 .20רעפים חתומים.
 .21שטח  ,Fתכנית.
 .22בור מים ,מבט לצפון-מזרח.
 .23קירות  600ו 601-ושכבות הקרמיקה הניגשות אליהם ,מבט לצפון.
 .24חפצי מתכת.
 .25חפצי אבן.
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 .1מפת איתור.

 .2תכנית כללית.
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 .3שטח  ,E1תכנית.

 .4קיר  ,500מבט למערב.
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 .5שכבות של טיח וקרמיקה כתושה ,מבט לצפון.

 .6קיר  501ושכבות הקרמיקה ,מבט לדרום.
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 .7ממצא כלי חרס משטח .E1
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 .8קיר  ,502מבט לצפון.
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 .9שטח  ,E2תכנית וחתכים.
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 .10מסדרון כניסה ,מבט לצפון.

 .11ריצוף אבן בחצר ,מבט למערב.
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 .12שתי אבני מעגילה באתרן ,מבט לדרום.

 .13פתח בקיר  ,508מבט לצפון.
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 .14גרם המדרגות בחצר ,מבט לצפון.

 .15גומחת אחסון ובה קנקן באתרו ,מבט לצפון.
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 .16פתח חסום בקיר  ,505מבט למזרח.

 .17החדר הצדדי ,מבט לדרום.
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 .18השטח שבין קיר  507לקיר  ,511מבט לדרום.
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 .19ממצא כלי חרס משטח .E2
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 .20רעפים חתומים.
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 .21שטח  ,Fתכנית.
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 .22בור מים ,מבט לצפון-מזרח.

 .23קירות  600ו 601-ושכבות הקרמיקה הניגשות אליהם ,מבט לצפון.
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 .24חפצי מתכת.
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 .25חפצי אבן.
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ירושלים ,העיר העתיקה
אנט לנדס-נגר וחיים ברבה

07/03/2018
דוח ראשוני

בחודשים יולי–אוגוסט  2011נערכה חפירת הצלה במבנה ברחוב סנט ג'ורג'  ,2פינת רחוב הקופטים ,ברובע הנוצרי בעיר העתיקה בירושלים
)הרשאה מס'  ;A-6252נ"צ  ;221733-48/631686-700איור  ,(1לקראת שיפוצו .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון מנזר הקסטודיה
דה לה טרה סנטה ,נוהלה על ידי א' לנדס-נגר )צילום שטח( וח' ברבה )זיהוי כלי חרס( ,בסיוע נ' זנטון )פיקוח וחישוף( ,נ' נחמה )מנהלה( ,ו'
אסמן וי' שמידוב )מדידות ותכניות שטח( ,א' בלשוב וד' פורוצקי )סרטוט( ,א' פרץ )צילום שטח( ,ק' עמית )צילום סטודיו( ,י' בוקנגולץ )רפאות כלי
חרס( ,א' לידסקי-רזניקוב )ציור כלי חרס( ,ה' רוזנשטיין )מעבדת מתכת( ,ב' אונונה )זכוכית( ,ד"צ אריאל וא' ברמן )נומיסמטיקה( ,ל' די סגני
)כתובת ביוונית( ,א' בוארטו )פחמן  (14ונ' ספיר )ארכיאולוג נפת העיר העתיקה(.

נחפר חדר בחלקו הצפוני של מבנה מונומנטלי מהתקופה הצלבנית ,ותועדו חלקיו הדרומי והמערבי של המבנה )כ 653-מ"ר,
 36.5מ' אורך 26 ,מ' רוחב במזרח 9.8 ,מ' רוחב במערב; איור  .(2בחלקים שנחפרו ותועדו התגלו  19אומנות )W24–W10
 (,W8–W5במגוון מידות ,הנושאות קמרונות צולבים וחביתיים ,ועליהן  18תווי סתתים.
החדר בחלק הצפוני של המבנה )איורים (8–3
נחפר שטח קטן ) 9.3 × 5.0מ'( ,ששימש חדר מגורים בימינו ,ונחשפו בו חמש שכבות ) (5–1המתוארכות למן התקופה
הצלבנית ועד ימינו .החלוקה לשכבות ותיארוכן התבססו בעיקר על שלוש רצפות ) (L119 ,L106 ,L101שנחשפו בכל שטח
החדר .רצפה  106נבנתה בתקופה הצלבנית והיא כנראה הרצפה המקורית של המבנה ,רצפה  119נבנתה לכל המוקדם
בסוף התקופה העות'מאנית ורצפה  101נבנתה לכל המוקדם במאה הי"ט ושימשה עד ימינו.
שכבה  : 1התקופה הצלבנית
בפינות החדר התגלו ארבע אומנות ) ;W8–W5כ 1-מ' רוחב חשיפה( ,שנחשפו למלוא גובהן ,מהמסד ועד לטפחות ) 2.7מ'
גובה מרבי( ,פרט לאומנה  .8אומנות  5ו 6-גבוהות מאומנה  7בכ 0.5-מ' ,אולי בשל הטופוגרפיה .האומנות הושתתו על
אבנים גדולות וקטנות ,שלוכדו בחומר מליטה אפור המכיל גושי סיד ופחם ,ונבנו מאבני גזית גדולות )כ1.00 × 0.65 × 0.35-
מ'( מגיר רך ,שסותתו סיתות אלכסוני .האומנות נושאות שתי קשתות ) ;2 ,1איור  (2ותקרת קמרון צולב .הקשתות נבנו
מאבני גיר גדולות–בינוניות מסותתות היטב ועליהן סיתות מסרק .הקמרון הצולב נבנה מאבנים מהוקצעות בינוניות–קטנות
שלוכדו בחומר מליטה לבן עשוי גיר כתוש .מרכז הקמרון נבנה משתי שורות של אבנים מסותתות :אחת מאבנים בינוניות
בכיוון מזרח–מערב ושנייה מאבנים קטנות בכיוון צפון–דרום .שורות האבנים ניצבות זו לזו ויוצרות צלב.

אל נדבכי היסוד של האומנות ניגשת רצפה ) ,L106כ 2-ס"מ גובה; איורים  ,(7–5העשויה מאבני שדה קטנטנות ,דמויות
חצץ ,מהודקות באדמה .הרצפה מונחת הישר על גבי גג בור מים ) (L105והממצא הקרמי שהתגלה בה מתוארך לכל
המאוחר לתקופה הצלבנית.
בור המים מלבני ) ;L105כ 5.1 × 9.2-מ' 2.8 ,מ' גובה( ,בנוי וחצוב בחלקו ,ומטויח .תכניתו מותאמת למיקום האומנות.
בקצה המערבי של הבור הותקן פיר בנוי מאבני גזית .תקרת הבור )עד  0.4מ' עובי( בנויה כקמרון חבית מאבני שדה
קטנות–בינוניות ,חלקן מהוקצעות .האבנים לוכדו בחומר מליטה אפור המכיל חצץ ,גושי גיר ופחם .לאורך מרכז גג הקמרון
בפן החיצוני ) (extradosשל הבור ובכיוון מזרח–מערב נמשכת שדרת אבני גיר לבן גדולות–בינוניות ,מסותתות היטב,
שנועדה לתמיכת התקרה .אבני השדרה מותאמות בכיוונן ,בסוגן ובמיקומן לשדרת האבנים שנמצאות בקמרון האולם
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שמעליה.
תשתית הבור בנויה מאבנים בינוניות מהוקצעות ,על גבי אדמת טרה רוסה וסלע אם .דופנות הבור ורצפתו מטויחות בשתי
שכבות טיח .השכבה החיצונית דקה ועשויה ממלט אפור .השכבה הפנימית בצבע ורוד ) 6.0–4.5ס"מ עובי ברצפה( ומכילה
חרסים גרוסים ,סיד ,ופחם .במרכז הרצפה קטע קטן שבו הטיח לבן והכיל סיבי פשתן .שתי שכבות הטיח והרכבו השונה
בקטע קטן ברצפה מעידים על לפחות שתי תקופות של שימוש בבור .תיקונו ותחזוקתו האחרונים נעשו כנראה בתקופה
העות'מאנית ,על סמך טיח המלט שכיסה את דופנות הבור ורצפתו וסיבי הפשתן שהתגלו ברצפתו .דוגמות נוספות להרכב
טיח דומה המכיל פשתן התגלו בחפירות מנהרות הכותל )א' סלומון ,מידע בעל פה( .הבור התגלה ריק ונקי מאדמה או
פסולת.
על אומנות  5ו 6-התגלו תווי סתתים )איור  1 ,11:9בהתאמה(.
ריכוז גדול במיוחד של  11תווי סתתים התגלה על גבי קשת ) 1איור  ,18 ,13 ,12 ,10 ,9 ,7–2:9איור .(10
מבדיקת פחמן  14שנלקחה מיסוד אומנה  5עלתה סבירות גבוהה של תיארוך הדגימה למאה הי"ב לסה"נ .תוצאה דומה
התקבלה מדגימת חומר המליטה של ליבת הקמרון של גג הבור .מבדיקות אלה וכן ההתאמה האדריכלית של הבור למבנה
האומנות ומיקומו של הבור מתחת לרצפה  106ניתן לקבוע כי הבור הותקן במאה הי"ב לסה"נ ,בעת הקמת המבנה.
שכבה  :2התקופה הפוסט-צלבנית ,עד המאה הי"ט לסה"נ
לשכבה זו מיוחסים השרידים שבין רצפות  106ל 119-והובחנו בה שני שלבים :מתקן ) ,(L109דופן של מתקן נוסף ),(W4
קיר ) (W9ושכבת פחם ) ;L1איור  (4משלב  1וקירות חדר המגורים ) (W3–W1ומתקן ) ;L117איור  (7משלב  .2כל
השרידים משכבה זו ,למעט מתקן  ,117התגלו הישר על גבי רצפה  106משכבה .1
שלב  .1בפינה הדרומית-מזרחית של החדר נחשף מתקן ) ;L138כ 1.8-מ' אורך ,כ 0.65-מ' רוחב 1.15 ,מ' עומק; איורים ,5
 (11שתכניתו ומתארו אינם ידועים כיוון שחלקו המזרחי מעבר לגבולות החפירה .המתקן בנוי ומטויח והשתמר לגובה שלושה
נדבכים .דופנותיו ) 0.37–0.30מ' רוחב( בנויות מאבני שדה מהוקצעות בגודל בינוני .הטיח מורכב משלוש שכבות :שכבה
חיצונית ,בצבע ורוד בהיר ,המכילה חרסים גרוסים קטנים וגושי גיר; שכבה אמצעית בצבע אפור בהיר המכילה גושים קטנים
של גיר ופחם; ושכבה פנימית ,צמודה לאבני הדופן ,המכילה שברי חרסים גדולים .הממצא הקרמי שנחשף במילוי בתוך
מתקן  109מתוארך לתקופות הצלבנית ,הממלוכית והעות'מאנית ,עד המאה הי"ט לסה"נ.
בחלק התחתון של קיר  3הצפוני של חדר המגורים נחשפה דופן דרומית ופינות של מתקן ) ;W4כ 3.85-מ' רוחב 1.45 ,מ'
גובה; איור  ,(6מרביתו מעבר לגבולות החפירה .המתקן נבנה בין אומנות  6ו 7-על גבי רצפה  .106דופן  4הגלויה בנויה
לגובה שמונה נדבכים מאבנים בגודל בינוני שלוכדו בחומר לבן המכיל סיד וגושי פחם .אל הנדבך התחתון של דופן המתקן
ניגשת ממזרח רצפה לבנה ) ;L128כ 0.14-מ' גובה( ,עשויה מאבני גיר קטנות ומהוקצעות המלוכדות בסיד ובגרגירי פחם.
קיר  1.5) 9מ' אורך 0.7 ,מ רוחב 0.37 ,מ' גובה; איור  (7נחשף אף הוא על גבי רצפה  .106קצהו הצפוני ניגש אל הפן
הדרומי של אומנה  ,7קצהו הדרומי נמשך מעבר לגבולות החפירה .הקיר השתמר לגובה שני נדבכים ובנוי משתי שורות של
אבנים מסותתות ומהוקצעות בגודל בינוני וגדול .על הפן המזרחי נחשף טיח אפור בהיר ) 1ס"מ עובי( ,המכיל גרגירי גיר
ופחם .הקיר חדל לשמש בראשית התקופה העות'מאנית על סמך מטבע המתוארך לשנים  1617–1574לסה"נ )ר"ע
 (143114שהתגלה במילוי שמעליו ) .(L125הממצא הקרמי שהתגלה במילוי זה מתוארך לתקופה הממלוכית.
בכל חלקו המערבי של החדר וצמוד ליסודות קירות  3–1התגלתה על גבי רצפה  106שכבת פחם דקה ) ;L127איור (4
שאף חדרה עד גובה ראש בור מים .105
שלב  .2קירות  3–1נבנו על גבי רצפה  106עד גובה חלקו הפנימי של הקמרון ) .(intradosהם ניגשים אל אומנות  8–5ובכך
סתמו את המעברים ביניהם .על גבי קירות אלה התגלו שרידי רצפות ) 119משכבה  (3ו) 101-משכבה  5המאוחרת(
הניגשות אליהם .קיר  1הדרומי ) 6.4מ' רוחב 5.7 ,מ' גובה( בנוי מאבני בנייה בינוניות וגדולות; משולבות בו אבנים מסותתות
בשימוש חוזר ותועדו בו נישות אחדות .קיר  2המערבי ) 4.1מ' רוחב 4.75 ,מ' גובה( בנוי מאבני בנייה בינוניות ובקיר 3
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הצפוני משולבת דופן המתקן ) (W4משלב ) 1איור  .(6לצורך הקמת הקיר מולאו החללים ) (B ,Aשבין שני צדי הדופן
לאומנות  6ו 7-באבנים מהוקצעות קטנות עד גדולות ובאבני שדה קטנות .מילוי  Bבנוי הישר על גבי רצפה  .128קיר  3נבנה
על גבי המילויים ודופן המתקן ) 7.15מ' רוחב 4.3 ,מ' גובה( לגובה  20נדבכים .הנדבך התחתון שהונח על קיר  4נבנה
מאבנים מסותתות היטב בגודל בינוני וגדול ושאר הנדבכים מאבני בנייה בינוניות ,מעט גדולות ומאבני שדה מהוקצעות
קטנות .בין אבני הקיר משולבות אבנים מסותתות בשימוש משני ועליהן סיתות מסרק .חומר המליטה בין אבני הקיר מכיל
אדמה וגושי סיד.
מעל מילוי ) (L125שחתם את קיר  9נחשף מתקן מרובע ) ;L136כ 0.8-מ' אורך 0.5 ,מ' רוחב 0.45 ,מ' עומק; איורים ,7
 (12שהתגלו בו שני שלבי שימוש .בשלב ראשון הוא נבנה מאבני בנייה מהוקצעות קטנות ובינוניות לגובה ארבעה נדבכים.
אל דופנותיו ניגשה רצפה לבנה ) ;L122כ 3-ס"מ עובי( עשויה גושי גיר ואדמה .בשלב שני בוטלה הרצפה ומעליה הותקנה
רצפה לבנה נוספת ) ;L120כ 2-ס"מ עובי( ,שהכילה גושי סיד ומעט גריסי פחם.
שרידי רצפת גיר כתוש ומהודק ) ;L137כ 2-ס"מ עובי( ניגשו אל המתקן מצפון ואל אומנה  7מדרום .תשתית הרצפה
) (L129בנויה מאבני שדה קטנות .המתקן נבנה על גבי מילוי  125שכאמור נמצא בו מטבע המתוארך לשנים 1617–1574
לסה"נ )ר"ע (143114ולפיכך אינו קדום לתקופה העות'מאנית .המתקן יצא משימוש במחצית השנייה של המאה הי"ח
לסה"נ על סמך המילוי שסתם אותו ) .(L117את המתקן ואת רצפה  137חתמה רצפת גיר .119
שכבה  : 3התקופה העות'מאנית המאוחרת )המחצית השנייה של המאה הי"ח לסה"נ(
רצפה  4) 119ס"מ גובה; איור  (7לבנה ,עשויה גיר כתוש ומהודק ,השתרעה על כל שטח החדר בין האומנות שבפינותיו
וניגשה אל קירות  .3–1את הרצפה כיסה מפלס חיים שחור דק )עד  5ס"מ עובי( .הרצפה יצאה מכלל שימוש בעקבות בניית
הרצפה שמעליה ).(L112
שכבה  : 4התקופה העות'מאנית המאוחרת )לא לפני המאה הי"ט לסה"נ(
רצפת אבן ) 112איורים  (7 ,5שנחשפה בין אומנות  7ו 8-בנויה מאבני שדה בינוניות ומהוקצעות שלוכדו באדמה .תשתית
הרצפה ) (L113הכילה אדמה ואבני גיר קטנות וממצא פאינס שהתגלה בה עולה כי התקנת הרצפה אינה קדומה למאה
הי"ט לסה"נ .רצפת האבן כוסתה בשכבה דקה של מפלס חיים שחור ) ;L135עד  5ס"מ עובי( .הרצפה יצאה מכלל שימוש
בעקבות בניית הרצפה שמעליה ).(L101
שכבה  : 5סוף התקופה העות'מאנית )סוף המאה הי"ט/המאה הכ' לסה"נ(
רצפה ) 101איור  (7מאופיינת באריחי גרניט מעל תשתית של בטון ורשת ברזלים ) (L102והיא משלב הריצוף האחרון של
חדר המגורים ושלב השימוש בו עד השיפוץ .הרצפה הותקנה בסוף המאה הי"ט – תחילת מאה הכ' לסה"נ ,לא לפני ,1878
על סמך כלי פאינס שעליו טביעה של שם מפעל הייצור ,שהתגלה במילוי ) (L103שמתחת לתשתית .102
החלקים הדרומי והמערבי של המבנה )איור (2
חלק זה של המבנה התגלה נטוש ומוזנח ושימש בעת התיעוד מחסן ומזבלה.
תועדה מערכת של קמרונות צולבים וחביתיים ,נשענים על אומנות מסיביות הבנויות מאבני גזית גדולות ועליהן סיתות
אלכסוני )איור  ;(13אומנה  10יוצאת דופן ברוחבה )כ 4.5-מ'; איור  .(14במבנה קשתות רוחב ופתחים קמרוניים .הובחנו
כמה שלבי בנייה .הפרשי הגבהים בין ראשי האומנות לרצפה מעידים כי מפלס רצפת החדר הוגבה בשלב כלשהו .על
האומנות ,הקמרונות והקשתות נחשפו שרידי טיח לבן.
נתגלו חמישה תווי סתתים :שלושה על קשת רוחב ) 4איור  ,(17–15:9אחד על קשת ) 3איור  (8:9ואחד על הפן הדרומי של
אומנה ) 15איור  .(14:9על הפן הצפוני של אומנה  14התגלו שרידי כתובת ביוונית המכוסה בטיח לבן ,שנחקקה כנראה
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לאחר התקופה הצלבנית בעקבות העברת הבעלות על המבנה מבעלות פרנקית-לטינית לבעלות יוונית; פיענוחה טרם
התאפשר.
בחלק הדרומי של האולם נחשפו שלושה מתקנים בנויים ומטויחים שזמנם אינו ידוע :שוקת מרובעת )מתקן  0.8 × 0.8 ;1מ';
איור  ,(14מתקן עגול )מתקן  0.8 ;2מ' קוטר( ממזרח לאומנה  14ובריכה מלבנית ) 6מ' אורך 4.5 ,מ' רוחב בצפון 3.7 ,מ'
רוחב בדרום( ממזרח לאומנה .10
בין האומנות נבנו קירות התוחמים ארבעה חדרים .לחדרים  2 ,1שתי דלתות עץ ישנות .בקיר שמצפון לדלתות נמצא פתח
אל פיר ) 3.9מ' עומק( הבנוי אבני גזית ויורד אל הקצה המערבי של בור מים  .105ממערב לפיר תועדו שני תנורים .בחדר 2
התגלו לאורך הקירות הצפוני ,המערבי והדרומי דרגשי עץ .על הדרגש הדרומי הונחו סירי מתכת גדולים סדורים בשורה.
סירים נוספים התגלו פזורים בכל שטח המבנה.
בחדר  3וברחבי המבנה נמצאו בתפזורת ובערימות עשרות חביות עץ ישנות לאחסון יין שיובא מקפריסין )איורים .(16 ,15
על המכסים ,הצבועים באדום או לבן הוטבעו כיתוביות שבהן שם המפעל ומיקומוSODAP LIMASSOL CYPRUS THE :
) VINE PRODUCTS COOPERATIVEאיור  .(17בתחתית החבית מצוין מספרה ,יעדה ,נמל הייבוא וכיתובית נוספת:
 .No 2 GOP JERUSALEM ISRAEL VIA HAIFA LOKES 161מפעל  SODAPנוסד בשנת  1947ומשמש עד ימינו.
עוד התגלו פזורים בשטח כלים ,רהיטים ,עגלות מתכת ישנות ,מכונות ,מתקן בורג לסחיטה עשוי מעץ ופסולת רבה .חלק זה
של המבנה ,בבעלות הפטריארכיה היוונית אורתודוקסית ,נבנה אף הוא בתקופה הצלבנית על פי מאפייניו האדריכליים.
בשלב האחרון הוא שימש מטבח ציבורי ומחסן לתוצרת יין ,כך עולה מן התנורים ,שפע הסירים ועשרות חביות העץ הפזורות
בשטח .מתאריך ייצורן של החביות עולה כי המבנה ננטש ונזנח באמצע המאה הכ' .לאחר נטישתו רוכזו בו ציוד ישן
והצטברה בו כמות גדולה של פסולת.
בחפירה התגלו ממצאים מגוונים המתוארכים לתקופות שלמן הברזל ועד לעות'מאנית המאוחרת .לחלק מהממצאים הקשר
סטרטיגרפי ברור ויתרתם משקפים פעילות במבנה או בסביבתו .נמצאו חרסים ,זכוכית ,מטבעות ,פריטי אבן וכדור תותח
ממתכת .ממצא מיוחד הוא רעף  Imbrexשעליו טביעה מלבנית של הליגיון העשירי ששרדו ממנה האותיות ) XFאיור .(18
מן החפירה ומן התיעוד הארכיאולוגי בחלקי המבנה עולה כי זהו מכלול אדריכלי אחד המתוארך לתקופה הצלבנית על סמך
טכניקת הבנייה – סיתות אלכסוני ותווי סתתים ,המאפיינים האדריכליים ,הממצא הקרמי ובדיקת פחמן  14שנלקחה מיסודות
המבנה ומתקרת בור המים .תכניתו השלמה של המבנה אינה ידועה אולם ניכר שהתפרס דרומה ומזרחה ,מעברו השני של
רח' סנט ג'ורג' .מגודל המבנה ,תכניתו האדריכלית ואיכות הסיתות העדין שבו ,נראה כי שימש מבנה ציבור שייעודו אינו ידוע.
נראה כי בשלב ראשון שימש המבנה מרתף או קומה ראשונה במבנה בן קומות אחדות ,הן על סמך בור המים שנחשף
מתחת לרצפתו הן בשל שילובם של קמרונות חבית במבנה המתפקדות כתמיכה יציבה לקומות שמעל.
המבנה נמצא במרכז רובע הפטריארך מן המאה הי"ב וסמוך לכנסיית הקבר והוא מוקף בכנסיות ובמבני ציבור מן התקופה
הצלבנית .מיקום המבנה בצפון-מערב העיר מרמז על בעלותו וחשיבותו :עד המאה הי"ב לסה"נ אוישו רובעי העיר העתיקה
על פי הדתות :מוסלמים ,יהודים ונוצרים .בתקופה הצלבנית ,תחת השלטון הפרנקי ,נקבעה החלוקה לרבעים על פי מוצאם
הלאומי של התושבים )רובע סורי ,ארמני וגרמני( ,ייעודם )הרובע ההוספיטלרי( וכן על פי הסקטורים הנוצריים .הרובע
הצפוני-מערבי היה החשוב ברבעים כיוון שבמרכזו ניצב המקום הקדוש ביותר לנצרות ,כנסיית הקבר .בשל חשיבותו הדתית
הוא יושב בלטינים על ידי הפטריארך הלטיני ,והרובע אף נקרא על שמו 'רובע הפטריארך' ) .(Quarterium Patriarchמיקומו
של המבנה ברובע זה מעיד כי היה בבעלות הפטריארכיה הלטינית .קרבתו לכנסיית הקבר ולארמון הפטריארך מעידה על
חשיבותו הציבורית ו/או הממלכתית.
הממצאים ,ובהם חרסים ומטבעות המתוארכים לתקופות הקדם-צלבנית ,מעידים על פעילות בתקופות אלה בקרבת מקום.
הרעף שעליו טביעת הליגיון העשירי פרטנזיס ,מהסוג המרובע ,מעיד אף על משך זמן השהייה הארוך של הליגיון העשירי
בירושלים ,עד סוף המאה הג' לסה"נ.
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ירושלים ,חניון גבעתי
יאנה צ'חנובץ ,דורון בן עמי ושלומה דן-גור

15/03/2018
דוח ראשוני

בחודשים מאי–ספטמבר  2016נערכה עונת חפירות בחניון גבעתי שבעיר דוד בירושלים )הרשאה מס'  ;A-7721נ"צ  ,(22234/63128לקראת
בנייה בשוליים הדרומיים והמערביים של האתר .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון עמותת אלע"ד ,נוהלה על ידי ד' בן עמי ,י' צ'חנובץ וש'
דן-גור ,בסיוע נ' נחמה )מנהלה( ,ו' אסמן וי' שמידוב )מדידות וסרטוט( ,א' פרץ ומ' דינשטיין )צילום שטח( ,ד' תנעמי )גלאי מתכות( ,נ' זאק ור' ברין
)תכניות( ,כ' הרש )ציור כלי חרס( ,א' רזניצקי )מעבדת מתכות( ,ג' ביכובסקי )נומיסמטיקה( ,ק' עמית )צילום מעבדה( ונ' יהלום-מאק
מהאוניברסיטה העברית )ארכיאומטלורגיה(.

חניון גבעתי משתרע בצד הצפוני-מערבי של שלוחת עיר דוד ,בשוליים המזרחיים של גיא הטירופיאון התוחם את השלוחה
ממערב )איור  .(1בחפירות באתר בשנים  2015–2007נחשפו שרידים אדריכליים ברצף סטרטיגרפי וכרונולוגי למן תקופת
הברזל ועד לתקופה האסלאמית הקדומה )בן עמי וצ'חנובץ  ;2008בן עמי וצ'חנובץ  ;2010בן עמי וצ'חנובץ  .(2013בעונת
 2016נפתח שטח חפירה קטן )כ 15 × 4-מ'( בפינה הדרומית-מערבית של חניון גבעתי ,על שטחים שנחפרו בעבר )שוקרון
ורייך  (2005לרבות שטח ) M1בן עמי וצ'חנובץ  .(2008בחפירה נחשפו שרידים אדריכליים מהתקופות הביזנטית,
האסלאמית הקדומה והממלוכית .החפירה הסתיימה עם חשיפתם של שרידים אדריכליים מהתקופה הביזנטית ואלה טרם
פורקו.
התקופה הביזנטית .נחשף קטע של רחוב מרוצף מהתקופה הביזנטית בכיוון צפון–דרום ) 10מ' אורך; איור  .(2הרחוב רוצף
בלוחות אבן במגוון מידות ) 1.0–0.4 × 0.5–0.4מ'( ,שנשחקו משימוש ארוך .המדרכה המזרחית של הרחוב רוצפה באבנים
קטנות ונתחמה באבני שפה .הצד המערבי של הרחוב נמצא מחוץ לתחומי החפירה ולכן לא נחפר .מתחת לרחוב נחשף
קטע של תעלת ניקוז בציר מזרח–מערב )כ 5-מ' אורך 0.4 ,מ' רוחב( ,שכוסתה בלוחות אבן .נראה כי תעלת הניקוז שימשה
מבנה שעמד ממזרח לרחוב )לא נחפר( והתחברה אל תעלת ניקוז ראשית בכיוון צפון–דרום ,שנמשכת כנראה מתחת לריצוף
הרחוב .תעלות ניקוז דומות התגלו בעונות החפירה הקודמות .בחלק הצפוני של שטח החפירה נחשפה הישר מעל ריצוף
הרחוב שכבת חורבן מרשימה ,הכוללת אבני גזית ושברים רבים של פריטים אדריכליים )איור  .(3נראה כי מקורה של שכבת
חורבן זו בהתמוטטות מבנה מהתקופה הביזנטית שעמד ממזרח לרחוב )שוקרון ורייך  .(2005בשלב זה שכבת החורבן לא
נחפרה.
קטעים נוספים מהרחוב המרוצף מהתקופה הביזנטית נחשפו בחפירות בעבר מדרום )Crowfoot and Fitzgerald
 (1929:41–43ומצפון )בן עמי וצ'חנובץ  ;2010חג'בי ועוזיאל  (2015לשטח החפירה .נראה כי רחוב זה היה אחד
מהרחובות הראשיים בירושלים בתקופה הביזנטית וכי הוא שימש נתיב חשוב של עלייה לרגל ,שחיבר את המקומות
הקדושים שבמרכז העיר בצפון אל בריכת השילוח בדרום )צפריר  .(Gutfeld 2011 ;323–321 ,300–295:1999יש הפרש
גובה של  4מ' בין קטע הרחוב שנחשף בחפירה הנוכחית לבין החלק הצפוני של הרחוב שנחשף בחפירה הקודמת ,ולכן
נראה כי הרחוב השתפל לדרום בהתאם לטופוגרפיה של שלוחת עיר דוד.
התקופה האומיית .בתקופה זו הוסב השטח כולו לשמש לתעשייה .הרחוב הראשי בכיוון צפון–דרום מהתקופה הביזנטית,
שנמשך לאורך גיא הטירופיאון ,יצא כנראה מכלל שימוש או שהוצר באופן משמעותי .חלק מלוחות הריצוף ניזוקו וחלקם הוסר
לחלוטין .הישר מעל לרחוב התגלה קיר צר וארוך ,שנבנה מאבנים מסותתות היטב בשימוש משני )איור  .(4מעל ריצוף
הרחוב ,משני צדי הקיר ,התגלו סדרות של רצפות טיח )איור  .(5בין הממצאים המעניינים ביותר שהתגלו ברצפות טיח אלה
הם שרידים של בית מלאכה קטן למתכת שפעל במקום ,ובהם שברים רבים של כלים מברונזה ועופרת מהתקופה
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הביזנטית ,חלקם מעוטרים בצלבים )כלי פולחן( ,סיגי מתכת ,שברי כוריות חרס ופסולת ייצור )איור  .(6נראה כי כלי הפולחן
מברונזה שימשו בעל מלאכה מקומי למיחזור.
שינוי דומה של הרחוב מהתקופה הביזנטית לאזור תעשייה במהלך התקופה האומיית התגלה צפונה יותר :התגלה כבשן סיד
גדול ,שהיה קשור כנראה לעבודות הבנייה הנרחבות בחרם א-שריף בזמן זה .בעונות חפירה קודמות בחניון גבעתי ומצפון לו
התגלו מעל ריצוף הרחוב מהתקופה הביזנטית סדרות של קירות ורצפות טיח )בן עמי וצ'חנובץ  ;2010חג'בי ועוזיאל .(2015
בשלבים מאוחרים של התקופה האומיית ננטש האזור כולו וכוסה בשכבה עבה של אדמת סחף ) 0.8–0.4מ' עובי(.
התקופה העבאסית .בתקופה זו הובחנה פעילות בנייה נרחבת .בעונות החפירה הקודמות התגלו שלוש שכבות של שרידים
מהתקופה העבאסית ) .(III–Iהשרידים שהתגלו בחפירה הנוכחית מיוחסים לשתי השכבות הקדומות של התקופה ) IIIו.(II-
שכבה  IIIהקדומה ,שתוארכה למחצית השנייה של המאה הח' לסה"נ ,כוללת מקבץ של ארבעה בורות אשפה שתועדו צפונה
יותר .כל הבורות )כ 1-מ' קוטר( נחפרו באדמה ,לעתים האחד לתוך השני .כל הבורות הכילו חומר אורגני שרוף ,גושי פחם,
פחם ,שברים רבים של מגוון כלי חרס ,עצמות בעלי חיים וציפורים וקליפות ביצים .עשרות בורות אשפה דומים התגלו בעונות
חפירה קודמות .בורות אשפה אלה מלמדים אולי שבמקום שכן שוק נרחב ,שכלל דוכנים עשויים מחומר מתכלה ,בשטח
פתוח.
בשכבה  ,IIשתוארכה למן שלהי המאה הח' ועד למאה הי' לסה"נ ,נערכו שינויים בשטח .התגלה חלק מאזור תעשייה מתוכנן
ומאורגן היטב ,שכלל בעיקר תעשיות ומלאכות שהקפן מצומצם .בחפירה הנוכחית התגלו שרידים אדריכליים מקוטעים,
הכוללים מבנים צנועים ,ובהם קירות שנבנו מאבני שדה קטנות ורצפות עשויות מאדמה דרוכה ,ריצופי אבן ,קטעים של רצפת
פסיפס תעשייתי וכן מתקן גדול מטויח ובור מים מעוגל תת-קרקעי שלא נחפרו; בשרידים אלה הובחנו שני שלבי משנה )IIb
 .(,IIaהשתמרותם הדלה של השרידים והקפה המצומצם של החפירה אינם מאפשרים פרשנות של השרידים האדריכליים.
התקופה הממלוכית .בכל שטח החפירה התגלו רק חמישה בורות אשפה ) 1.5מ' קוטר מרבי( מהתקופה הממלוכית; רובם
נחשף באופן חלקי בלבד .כל הבורות נחתמו בערמות של אבני שדה והכילו מעט חרסים .שרידים אלה דלים וחסרים בנייה,
בדומה לאלה שהתגלו בעונות הקודמות ,ועל כן נראה כי במהלך תקופה זו נערכה באזור רק פעילות מעטה.
תוצאות החפירה מתווספות למידע שנאסף משנים קודמות של מחקר באזור ,התורם בעיקר למחקר תכנית העיר בתקופה
הביזנטית והשינוי שלה בתקופה האסלאמית הקדומה .חשיפת קטע נוסף מהרחוב מהתקופה הביזנטית תורם להבין כיצד
מתכנניו התמודדו עם קשיי פני השטח באזור :ברחוב לא נבנו מדרגות אלא הוא השתפל במתינות לכיוון דרום לכל אורכו.
נראה כי שכבת החורבן שהתגלתה הישר מעל ריצוף הרחוב ושייכת למבנה שעמד לצד הרחוב מתוארכת בבטחה לשלהי
התקופה הביזנטית ,קודם לכיבוש הערבי ,ותומכת בתיארוך שהוצע בעבר  614לסה"נ )Ben Ami, Tchekhanovets and
 .(Bijovsky 2010הממצא החשוב מבית המלאכה הקטן למתכת מהתקופה האומיית מלמד כי השטח הוסב לשמש
לתעשייה בתקופה זו.

בן עמי ד' וצ'חנובץ י'  .2008ירושלים ,חניון גבעתי .חדשות ארכיאולוגיות .120
בן עמי ד' וצ'חנובץ י'  .2010ירושלים ,חניון גבעתי .חדשות ארכיאולוגיות .122
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בן עמי ד' וצ'חנובץ י'  .2013ירושלים ,חניון גבעתי .חדשות ארכיאולוגיות .125
חג'בי מ' ועוזיאל ג'  .2015ירושלים ,עיר דוד )ב'( .חדשות ארכיאולוגיות .127
צפריר י'  .1999הטופוגראפיה והארכיאולוגיה של ירושלים בתקופה הביזאנטית .בתוך י' צפריר וש' ספראי ,עורכים .ספר
ירושלים  :התקופה הרומית והביזאנטית .638–70 ,ירושלים .עמ' .352–281
שוקרון א' ורייך ר'  .2005ירושלים ,עיר דוד ,חניון 'גבעתי' .חדשות ארכיאולוגיות .117
Ben Ami D., Tchekhanovets Y. and Bijovsky G. 2010. New Archaeological and Numismatic Evidence for
the Persian Destruction of Jerusalem in 614 CE. IEJ 60:204–221.
Crowfoot J.W. and Fitzgerald G.M. 1929. Excavations in the Tyropoeon Valley 1927 (APEF 5). London.
Gutfeld O. 2011. The Urban Layout of Byzantine-Period Jerusalem. In K. Galor and G. Avni eds.

–Unearthing Jerusalem: 150 Years of Archaeological Research in the Holy City. Winona Lake. Pp. 327
350.
 .1מפת איתור.
 .2הרחוב המרוצף מהתקופה הביזנטית ,מבט לדרום.
 .3שכבת חורבן מעל הרחוב מהתקופה הביזנטית ,מבט למזרח.
 .4קיר מהתקופה האומיית מעל הרחוב מהתקופה הביזנטית ,מבט למערב.
 .5רצפת טיח וקיר מהתקופה האומיית ,מבט למערב.
 .6ממצאים מבית המלאכה הקטן למתכת.
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 .1מפת איתור.

 .2הרחוב המרוצף מהתקופה הביזנטית ,מבט לדרום.
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 .3שכבת חורבן מעל הרחוב מהתקופה הביזנטית ,מבט למזרח.

 .4קיר מהתקופה האומיית מעל הרחוב מהתקופה הביזנטית ,מבט למערב.

639 / 1276

 .5רצפת טיח וקיר מהתקופה האומיית ,מבט למערב.

 .6ממצאים מבית המלאכה הקטן למתכת.
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ירושלים ,עין כרם
יגאל רדשקובסקי

27/02/2018
דוח סופי

בחודשים ינואר–פברואר  2017נערכה חפירת הצלה סמוך לשכונת עין כרם בירושלים )הרשאה מס'  ;A-7897נ"צ ;214135-86/631235-85
איור  ,(1לקראת הנחת קו הגז ממסילת ציון לעין כרם .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון נתיבי הגז לישראל ,נוהלה על ידי י' רדשקובסקי,
בסיוע נ' נחמה )מנהלה( ,ב' טורי )בטיחות( ,ר' כהן )פיקוח והכנת שטח( ,ג' טיאגו ומ' בלילה )סקר האתר( ,א' אייריך וא' מרקו )סקר מקדים( ,ס'
גנדלר )גילוי מתכות( ,ו' אסמן וי' שמידוב )מדידות וסרטוט( ,נ' זאק )תכניות( ,א' ויגמן )תיעוד פוטוגרמטרי( ,א' אלג'ם )צילום אוויר( ,א' פרץ )צילום
שטח( ,ק' עמית )צילום ממצא( ,א' לידסקי-רזניקוב )ציור חרסים( ,י' זלינגר וע' שדמן )ייעוץ(.

שטח החפירה )כ 90 × 50-מ'( הוא חלק ממערך חקלאי גדול ,המשתרע על גדת נחל שורק בתחתית גיא קטן המשתפל
מהר חרת )איור  .(2נחפרו שלושה שטחים ) ;C–Aאיור  (3ונחשפו מתחם חקלאי שבו קירות שדה ומדרגות עיבוד ,שומרה
סגלגלה שלה שתי קומות מהתקופה העות'מאנית ומימי המנדט הבריטי ,מערה טבעית שהורחבה וגת חצובה שזמנן אינו
ידוע .כן נתגלו חרסים וכלי מתכת מתקופות אלו .בסקרים שנערכו בשנות השבעים והשמונים של המאה הכ' סמוך לאתר
זוהה אזור רצוף של מדרגות עיבוד ,שומרות ומגוון מתקנים חקלאיים )קלונר תשס"ג .(120–119:בשנת  2016נערך סקר
פיתוח שקדם לחפירה )רישיון מס'  (S-664/2016ובמהלכו זוהה האתר.
שטח ) Aאיור  .(4נחשפה מדרגה חקלאית ) (W31שנבנתה בבנייה יבשה מאבנים במגוון גדלים והשתמרה עד גובה של
שבעה נדבכים ,כיוונה הכללי צפון-מזרח–דרום-מערב .לפי חתך הבדיקה ) (L32היא נבנתה הישר על סלע האם.

שטח ) Bאיורים .(6 ,5נחשף מתחם ) 50 × 40מ'( מגודר ומחולק בקירות שדה ובו שלוש מדרגות עיבוד )(B3–B1
המשתפלות במורד הגבעה — חלק ממערך חקלאי גדול יותר )איור  .(7שני קירות ניצבים )(W43 ,W30חילקו את השטח
לחמש חלקות ) ,(V–Iשלוש בצפון-מזרח ושתיים בדרום-מערב .בין חלקה  Iלחלקה  IIנבנה גרם מדרגות מאבנים מהוקצעות
) ;L17איור  – (8חלק ממדרגת עיבוד ) (W16שניגשה אל קיר  30מצפון-מזרח .קיר  ,30שנמשך צפונה ,ביטל מערה טבעית
) ;L29איור  (9אשר פתח כניסתה הורחב .שימושה ,ייעודה ותיארוכה של המערה אינם ברורים בהעדר ממצא ,אך הקיר
המבטל אותה מעיד כי היא קדומה למערך החקלאי שתואר לעיל .קיר  ,16שהפריד בין חלקות  Iו ,II-הפך בקצה הצפוני-
מזרחי שלו לקיר מזרחי של שומרה שלה שתי קומות ,ונראה כי הם נבנו בעת ובעונה אחת .השומרה סגלגלה ) 4–3מ' קוטר,
 4.0–1.5מ' גובה( וקירותיה נבנו משתי שורות של אבנים בינוניות עד גדולות על סלע האם ,בהתאמה לטופוגרפיה .הכניסה
לקומה התחתונה הייתה דרך פתח ) ;L12כ 0.60 × 0.95-מ'; איור  ;(10הקומה חצובה בחלקה ולה חלל מרכזי וגומחה
חצובה ) ;FII ,FIאיור  ,6חתך  (2–2ותחתיה סלע ) (L26שהובחנו בו סימני בליה .החלל המרכזי ) ;FIIכ 2.4 × 2.1-מ' ,כ2.8-
מ' גובה; איור  (11חצוב בחלקו התחתון; חלקו העליון בנוי מאבני שדה במגוון גדלים עד לתקרה דמוית קמרון .בדרומו של
החלל המרכזי התגלתה גומחה ) ;FIכ 1.4 × 1.1-מ' ,כ 2-מ' גובה( .הדפנות הדרומית והמזרחית של השומרה נבנו מאבנים
במגוון גדלים ,המשתלבות בסלע שבמערב הגומחה ויוצרות קמרון בתקרתה .אל הקומה השנייה הובילו מדרגות – ארבע
אבנים שטוחות ומהוקצעות המשולבות בקיר המזרחי של השומרה ובולטות ממנו )איור  .(12הקומה העליונה השתמרה
בחלקה ,ולכן לא ברור היכן הייתה הכניסה אליה .בדופנה המערבית התגלה פתח ) 0.55 × 0.45מ'( בנוי מאבנים גדולות
ומהוקצעות ,שהוביל אל חדר רבוע ) ;L20כ 1.8 × 1.8-מ'( ששימושו אינו ברור.
שטח ) Cאיורים  .(14 ,13נחשפה גת שלה משטח דריכה חצוב ) (L48ובור איגום ) .(L49משטח הדריכה רבוע ,דופנותיו
רדודות ורצפתו ניזוקה מעט .על מצוק סלע מעל הדופן הצפונית של משטח הדריכה התגלתה גומחה חצובה ) ,(L54ייתכן
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לקיבוע קורת לחץ .בדופן המערבית תועד ספלול עגול ) ;L52כ 0.1-מ' קוטר 0.15 ,מ' עומק( .משטח הדריכה מתנקז
מזרחה דרך תעלה ) (L55אל בור האיגום ,שבדופנו הדרומית נחצבו שני שקעים קטנים ששימשו מדרגות .בקרקעית הבור,
סמוך לדפנות הדרומית והמערבית ,נחצב בור שיקוע עגול ).(L53
בפתח המוביל אל השומרה נמצאו קדרה )איור  (1:15ושבר גוף מעוטר בפסים )איור  (2:15מהתקופה העות'מאנית ומימי
המנדט הבריטי .במדרגת העיבוד העליונה נמצאו פריטי מתכת אחדים כגון קערת אמייל )איור  ,(1:16מסמר )איור ,(2:16
דורבן לרכיבה על סוס )איור  ,(3:16סכין )איור  (4:16וככל הנראה שני פריטי עיטור )איור  .(6 ,5:16נוסף על אלה התגלה
מוט ארוך ומחודד ,כנראה 'לום' )איור .(17
שטח החפירה נמצא בתחתית גיא קטן ,ובמרחב הגדול סביבו זוהו שרידי עורף חקלאי של הכפר עין כרם הסמוך ,בעיקר
קירות שדה ששימשו כנראה לחלוקת חלקות עיבוד ומדרגות חקלאיות .באחד מקירות השדה השתלבה שומרה שלה שתי
קומות שהשתמרה טוב למדיי .שטחי החפירה על המדרון לא אפשרו חפירת לוקוסים נקיים ,ולכן אי אפשר לקבוע בוודאות
מתי שימשו השומרה והקירות .כיוון שהממצא הנייד והאדריכלות תוארכו לתקופה העות'מאנית ולימי המנדט הבריטי ,סביר
שגם הם היו בשימוש בתקופות אלו .מדרום למתחם תועדה גת חצובה שלא נמצאו בה חרסים ,ואין לה מאפיין ייחודי
המאפשר לקבוע בוודאות את תיארוכה.

קלונר ע' תשס"ג .סקר ירושלים  :האזור הצפוני-מערבי )סקר ארכיאולוגי של ישראל( .ירושלים.
 .1מפת איתור.
 .2אזור החפירה ותפרוסת חקלאית רחבה הסמוכה לו.
 .3תכנית כללית.
 .4שטח  ,Aתכנית.
 .5שטח  ,Bתכנית.
 .6שטח  ,Bחתכים.
 .7שטח  ,Bצילום אוויר.
 .8מדרגות בנויות ,מבט לצפון-מערב.
 .9מערה ,מבט לצפון-מערב.
 .10שומרה ,מבט למערב.
 .11הקומה התחתונה של השומרה והפתח ,מבט לצפון-מזרח.
 .12המדרגות המובילות לקומה העליונה ,מבט לדרום-מערב.
 .13שטח  ,Cתכנית וחתך.
 .14גת חצובה ,מבט לצפון-מזרח.
 .15ממצא כלי חרס.
 .16ממצא כלי מתכת.
 .17מוט מתכת.
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 .1מפת איתור.

 .2אזור החפירה ותפרוסת חקלאית רחבה הסמוכה לו.
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 .3תכנית כללית.
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 .4שטח  ,Aתכנית.
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 .5שטח  ,Bתכנית.
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 .6שטח  ,Bחתכים.
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 .7שטח  ,Bצילום אוויר.

 .8מדרגות בנויות ,מבט לצפון-מערב.
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 .9מערה ,מבט לצפון-מערב.

 .10שומרה ,מבט למערב.
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 .11הקומה התחתונה של השומרה והפתח ,מבט לצפון-מזרח.

 .12המדרגות המובילות לקומה העליונה ,מבט לדרום-מערב.
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 .13שטח  ,Cתכנית וחתך.
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 .14גת חצובה ,מבט לצפון-מזרח.

 .15ממצא כלי חרס.
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 .16ממצא כלי מתכת.

 .17מוט מתכת.
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ירושלים ,ואדי אל-ג'וז
19/03/2018
דוח סופי

דוד יגר

בחודש אפריל  2016נערכה חפירת הצלה בשכונת ואדי אל-ג'וז בירושלים )הרשאה מס'  ;A-7692נ"צ  ,(222762-855/633179-313לקראת
בנייה .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון עיריית ירושלים ,נוהלה על ידי ד' יגר ,בסיוע נ' נחמה )מנהלה( ,א' האג'יאן )מדידות ושרטוט( ,ד'
תנעמי )גלאי מתכות( ,נ' סנדוקה )ניהול שטח( ,א' גואל )נומיסמטיקה( ,א' לידסקי-רזניקוב )ציור כלי חרס( ,ו' נוסיקובסקי )מעבדת מתכות( ,י'
יולוביץ )צילום ממצא( ,ב' טורי )ארכיאולוג נפת מזרח ירושלים( ,י' נגר )אנתרופולוגיה פיזית( ,א' אשל )אפיגרפיה( וע' ראם )ארכיאולוג מחוז
ירושלים(.

החפירה נערכה במגרש התחום ממזרח בכביש מעלה אדומים – ירושלים )דרך יצחק הנדיב; איור  ,(1על המדרון המערבי
של הר הצופים המשתפל במתינות מערבה ודרומה לנחל קדרון עילי .המדרון מתאפיין בסלע קרטון רך מתקופת הסנון ,שגונו
לבן ועם חשיפתו לשמש מתכהה ונעשה אפרפר )קעקולה( .בתחתית המדרון מחשופים של תצורת בינהמתקופת הטורון,
המתאפיינת בגיר קשה )מלכה( .על הסלע הצטברה במרוצת השנים אדמת רנדזינה חומה בהירה ) 0.5–0.2מ' עובי(.
אדמה זו מאפשרת ניקוז טוב של מים ועשירה בחומר אורגני ובגיר ,ולכן היא מתאימה לגידולים חקלאים ,בייחוד לגפן ולזית,
כפי שאפשר לראות בסביבה הקרובה .במגרש לא נראו סימנים לפעילות חקלאית ,וסלע האם היה חשוף ברובו.
סלע הקרטון נחשב קל לחציבה ,ובזכות קרבתו לעיר היה חומר גלם זמין לאבני בנייה ,לגלוסקמות ולכלי אבן .סלע הקרטון
עמיד וחזק ,ועל כן חצובות בו מערות גדולות .האזור מוכר כחלק מהנקרופוליס של ירושלים — עיר המתים שהקיפה את
העיר בימי הבית השני — שבו מערות קבורה רבות ,בהן מפוארות )קלונר וזיסו תשס"ג.(2:
סמוך לשטח החפירה זוהו מערות קבורה אחדות מימי הבית השני )קלונר תשס"ב ,106:אתרים  .(255–251ארבע מערות
קבורה ובור מים נחפרו מצפון לדרך יצחק הנדיב ותוארכו למאות הא' לפסה"נ–הא' לסה"נ )וקסלר-בדולח תשנ"ד .(61:סמוך
להם נחפרו מחצבה קדומה מתקופת הברזל ,מקווה מהתקופה החשמונאית ,מערות קבורה מסוף ימי הבית השני ומגדל
שמירה עות'מאני ).(Reʼem 2011:66
לחפירה קדמה חפירת בדיקה בשנת  ,2015שבמהלכה נחפרו שתי מחצבות אבן ) ;L10 ,L8איורים  (3 ,2ותועדו ארבע
מערות קבורה ) ,(D–Aמן התקופה הרומית הקדומה )יגר  .(2016בחפירה הנוכחית הושלמה החפירה במחצבת אבן ,10
נחפרה חצר שהוליכה למערות קבורה  Aו ,E-שורטטה תכנית משוערת של מערה  Aותועדה מערה .E
מחצבה 10
במרכז המחצבה חצר קטנה ) ;L2כ 10 × 10-מ' 2.2 ,מ' גובה מרבי; איור  ,(4המוקפת בדפנות מדורגות .במחצבה
מילוי של אדמת רנדזינה בהירה ,ובו נמצאו שברים אחדים של גלוסקמות )איור  ,(5חרסים ,פסולת חציבה רבה וריכוז של
אבני בנייה .נראה כי האבנים נפגמו במהלך חציבתן או סיתותן המשני ,והושלכו עם פסולת החציבה בחזרה לתוך שטח
המחצבה בתום השימוש בה .החרסים שנמצאו במילוי מתוארכים לתקופות הברזל 2ב ,הרומית והביזנטית .מאבנים שלא
נותקו ומתשלילים על קרקעית המחצבה אפשר לאמוד את ממדי האבנים שהופקו ) 0.7 × 0.4 × 0.3מ' בממוצע( .כי מידות
אלו — התואמות את הממדים הממוצעים של גלוסקמות ,שאורכן הוכתב מגודל העצם הארוכה של אדם בוגר ,ורוחבן וגובהן
מגודל הגולגולת ועצם האגן ) — (Rahmani 1994:6והקרבה לנקרופוליס של ירושלים מרמזים על ייעודן של האבנים
שהופקו במחצבה.
מדרום-מערב למחצבה נמצא מתקן מטויח שמתארו אינו סדור ) ;L20כ 4.5 × 2.0-מ'( .לטיח גוון לבן ,והוא הושתת על
חצצים ואבני שדה קטנות ,מעל סלע האם .בפירוק המתקן לא נמצא חומר מתארך .סמוך למתקן נמצאה אבן קלע מעופרת
) ;Biconical leaden pelletאיור  ,(6מסוג שהיה נפוץ בעיקר בתקופה ההלניסטית ,אך המשיך לשמש גם בתקופה
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הרומית ,עד המאה הב' לסה"נ; העדות המאוחרת ביותר לשימוש בכלי זה בארץ ישראל היא מגמלא ,מסוף המאה הא'
לסה"נ ).(Stiebel 2013:297
מערות קבורה
חצר גדולה ) ;L6כ 13 × 10-מ' 5 ,מ' גובה מרבי; איור  (7נחצבה בחזית מערה  .Aדופנות החצר טויחו בטיח שגונו חום
בהיר .במהלך חציבת החצר נחשף מצפון לה חלל טבעי ) ;L11איור  :3חתכים  ,(4–4 ,1–1ולפיכך הושלמה דופנה הצפונית
של החצר בבנייה באבנים מסותתות ) ;W16איור  .(8בתוך חלל  11נבנה קיר ) (W13מאבני שדה ומאבנים מסותתות
בשימוש משני ,המלוכדות בחומר מליטה אפור .רצפת החלל כוסתה בבטון ) ,(L12עדות לשימוש מאוחר.
הסלע משני עברי הכניסה לחצר מתרומם מעט וחצוב במתאר דמוי האות  ,Lהבולט מקו הדפנות )איור  ;(10אפשר
שהחציבה נועדה לסמן את הכניסה לתחום החצר — השטח הטמא .סימני חציבה משני עברי החצר מעידים על הפקת אבני
בניין ,ככל הנראה בעת חציבת החצר והתקנת מערה .Aרצפת החצר פולסה באבני שדה קטנות ובאדמה מהודקת,
ששרידיה השתמרו סמוך לדפנות )איור  .(9על קרקעית החצר נמצא מטבע של אלכסנדר ינאי ) 79/80–104לפסה"נ,
מטבעת ירושלים; ר"ע  .(158636בשלב כלשהו במהלך השימוש במערה  ,Aהותקנה בדופן הדרומית של החצר מערת
קבורה נוספת ) ,Eלהלן(.
מערה  .Aבפתח המערה נבנה סף מאבנים מסותתות ) ;W17איור  .(11מבדיקה ראשונית של המערה נראה שהיו בה
כוכים .בתום השימוש הראשון במערה ,נאטם הפתח באבני שדה בינוניות ,ללא חומר מליטה .בחצר ,בחזית הפתח,
הצטברה אדמת סחף לכדי גובה של מטר אחד; נמצאו בה חרסים מן התקופות הברזל 2ב ,הרומית ,הביזנטית והממלוכית.
הסתימה בפתח המערה נפרצה בשלב כלשהו ,והפתח הוצר באבני שדה קטנות ובאבנים מסותתות בשימוש משני .נראה
שבשלב זה השתנה ייעוד המערה ,והיא שימשה לפעילות חקלאית או למגורים ארעיים.
מערה  .Eלמערה חדר מבוא ) ;L8כ 4.0 × 2.2-מ' 2.3 ,מ' גובה מרבי( מטויח בטיח שגונו חום בהיר ,בדומה לטיח על
דופנות מערה  .Aבהצטברות אדמת סחף בחצר ,סמוך למערה ,נמצא ריכוז של אבני שדה גדולות ופסולת חציבה שמקורו
בתקרת חדר המבוא של המערה ,שנפגעה כנראה מחציבה מאוחרת או בעת סלילת כביש גישה למבנה מגורים סמוך .בקיר
הדרומי של חדר המבוא נחצב פתח ) ;L30כ 0.5 × 0.4-מ' 0.55 ,מ' גובה; איור  (12מוקף מסגרת ) 0.1מ' רוחב 0.2 ,מ'
עובי( ,שעליה נשענה אבן הגולל .מהפתח ירדו במדרגה אל חדר הקבורה ) ;L10כ 3.0 × 2.4-מ' 2.4 ,מ' גובה מרבי(,
שבמרכזו בור עמידה ) ;L29כ 2.0 × 1.5-מ' 0.4 ,מ' עומק( .בדופן המערבית של החדר הותקנו שני כוכים );L22 ,L21
חציבת כוך  21לא הושלמה( .בכל אחת מן הדפנות המזרחית והדרומית הותקנו שלושה כוכים ) ;L28–L23כ× 0.7 × 0.5-
 1.9מ' בממוצע( .על דופנות החדר השתמרו רישומים בפחם של תכנית מיקום הכוכים )איור  ,(13מהם אפשר ללמוד כי
הייתה כוונה לחצוב כוך נוסף במרכז הדופן המערבית.
עצמות אדם נמצאו פזורות בבור העמידה ,ואילו בכוכים נחשפו עצמות אדם בארטיקולציה .העצמות מייצגות פרטים במגוון
גילאים — עדות לכך שהמערה שימשה לקבורה משפחתית .בתוך המערה נמצאו סיר בישול תמים ) ;B108איור (3:17
ושלוש גלוסקמות ) ;B118–B116איורים  .(15 ,14גלוסקמה  116מגולפת בגסות ,ללא עיטור ,ולה מכסה שטוח שנמצא
שבור .גלוסקמה  ;0.7 × 0.4 × 0.3) 117איור  (14מגולפת בגסות ,ללא עיטור ,ולה ארבע רגליות נמוכות ומכסה שטוח .על
דופן הגלוסקמה חריתה רדודה ורישום בפחם של השם 'שיפרה' או 'שופרה' .בפינה התחתונה של הגלוסקמה נקדח נקב
מפולש ) 1ס"מ קוטר( .גלוסקמה  0.35 × 0.30 × 0.20) 118מ'; איור  (15צבועה בחזיתה בפיגמנט אדמדם ומעוטרת
בחריתה רדודה של שתי מטופות במסגרת בדגם זגזג ,שביניהן מפריד עץ דקל ,שענפיו מוצגים כחצי עיגול הפונה מעלה
בדגם זגזג .במרכז כל מטופה נתונה ורדה בת שישה עלי כותרת; בתוך כל עלה כותרת דגם זגזג .הוורדות מוקפת בשני
עיגולים חד-מרכזיים שביניהם מפריד דגם זגזג .למכסה חתך גמלוני.
בתום השימוש במערה נסגר חדר הקבורה ,וחדר המבוא מולא בשבבי חציבה ,כמעט עד לגובה תקרתו .הפתח נאטם
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באבני שדה )איור  ,(16בדומה לאטימה של פתח מערה .A
בהצטברויות בחצר המחצבה ובחצר מערות הקבורה נמצאו חרסים מתקופת הברזל 2ב ,בהם קערה )איור  (1:17ונר צבוט
)איור  ;(2:17מהתקופה הרומית הקדומה ,בהם סיר בישול )איור  ,(3:17קנקנים )איור  (6–4:17ואמפורה )איור ;(7:17
מהתקופה הרומית המאוחרת–הביזנטית ,בהם קערות )איור  (9 ,8:17וקדרה )איור  ;(10:17וכן קערה מעוטרת בסגרפיטו
מן המאות הי"ד–הט"ו לסה"נ )איור .(11:17
אף שהמערות לא נחפרו ותועדו רק בחלקן ,אפשר להסיק מן הממצא כמה מסקנות .שיטת הקבורה בכוכים מופיעה
בירושלים כבר בתקופה ההלניסטית )המאה הב' לפסה"נ( .אולם ,השימוש בכוכים ובגלוסקמות באותה מערת קבורה החל
מאוחר יותר ,במאות הא' לפסה"נ והא' לסה"נ )קלונר וזיסו תשס"ג .(32:לפיכך ,אפשר להניח שהשימוש הראשוני במערה ,A
הכוללת כוכים ,היה במאה הב' לפסה"נ ,וכי היא המשיכה לשמש עד המאה הא' לסה"נ .נקב בתחתית גלוסקמה ,כמו זה
שבגלוסקמה  ,117מוכר משלהי ימי הבית השני ,ומעיד על הקפדה יתרה על טומאת המת )עמר וזיסו תשס"ח.(163–162:
סימון מיקום הכוכים ברישומי פחם על דופנות מערה  Eמעיד על תכנון מוקדם .השתמרות הרישומים ואי השלמת תכנית
המערה משקף אולי את פרק הזמן הקצר שבו הייתה המערה בשימוש לפני שנאטמה .לפיכך ,ולאור השימוש בכוכים לצד
גלוסקמות ,יש לתארך את מערה  Eלמחצית השנייה של המאה הא' לסה"נ .פתחי המערות נאטמו במכוון ,ומאמץ רב
הושקע להקשות על פריצתן .ייתכן שהאטימה נעשתה לקראת אירוע שאילץ את בעלי המערה להפסיק את השימוש בה
לפרק זמן ממושך ,כמו המרד הגדול.
ללא חפירה אי אפשר לקבוע אם מחצבה  10קדמה להתקנת מערה  Aאו להיפך .אך אפשר לראות כי השתיים לא פוגעות זו
בזו ,עדות להיותן גלויות .בממצא כלי החרס נמצאו גם כלים מאוחרים ,אפשר כי מקורם בסחף מהמדרון .הדמיון בגודל
האבנים שהופקו במחצבה לאלה שנמצאו במחצבה הסמוכה לה ,אשר תוארכה למאה הא' לסה"נ )יגר  ,(2016וכן ממצא
שברי הגולוסקמות ,מחזקים את תיארוך המחצבה למאה הא' לסה"נ.

וקסלר-בדולח ש' תשנ"ד .ירושלים ,הר הצופים .חדשות ארכיאולוגיות ק.66–61:
יגר ד'  .2016ירושלים ,ואדי אל ג'וז .חדשות ארכיאולוגיות .128
עמר ז' וזיסו ב' תשס"ח .למשמעות הנקבים בארונות קבורה בירושלים ובסביבותיה .ארץ-ישראל כח.164–159:
קלונר ע' תשס"ב .סקר ירושלים  :האזור הצפוני-מזרחי )) (102סקר ארכיאולוגי של ישראל( .ירושלים.
קלונר ע' וזיסו ב' תשס"ג .עיר הקברים של ירושלים בימי הבית השני .ירושלים.
Rahmani L.Y. 1994. A Catalogue of Jewish Ossuaries in the Collections of the State of Israel .
Jerusalem.
Re’em A. 2011. Iron-Age Quarries, Second Temple-Period Installations and an Ottoman Watchtower on
the Southern Slope of Mount Scopus, Jerusalem. ‘Atiqot 63:27–43.
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Stiebel G.D. 2013. The Military Equipment. In D. Ben-Ami. Jerusalem Excavation in the Tyropoeon

Valley (Giv‘ati Parking Lot) 1 (IAA Reports 52). Jerusalem. Pp. 297–304.
 .1מפת איתור.
 .2תכנית.
 .3חתכים.
 .4המחצבה ,מבט למזרח.
 .5שברי גלוסקמות.
 .6אבן קלע.
 .7חצר מערות הקבורה ,מבט למזרח.
 .8קיר  ,16מבט לצפון.
 .9שרידי רצפה סמוך לדופן הדרומית של החצר ,מבט למערב.
 .10בליטה בסלע בדופן הצפונית של החצר ,מבט לצפון.
 .11קיר  ,17מבט למזרח.
 .12פתח חדר הקבורה במערה  ,Eמבט לדרום.
 .13רישום פחם של מיקום הכוכים ,מבט למזרח.
 .14גלוסקמה .117
 .15גלוסקמה .118
 .16הפתח החסום במערת קבורה  ,Eמבט לדרום.
 .17ממצא כלי חרס.

 .1מפת איתור.
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 .2תכנית.
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 .3חתכים.

 .4המחצבה ,מבט למזרח.
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 .5שברי גלוסקמות.

 .6אבן קלע.

 .7חצר מערות הקבורה ,מבט למזרח.
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 .8קיר  ,16מבט לצפון.
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 .9שרידי רצפה סמוך לדופן הדרומית של החצר ,מבט למערב.

 .10בליטה בסלע בדופן הצפונית של החצר ,מבט לצפון.
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 .11קיר  ,17מבט למזרח.

 .12פתח חדר הקבורה במערה  ,Eמבט לדרום.
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 .13רישום פחם של מיקום הכוכים ,מבט למזרח.

 .14גלוסקמה .117
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 .15גלוסקמה .118

 .16הפתח החסום במערת קבורה  ,Eמבט לדרום.
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 .17ממצא כלי חרס.
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ירושלים ,ח' אום טובא
זוביר עדוי ואנה אייריך-רוז

26/04/2018
דוח סופי

בחודשים יולי ואוקטובר  2010נחפרו שתי מערות קולומבריום בשולי ח'ירבת אום טובא שבדרום ירושלים )הרשאות מס'  ;A, 6035-A-5856נ"צ
 ,(221760–70/626370–80 ,222155–65/626325–35לקראת בנייה והנחת תשתיות .החפירות ,מטעם רשות העתיקות ,נוהלו על ידי ז'
עדוי וא' אייריך-רוז .ד"צ אריאל זיהה את המטבע ,וי' נגר חקר את עצמות האדם .אחת המערות הוסבה לשמש מאגר מים ,ומאוחר יותר הותקנה
בה מערת קבורה; המערה השנייה הותקנה כנראה כבור מים והוסבה לשמש קולומבריום .ממצא כלי החרס מיוחס לתקופות הברזל ,2
ההלניסטית ,הרומית המאוחרת והביזנטית.

לדוח המלא ר' קישור להלן.
אום טובא
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ירושלים ,אום טובא
16/05/2018
דוח סופי

יעקב ביליג

בחודשים אפריל ,מאי ואוגוסט  2015נערכה חפירת הצלה בשכונת אום טובא בירושלים )הרשאה מס'  ;A-7368נ"צ 221446-
 ,(2080/626243-7121לקראת הנחת תשתיות .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון חברת הגיחון ,נוהלה על ידי י' ביליג ,בסיוע נ' נחמה
)מנהלה( ,ד' תנעמי )גילוי מתכות( ,א' פרץ )צילום שטח( ,ו' אסמן וי' שמידוב )מדידות ושרטוט( ,א' רזניצקי )מעבדת מתכת( ור' קול )נומיסמטיקה(.

את שכונת אום טובא חוצה אמת המים התחתונה לירושלים .תוואי האמה נמשך לאורך כ 21-ק"מ ,מבריכות שלמה להר
הבית ,בשיפוע היורד מגובה של כ 765-מ' ועד לכ 738-מ' מעל פני הים .האמה נבנתה בימי הבית השני ,כנראה בימי
המלכים החשמונאים ,ופעלה לסירוגין עד לפני כמאה שנה .לאורך האמה נעשו סקרים ,בדיקות ומחקרים )מזר תשל"ג; מזר
תש"ן ;177–174:ביליג תשנ"ז; קלונר תשס"א .(146–145 ,136–133 ,131:כן נערכו חפירות אחדות בקרבת מקום ,לאורך
האמה )עדוי  ;2005זילברבוד  ;2011ביליג  .(2014הרחוב הראשי בשכונה ,רח' אל-משהיד ,סלול בחלקו הגדול על תוואי
אמת המים ,ובמהלך עבודות הפיתוח נחשפה האמה בכמה קטעים .חפירה ארכיאולוגית התאפשרה רק בשטח שבשולי
הכביש ) ,Aלהלן( .בשכונה נערכו בעבר חפירות נוספות ונתגלו בהן שרידים מכמה תקופות )אייריך-רוז תשס"ח; קגן ואייריך-
רוז  ;2012עדוי  ;2013עדוי  ;2014עדוי  ;2015ר' שם מקורות(.
החפירה נערכה בשלושה שטחים ) ;C–Aאיור  .(1בשטח ) Aנ"צ  ,(221445/626785ברח' אל-משהיד ,נחפר קטע מאמת
המים התחתונה לירושלים .בשטח ) Bנ"צ  ,(22171/62668ברח' אל-סולטן  ,57נתגלה מתקן חצוב .בשטח ) Cנ"צ
 ,(22208/62625בחצר בית ספר יסודי ,נחשפו שני קירות.

שטח  — Aאמת המים התחתונה לירושלים .האמה )איורים  (3 ,2נחשפה לאורך של  7.5מ' .חלקה הדרומי שמור כמעט
בשלמותו ואילו מצב ההשתמרות של החלק הצפוני נעשה גרוע ככל שהוא מתקרב לכביש .האמה ברובה בנויה ובחלקה
חצובה בסלע הגיר ) 1.5מ' רוחב מלא( .בשלביה הקדומים של האמה ,המים זרמו בתוך תעלת זרימה מטויחת );specus
רוחב בחלק העליון  0.55מ' ,רוחב בחלק התחתון  0.4מ'( ,שתחתיתה לא נחשפה .הטיח על דופנותיה של תעלת הזרימה
נמצא גם על שפת התעלה ) 0.8מ' רוחב במערב 0.3 ,מ' רוחב במזרח ,שם נפגעה קשות(.
בראשית התקופה העות'מאנית הונח צינור חרס עטוף בבטון בחלק התחתון של תעלת הזרימה )ראש המעטפת בעומק של
 0.75–0.60מ' מתחת לראש תעלת הזרימה( ,ועל כן תחתיתה של תעלת הזרימה לא נחשפה .בחלקו העליון של הצינור
הותקנו חורים סגלגלים שנועדו כנראה להכנסת היד פנימה למריחת חומר איטום בין חוליות הצינור ו/או לפתיחת סתימות
בצינור .בקצה הדרומי של החפירה נמצא באתרו לוח כיסוי מאבן גיר ) 0.65 × 0.45 × 0.26מ'( .גובה הזרימה של המים
בצינור החרס  741.8מ' מעל פני הים )כאמור ,תחתית תעלת הזרימה לא נחשפה ולא נעשה חתך דרך שרידי האמה
הקדומים יותר( .על האמה ,בדרום החפירה ,אפשר להבחין בקמרון מרושל עשוי מאבני גוויל ובבטון שנוסף בשלב מאוחר על
תעלת הזרימה )איור  .(4התופעה שבה צינור חרס עות'מאני מונח בתעלת הזרימה בעומק רב יחסית ותעלת הזרימה
מכוסה בקירוי קמור עשוי מלט ואבנים ,לא הובחנה במקומות אחרים.
שטח  — Bמתקן חצוב .פיר מלבני ) 1.1 × 0.8מ'; איורים  (6 ,5הוליך אל מתקן ) 2.5מ' עומק החפירה( ,שדופנותיו ,חוץ
מהמערבית ,חצובות במאונך .בעומק של כ 2-מ' חסרה הדופן המערבית ונראה שזהו חלל טבעי בסלע .החפירה לא
הושלמה ,ולפיכך תכנית המתקן המלאה ותכליתו לא הובהרו.

669 / 1276

שטח  — Cשרידי קירות .נחשפו שני קירות ) ;W2 ,W1איורים  ,(8 ,7הבנויים זה על גבי זה .קיר  ,1העליון ,בנוי מאבנים
גדולות ניצבות על צדן הצר ,והוא נוטה מעט ביחס לקיר  ,2התחתון ,הבנוי מאבנים גדולות המונחות על צדן הרחב; נראה
ששימשו קירות שדה בשתי תקופות שונות .במילוי עפר חום ,ממערב לקיר  ,1נמצאו שני מטבעות :אחד מתוארך למאה הד'
לסה"נ )ר"ע  (147572והשני לתקופה האומיית שלאחר הרפורמה של עבד אל-מליכ ) 750–697לסה"נ; ר"ע .(147573
ייתכן שהקירות קשורים למנזר שזמנו התקופות הביזנטית והאומיית ,שנתגלה כ 250-מ' מערבה )אייריך-רוז תשס"ח; עדוי
.(2014

אייריך-רוז א' תשס"ח .ח' אום טובא .בתוך י' פטריך וד' ועמית ,עורכים .חידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבותיה א.
ירושלים .עמ' .142
ביליג י' תשנ"ז .אמת המים התחתונה לירושלים .עבודת מוסמך ,אוניברסיטת בר אילן .רמת גן.
ביליג י'  .2014ירושלים ,אמת המים התחתונה .חדשות ארכיאולוגיות .126
זילברבוד א'  .2011ירושלים ,הר חומה .חדשות ארכיאולוגיות .123
מזר ע' תשל"ג .אמות-המים הקדומות לירושלים .קדמוניות ה.124–120:
מזר ע' תש"ן .סקר אמות המים לירושלים .בתוך ד' עמית ,י' הירשפלד וי' פטריך ,עורכים .אמות המים הקדומות בארץ
ישראל .ירושלים .עמ' .195–169
עדוי ז'  .2005ירושלים ,אמת המים התחתונה .חדשות ארכיאולוגיות .117
עדוי ז'  .2013ירושלים ,אום טובא .חדשות ארכיאולוגיות .125
עדוי ז'  .2014ירושלים ,אום טובא .חדשות ארכיאולוגיות .126
עדוי ז'  .2015ירושלים ,ח' אום טובא .חדשות ארכיאולוגיות .127
קגן י"ד ואייריך-רוז א'  .2012ירושלים ,אום טובא .חדשות ארכיאולוגיות .124
קלונר ע' תשס"א .סקר ירושלים  :האזור הדרומי )סקר ארכיאולוגי של ישראל( .ירושלים.

 .1מפת איתור.
 .2שטח  ,Aתכנית וחתכים.
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 .3אמת המים ,מבט לדרום.
 .4שרידי הקירוי על אמת המים ,מבט לדרום.
 .5שטח  ,Bתכנית וחתך.
 .6המתקן החצוב ,מבט לדרום.
 .7שטח  ,Cתכנית וחתך.
 .8שטח  ,Cמבט לצפון.

 .1מפת איתור.
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 .2שטח  ,Aתכנית וחתכים.
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 .3אמת המים ,מבט לדרום.

 .4שרידי הקירוי על אמת המים ,מבט לדרום.
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 .5שטח  ,Bתכנית וחתך.

 .6המתקן החצוב ,מבט לדרום.
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 .7שטח  ,Cתכנית וחתך.
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 .8שטח  ,Cמבט לצפון.
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ירושלים ,עטרות ,דרך בית חנינה
27/05/2018
דוח סופי

דוד גלמן

בחודש מאי  2017נערכה חפירת הצלה בירושלים ,דרך בית חנינה ,בגבול אזור התעשייה עטרות ,סמוך לצומת דרך שדה התעופה וכביש 60
)הרשאה מס'  ;A-8001נ"צ  ;221333-42/640008-20איור  ,(1בעקבות גילוי עתיקות בפיקוח לקראת עבודות להרחבת הכביש .החפירה,
מטעם רשות העתיקות ובמימון חברת מוריה ,נוהלה על ידי ד' גלמן )צילום( ,בסיוע נ' נחמה )מנהלה( ,ד' תנעמי )גילוי מתכות( ,ו' אסמן )מדידות(,
נ' זאק )תכנית( ,ב' טורי )פיקוח ,בטיחות ותיעוד דיגיטלי( ,א' לידסקי-רזניקוב )ציור קרמיקה( ,א' רזניצקי )טיפול במתכות( ,ק' עמית )צילום כלי
מתכת( ,ור' קול )נומיסמטיקה(.

נפתחו שני ריבועים ונחשפו בהם שרידים של דרך קדומה ) 10מ' אורך ,כ 3-מ' רוחב; איור  .(2תשתיות מודרניות פגעו
בשרידי הדרך הקדומה וייתכן שרוחבה המקורי היה גדול יותר.
קטעים נוספים של הדרך ,ששימשה בתקופות הרומית והביזנטית והובילה מירושלים צפונה ,מוכרים כ'דרך בית חורון' או
'דרך שכם' מסקרים וחפירות ,שבהם השתמרה הדרך ברוחב  5–4מ' ,לרוב מרוצפת באבנים:
בח' עדאסה )צפון( ,כקילומטר אחד מדרום-מערב לאתר ,נמצאו שרידים של דרך רומית חצובה )קלונר תשס"ב :אתר  .(1בח'
עדאסה )דרום-מערב( ,כ 1.5-ק"מ מדרום-מערב לאתר ,נמצאו שרידים מהדרך הרומית ולצדה קירות בנויים )קלונר תשס"ב:
אתר  .(5באתר 'המיל ה ,'IV-כ 2.5-ק"מ מדרום לאתר נחשף קטע דרך מרוצף באבנים ,באורך כ 3-ק"מ והשתמרות של כ-
 4.5מ' רוחב )קלונר תשס"ב :אתר  .(28בקטע נוסף של הדרך ,כ 3.5-ק"מ מדרום לאתר ,השתמר הקטע מרוצף אבנים
ברוחב של כ 4-מ' ,חלקו בנוי על גבי מדרון והונח על גבי מדרגות בנויות )קלונר תשס"ב :אתר  .(77ב 2004-נחשף קטע קטן
נוסף מהדרך ,מרוצף אבנים ,בשכונת בית חנינה )זילברברוד .(2008
ב 2008–2007-נחפרו קטעים נוספים מהדרך ברחובות טאהה חוסין ועבד-אל חמיד שומאן בבית חנינה ,ואותרו בהם שלבים
אחדים מהתקופות ההלניסטית–הביזנטית )עדוי .(2012
בקטע הדרך שנחשף בחפירה מפלס עליון של גיר כתוש ומהודק ) ;L6 ,L3איור  ,(2המונח על גבי תשתית של אדמה
מהודקת וחצץ דק ) ;L7איורים  ,(4–2המונחת על הקרקע הטבעית .שולי המפלס העליון משתרעים מעט יותר ממפלס
התשתית במערב ,וייתכן שכך היה גם במזרח .בחלק משטח החפירה השתמרו שני המפלסים ואילו במזרח הריבוע הדרומי
השתמר רק מפלס התשתית .חלק משרידי הדרך שקעו כ 10-ס"מ מתחת לגובהם המקורי.
נחפר חתך בשרידי הדרך ,במטרה להבחין בבהירות בין המפלסים ולאתר ממצאים שהקשרם החתום יכול לסייע בתיארוך
הדרך )איור  .(5באדמת המילוי החתומה ) (L8נמצאו מעט חרסים סחופים ,לא אנדיקטיביים .עם זאת ,על פי מאפייני
החרסים וסימני טכניקת הייצור שלהם אפשר לתארכם כנראה לתקופה הרומית ולייחס את בניית הדרך לתקופה זו לכל
המוקדם.
החרסים שנמצאו באדמת המילוי שמעל שרידי הדרך כוללים שברי קנקני אגירה מהתקופות הרומית הקדומה )איור (2:6
והמאוחרת )איור  ,(3:6ושברים רבים של קדרות מטיפוס  arch-rimmed basinמהתקופה הרומית המאוחרת–הביזנטית
)איור  .(5 ,4:6מהממצא הקרמי אפשר להניח שהדרך נסללה בתקופה הרומית ואולי המשיכה לשמש בתקופה הביזנטית.
בחלק הצפוני של החפירה השתמרות הדרך טובה פחות .נמצא מפלס של אבנים טבעיות במגוון גדלים ) ;L4כ 1.6-מ' רוחב;
איורים  ,(7 ,2לכל רוחב ריבוע החפירה ,בציר מזרח–מערב ,הנמשך מערבה מעבר לקצה המערבי של שרידי הדרך
ולגבולות החפירה.
קטע דרך זה נהרס בפעילות מאוחרת .מחתכים שנחפרו בעבודות הבנייה בקרבת החפירה עולה כי היה כאן תוואי נחל,
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שחלו בו שינויים במרוצת הזמן – השקע שנוצר התמלא באבנים מפעילות טבעית של סחף או מפעילות מכוונת ,ונסתם.
בין אבני המפלס וסמוך להן ,מעבר לקצה המערבי של תוואי הדרך ,נמצאו שני מטבעות המתוארכים לסוף המאה הד'–
תחילת המאה הה' לסה"נ .כן נמצאו חרסים ,בהם שבר קנקן מהתקופה החשמונאית )איור  .(1:6מקורן של האבנים והאדמה
שביניהן אינו ידוע ,סחף או מילוי מכוון; לפיכך אין אפשרות לתארך את מועד הריסת קטע הדרך על סמך המטבעות והחרסים
שנמצאו בו.

זילברברוד א'  .2008ירושלים ,שיכוני נוסיבה .חדשות ארכיאולוגיות .120
עדוי ז'  .2012ירושלים ,בית חנינה .חדשות ארכיאולוגיות .124
קלונר ע' תשס"ב .ירושלים ,האזור הצפוני-מזרחי )) (102סקר ארכיאולוגי של ישראל( .ירושלים.
 .1מפת איתור.
 .2החפירה ,תכנית וחתך.
 .3שני המפלסים בחתך ,מבט לצפון-מערב.
 .4שני המפלסים בחתך ,מבט לדרום-מזרח.
 .5הריבוע הדרומי והחתך ,מבט לדרום-מערב.
 .6ממצא כלי חרס.
 .7ערוץ נחל)?( ,מבט לדרום-מערב.
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 .1מפת איתור.
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 .2החפירה ,תכנית וחתך.
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 .3שני המפלסים בחתך ,מבט לצפון-מערב.

 .4שני המפלסים בחתך ,מבט לדרום-מזרח.
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 .5הריבוע הדרומי והחתך ,מבט לדרום-מערב.
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 .6ממצא כלי חרס.
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 .7ערוץ נחל)?( ,מבט לדרום-מערב.
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ירושלים ,ג'בל מוכביר
אלכסנדר ויגמן

27/05/2018
דוח סופי

בחודשים פברואר–מרס  2017תועדו שתי מערות קבורה חצובות בסלע בשני אתרים בשכונת ג'בל מוכביר בירושלים )רישיון מס' ;S-746/2017
נ"צ מערה  ;223300-28/629459-71 1נ"צ מערה  ;222172-84/629618-32 2איור  .(1התיעוד ,מטעם רשות העתיקות ובמימון מ' ראידה,
נערך על ידי א' ויגמן וא' רוז ,בסיוע ב' טורי )פיקוח(.

שתי המערות תועדו בפוטוגרמטריה )שחזור תלת-ממדי על סמך צילומים דיגיטליים( לאחר שחלקיהן הקדמיים נהרסו
במהלך עבודות פיתוח; המערות לא נחפרו בגלל לחץ של חוגים חרדיים .הן נמצאו שדודות וקרקעיתן הייתה מכוסה באדמת
סחף .שתי המערות נמצאות בתחומי נקרופוליס נרחב מימי הבית השני המשתרע לאורך גדותיו של נחל אצל )קלונר וזיסו
תשס"ג .(202–192:מערה  1תועדה חלקית בעבר ).(Brandenburg 1926:123–125
מערה ) 1איורים  .(7–2המערה נחצבה בקפידה בסלע גיר רך על הגדה הדרומית של נחל אצל .חלקה המזרחי נהרס כליל
במהלך עבודות עפר נרחבות שחצבו חתך אנכי במדרון הטבעי )איור  .(2הכניסה אל המערה הייתה כנראה דרך המרחב
הצפוני ) ;L100כ 4.1× 2.3-מ' ,עד  1.5מ' גובה השתמרות( ,שהיה חצר קטורה או חדר שתקרתו נהרסה .בקיר הדרומי של
מרחב  100נחצבה כניסה ) 1.01 × 0.85מ' 0.95 ,מ' עומק( בתוך מסגרת שקועה )איור  .(6בחלקה הפנימי הורחבה
הכניסה ועוגלה ,כנראה בחציבה מאוחרת ,והיא הובילה אל תוך חדר קבורה מרובע ) ;L101כ 3.35 × 2.95-מ' 1.75 ,מ'
גובה התקרה מהחלק העליון של בור העמידה( .בפינתו הדרומית-מערבית של חדר הקבורה נחשפה פינה מבור עמידה.
בקירות המערבי והדרומי של חדר  101נמצאו פתחים המובילים אל חדרים קטנים שנחצבו במידות דומות ,ובהם שתי
אצטבות לאורך דופנותיהם הארוכות ) ;L105–L102כ 2.3–2.2 × 1.7–1.5-מ' 0.55–0.45 ,מ' גובה תקרה מעל
האצטבות( .לחדר  104פתח מקושת בתוך מסגרת מעוצבת ) 0.45 × 0.40מ'( ונראה כי פתחי החדרים האחרים היו דומים
לו ,והורחבו בחציבה מאוחרת ל 1.0–0.9-מ' .בחדר  104נחצבה גומחה קטנה ,כנראה לליקוט עצמות ) ;L106כ 0.35-מ'
רוחב( .בחדר  105נחצב בקרקעית בור העמידה בור ליקוט עצמות מעוגל ) ;L107קוטר  0.45מ' ,עומק  0.35מ'(; ייתכן
שבורות כאלה היו גם בחדרים האחרים ,אך כוסו באדמת סחף .בחלק המזרחי של חדר  105נחצב דרך האצטבה מעבר
מקושת ) 1.2מ' אורך 0.52 ,מ' רוחב( שהוביל אל חדר נוסף ) ;L108כ 2.05 × 1.40-מ'( שלאורך דופנותיו הצפונית
והדרומית נמצאו מקמרים נמוכים חצובים בקפידה ) 1.4 × 0.75–0.65מ'; עד  0.55מ' גובה( .הפינה הדרומית-מזרחית של
חדר  108חותכת כוך קטן ) ;L109כ 1.05 × 0.40-מ';  0.6מ' גובה( ,שנחצב באוריינטציה שונה מזו של חדרי המערה ,ואולי
שייך ,עם כוך נוסף מדרום-מזרח לו ) ;L110כ 2.1 × 0.8-מ';  0.8מ' גובה( למערה אחרת שנהרסה .ממזרח לכוך 110
נמצאו כנראה שרידי פינת חדר הקבורה שממנו נחצב הכוך ) ;L111איור .(7
הגומחה ) ,(L106הבור לליקוט עצמות ) (L107והמקמרים ) ;L108קלונר וזיסו תשס"ג (42–36 ,31–30:מעלים את הסברה
שהמערה שימשה בשלהי ימי הבית השני .המערה תועדה בחלקה על ידי ברנדנבורג שפרסם בשנות ה 20-של המאה הכ'
תכנית ותיאור של חדרים  108–100ושני חדרים דומים לחדרים  103–102לאורך הצד המזרחי של חדר  ,101שנהרסו עוד
לפני התיעוד הנוכחי .בתיאור המעבר בין החדרים  105ו 108-ציין ברנדנבורג לוח אבן שכיסה את המעבר בחלקו העליון ,אך
בתיעוד הנוכחי הלוח לא נמצא .את פתחי חדרים  105–102תיאר ברנדנבורג ברוחב של כ 0.5-מ' ,וייתכן שהם הורחבו אחרי
תיעודו .ברנדנבורג לא תיאר את המקמרים בחדר  108או את כוכים  110 ,109שככל הנראה היו מכוסים באדמת סחף
כאשר ביקר במערה ).(Brandenburg 1926:123–125; Fig. 34
מערה ) 2איורים  .(9 ,8המערה ,על הגדה הצפונית של נחל אצל ,נהרסה בחלקה הצפוני במהלך עבודות פיתוח ובפתחה
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נבנה קיר בטון .למערה סדקים קרסטיים רבים ,שהורחבו במהלך חציבתה .פתח מרובע ) 1.15מ' רוחב( הוביל אל תוך חלל
מרובע ) ;L200כ 2.80 × 2.65-מ';  1.2מ' גובה מרבי של התקרה מעל אדמת הסחף( .החלק הצפוני של הקיר המערבי של
החדר חצוב בסלע ואילו בשאר קירות החדר לא ניכרים סימני חציבה .בקיר המזרחי נמצא כוך לא רגולרי ) ;L201כ× 0.6-
 1.5מ';  0.85מ' גובה( שעוצב לאורך סדק קרסטי .ממערב לחדר  200נמצא חלל לא רגולרי ללא סימני חציבה ) ;L202כ2.1-
×  2.3מ';  1.1מ' גובה מרבי של התקרה מעל אדמת הסחף(.
אי אפשר לתארך את המערה על סמך תכניתה .ייתכן שגם היא מערת כוכים מימי הבית השני שנחצבה בגסות ,אך אפשר
שכוך  201אינו כוך קבורה אלא הרחבת סדק קרסטי בניסיון ליצור חדר חדש או להרחיב את חדר  200מזרחה.

קלונר ע' וזיסו ב' תשס"ג .עיר הקברים של ירושלים בימי הבית השני .ירושלים.
Brandenburg E. 1926. Die Felsarchitektur bei Jerusalem. Kirchhain.
 .1מפת איתור.
 .2מערה  ,1מבט למערב.
 .3מערה  ,1תכנית וחתכים.
 .4המודל הפוטוגרמטרי ,מבט לצפון.
 .5המודל הפוטוגרמטרי ,מבט למזרח.
 .6המעבר בין חדרים  100ו ,101-מבט לדרום.
 .7שרידי חדר  ,111מבט לדרום-מזרח.
 .8מערה  ,2תכנית וחתך.
 .9המודל הפוטוגרמטרי ,מבט לצפון-מערב.
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 .1מפת איתור.

 .2מערה  ,1מבט למערב.
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 .3מערה  ,1תכנית וחתכים.
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 .4המודל הפוטוגרמטרי ,מבט לצפון.
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 .5המודל הפוטוגרמטרי ,מבט למזרח.

 .6המעבר בין חדרים  100ו ,101-מבט לדרום.
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 .7שרידי חדר  ,111מבט לדרום-מזרח.
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 .8מערה  ,2תכנית וחתך.
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 .9המודל הפוטוגרמטרי ,מבט לצפון-מערב.
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ירושלים ,שיכוני נוסיבה
02/07/2018
דוח סופי

דוד יגר

בחודש מאי  2016נערכה חפירת הצלה בשיכוני נוסיבה שבשכונת בית חנינה בירושלים )הרשאה מס'  ;A-7712נ"צ 221099-275/637573-
 ,(636לקראת עבודות פיתוח .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון נ' אבו ליל ,נוהלה על ידי ד' יגר )הכנת שטח וצילום( ,בסיוע נ' נחמה
)מנהלה( ,א' האג'יאן וי' שמידוב )מדידות ושרטוט( ,חברת גריפין )צילום אוויר( ,ק' עמית )צילום סטודיו( ,ז' משקביץ )פיקוח( ,א' אקרמן
)גיאומורפולוגיה( וב' טורי )ארכיאולוג נפת מזרח ירושלים(.

החפירה נערכה במגרש ברחוב ח'ליל א-סכאכיני ,במדרון הדרומי של גבעה ,מצפון לרחוב עבד אל-חמיד שומאן )כביש
 .(4197שטח הגבעה תחום ממזרח ומצפון ברחוב אל-זיתונה וממערב בכביש  .50ברכס שועפאת–בית חנינה פרוש מערך
מחצבות מן התקופות הרומית והביזנטית ,שרבות מהן נתגלו בעבר בסקרים ובחפירות שנערכו באזור )עדוי ] 2007איור
 ;[1:1מזרחי 2008א ]איור  ;[2:1מזרחי 2008ב ]איור  ;[3:1עדוי ] 2009איור  ;[4:1זילברבוד 2012א ]איור  ;[5:1זילברבוד
2012ב ]איור  ;[6:1עדוי ] 2012איור  ;[7:1זילברבוד ] 2013איור  ;[8:1יגר 2014א ]איור  ;[9:1יגר 2014ב ]איור  ;[10:1עדוי
] 2014איור  ;[11:1יגר 2015א ]איור  ;[12:1יגר 2015ב ]איור  ;[13:1ביליג ] 2016איור  ;[14:1יגר ] 2016איור ;[15:1
זילברבוד ] 2017איור  .([16:1לצד הרכס נמשכות שתי דרכים עתיקות ,דרך שכם ודרך בית חורון ,שהובילו לירושלים )תוואי
רחוב טהא חוסיין ואל-זיתונה בהתאמה; קלונר תשס"ב :אתר  ;28עדוי  .(2012הקרבה לדרכים סייעה להובלת אבני בנייה
לירושלים וליישובים בקרבת המחצבות.
נחפרו ארבע מחצבות ) ;D–Aאיורים  (3 ,2ומתקן חצוב ) .(L18מחצבות  Bו C-הן המשכן הדרומי של מחצבות שנחפרו
בעבר )יגר 2015א( .מחצבות  D–Bנמשכות צפונה ,מעבר לשטח החפירה .טרם החפירה נחשפו בכלי מכני מתארי
המחצבות ,ונחפר חלק ממילוי אדמה בהן ,עד לקרקעית המחצבות .הושארו חתכי ביקורת ) 1מ' רוחב( ,במרחקים קבועים,
כדי לתעד ולדגום את ההצטברויות שהורבדו בתוך המחצבות.
ארבע המחצבות הן מטיפוס 'מחצבת חצר גדולה' )ספראי וששון תשס"א .(4:שיטת חציבת האבנים מוכרת ממחצבות
אחרות מהסביבה :הפרדת האבן מהסלע בתעלות שנחצבו משלושה צדדים וניתוקה מצדה ה'חופשי' ,כפי שאפשר לראות
מאבנים שלא נותקו )איור  (4ומתשלילים שנשארו לאחר הפקת האבנים )איור  .(5גודל האבנים במחצבה אחיד ברובו )× 0.3
 0.6 × 0.3מ' מידות האבן השכיחה( .לתעלות ההפרדה חתך טרפזי ) 0.13–0.10מ' בחלק העליון 4–3 ,ס"מ בתחתון(
ומידותיהן אחידות ותואמות את גודל האבנים שהופקו במחצבה .סימני סיתות אלכסוניים זהים נראים בדופנות המחצבות )–1
 2ס"מ רוחב;  0.5ס"מ עומק; איור  .(6הממצא משטח המחצבות היה דל — חרסים לא אינדיקטיביים.
מחצבה  .Aבמחצבה ) ;L1כ 19-מ' אורך 10 ,מ' רוחב 2.5 ,מ' עומק מרבי; איורים  (8 ,7זוהו ארבע שכבות ) .(4–1שכבה
 ,1התחתונה ,היא מילוי של פסולת חציבה ) ;L5כ 1.0–0.5-מ' עובי( ,שכיסה את קרקעית המחצבה בשיפוע היורד צפונה.
בשכבה  2נמצאה אדמת טרה-רוסה תחוחה בגוון אדום-צהבהב ) ;L4כ 0.7–0.2-מ' עובי( ,שכיסתה את שכבת פסולת
החציבה .סמוך לדופן הצפונית נמצא ריכוז של אבני שדה גדולות ) ,(L20שהעמיק עד לקרקעית המחצבה .שכבה  3היא
אדמת טרה-רוסה תחוחה בגוון חום-אדמדם ) ,L3כ 0.5-מ' עובי( ,ואילו שכבה  ,4העליונה ,היא הצטברות של אדמת סחף
) ;L2כ 0.4-מ' עובי( מעורבת בפסולת שמקורה בסלילת כביש סמוך.
בדופן הצפונית של המחצבה אפשר להבחין בפגיעה בסלע ובתשלילים של קידוחים ,ששימשו להחדרת מקלות דינמיט )איור
 ;(9יש להניח שמקור הפגיעה הוא בחציבה מודרנית במהלך המאה הכ' לסה"נ.
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מחצבה  .Bבמחצבה ) ;L6כ 34-מ' אורך 13.5 ,מ' רוחב 3.5 ,מ' עומק מרבי; איורים  (11 ,10זוהו חמש שכבות ).(5–1
שכבה  ,1התחתונה ,היא מילוי של פסולת חציבה ) ;L10כ 0.8-מ' עובי( .שכבה  2היא אדמת טרה-רוסה תחוחה בגוון אדום-
צהבהב ) ;L9כ 0.3-מ' עובי( .שכבה  3היא מילוי של פסולת חציבה ואבני מחצבה פגומות ) ;L8כ 0.8-מ' עובי( .שכבה  4היא
אדמה טרה-רוסה תחוחה בגוון חום ) ;L7כ 0.2-מ' עובי( ,ואילו שכבה  ,5העליונה ,היא הצטברות של אדמת סחף מעורבת
בפסולת ) ;L2כ 0.7-מ' עובי( ,בדומה לשכבה  4במחצבה .A
נראה כי במחצבה היו שלושה שלבי שימוש .עם תום השימוש הראשוני להפקת אבני בנייה היא ננטשה ,וקרקעיתה כוסתה
בפסולת חציבה ) ;L10שכבה  .(1שכבה זו כוסתה במילוי מכוון של אדמת טרה-רוסה ) ;L9שכבה  .(2לאחר פרק זמן לא
ידוע חודשה החציבה בה ,והיא הורחבה מערבה ואולי גם מזרחה .פסולת החציבה מהרחבה זו ) ;L8שכבה  (3הושלכה
במרכז המחצבה ,אזור שכבר לא היה בשימוש .המחצבה ננטשה שנית וכוסתה מחדש במילוי של אדמת טרה-רוסה );L7
שכבה  .(4בתוך שכבה זו נבנה בשלב כלשהו מתקן מרובע מדופן בטיט אפור ) .(L11על סמך סימני פגיעה בדופנות הסלע
ותשלילי קידוחים יש להניח כי נעשתה פעילות חציבה במקום גם במהלך המאה הכ' לסה"נ ,בדומה למחצבה .A
מחצבה  .Cבמחצבה ) ;L12כ 16-מ' אורך 22 ,מ' רוחב 4 ,מ' עומק מרבי; איורים  (12 ,10זוהו שלוש שכבות ).(3–1
בשכבה  ,1התחתונה ,נמצא מילוי של פסולת חציבה ואבנים פגומות ) ;L14כ 1-מ' עובי; איור  ,(13בשיפוע היורד צפונה;
אפשר להבחין בשני סוגים של פסולת חציבה שנשפכו זה על זה לסירוגין .שכבה  2היא אדמת טרה-רוסה תחוחה בגוון חום
בהיר-צהבהב ) ;L13כ 1-מ' עובי( ,ואילו שכבה  ,3העליונה ,היא הצטברות של אדמת סחף מעורבת בפסולת ) ;L2כ 0.4-מ'
עובי( ,בדומה לשכבות  4במחצבה  Aו 5-במחצבה .B
מחצבה  .Dבמחצבה ) ;L15כ 17-מ' אורך 15.5 ,מ' רוחב 1.5 ,מ' עומק מרבי; איור  (14זוהו שלוש שכבות ) .(3–1בשכבה
 ,1התחתונה ) 1מ' עובי( ,נמצא מילוי של פסולת חציבה ואבנים פגומות .בשכבה  0.5) 2מ' עובי( אדמת טרה-רוסה תחוחה
בגוון חום בהיר-צהבהב .שכבה  ;L2) 3כ 0.4-מ' עובי( זהה לזו שנמצאה בשכבה העליונה בשלוש המחצבות האחרות.
מתקן שמתארו סגלגל ) ;L18כ 1.5-מ' קוטר מרבי 1 ,מ' עומק; איור  (15נמצא מדרום למחצבה  .Bבמתקן נמצאה
הצטברות של אדמת סחף .המתקן שימש כנראה לאגירת מים לצינון כלי מתכת ששימשו בעבודת החציבה והסיתות באתר.
מתקנים דומים מוכרים במחצבות אחרות בסביבת ירושלים )זילברבוד וששון תשס"ט.(146–145:
שיטת הפקת האבנים ומתאר המחצבה מעידים על ידע ,תכנון מוקדם וארגון שאפשרו עבודה באתר של כמה קבוצות
פועלים בעת ובעונה אחת .קשה לתארך מחצבות ,שכן ברוב התקופות היו שיטות החציבה זהות או דומות )ספראי וששון
תשס"א .(2:מחצבות אלה והמחצבות שנחפרו ונסקרו בעבר סיפקו אבני בנייה לעיר ירושלים ואולי גם ליישובים בעורף הצפוני
של העיר ,בקרבת המחצבות ,דוגמת ח' חוואנית ,ח' מעארם וח' עדאסה )עדוי  .(2007למרות היעדר ממצא מתארך ,אפשר
להציע כי זמנן של המחצבות בתקופות הרומית–הביזנטית )המאות הג'–הז' לסה"נ( ,על סמך קרבתן לאתרים ולמחצבות
דומות מתקופה זו.
לאחר שהעבודה במחצבה פסקה ,היא מולאה בפסולת חציבה וסיתות שנוצרה במהלך העבודה באתר .שכבה זו כוסתה
במילוי של אדמת טרה-רוסה לצורכי חקלאות .למחצבות מאפיינים אידיאליים לחקלאות :למבנה חצר המחצבה יתרון
משמעותי מבחינת משק המים הזמין לגידולים; שכבת אדמת הטרה-רוסה המכסה את פסולת החציבה משמשת תשתית
טובה לגידולים; משטחי הסלע בכל המרחב מנקזים כמות גדולה של נגר עלי אל שטח המחצבה; תחתית המחצבה אטומה
למדי ,ומאפשרת לחלק רב מהמים להצטבר ולהיאגם שם לפרק זמן ארוך; ושכבת פסולת החציבה היא שכבת אוורור
המכילה מים .השתכבות כזו מאפשרת לשורשים לחדור עד למפלס המים ,ותנאי המים משופרים בזכות מערכת אוורור
המונעת ריקבון של השורשים )א' אקרמן ,מידע בעל פה(.
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מילוי אבני השדה סמוך לדופן הצפונית של מחצבה  Aנועד 'לשבור' את מפל המים במורד המדרון ולאפשר חלחול מהיר של
מי הגשמים ,וכך למנוע הצפה של החלקה החקלאית .שיטה דומה שימשה בבניית טרסות בתחתית המדרונות )Gibson
.(2015:301
מגוון פסולת החציבה מעיד על כמה סוגי סיתות שנעשו באתר ,כפי שהציעו ספראי וששון )תשס"א :(12:את השבבים הגסים
והגדולים אפשר לשייך לחציבת האבנים ,ואילו את השבבים הקטנים יותר — לסיתות משני ולהכנת האבן לשינוע .העדויות
למגוון סגנונות חציבה ,שנמצאו זה על זה לסירוגין ,מלמדות כי עיבוד האבנים נעשה מחוץ למחצבה ,וכי לעתים פונתה
פסולת הסיתות מאזור העבודה אל תוך שטח המחצבה; פסולת המחצבה שהושלכה יצרה מעין כבש משופע ,ששימש
להתניידות אל תוך המחצבה וממנה.
במהלך החפירה נדגמו השכבות שנראו בחתכי הביקורת של מחצבות  Aו B-על ידי גיאומורפולוג .בדיקת הדגימות תסייע
בתיארוך סיום העבודה במחצבה ונטישתה והשלב שבו כוסה שטח המחצבה באדמה והוסב לשמש חלקה חקלאית.

ביליג י'  .2016ירושלים ,שיכוני נוסיבה .חדשות ארכיאולוגיות .128
זילברבוד א' 2012א .ירושלים ,בית חנינה )א'( .חדשות ארכיאולוגיות .124
זילברבוד א' 2012ב .ירושלים ,בית חנינה )ב'( .חדשות ארכיאולוגיות .124
זילברבוד א'  .2013ירושלים ,בית חנינה ,שיכוני נוסיבה .חדשות ארכיאולוגיות .125
זילברבוד א'  .2017ירושלים ,שיכוני נוסיבה .חדשות ארכיאולוגיות .129
זילברבוד א' וששון א' תשס"ט .מחצבה לאבני בניין מתקופת הבית השני בצפון ירושלים .בתוך י'
אשל ,עורך .מחקרי יהודה ושומרון יח .אריאל .עמ' .154–139
יגר ד' 2014א .ירושלים ,בית חנינה .חדשות ארכיאולוגיות .126
יגר ד' 2014ב .ירושלים ,שיכוני נוסיבה .חדשות ארכיאולוגיות .126
יגר ד' 2015א .ירושלים ,שיכוני נוסיבה .חדשות ארכיאולוגיות .127
יגר ד' 2015ב .ירושלים ,בית חנינה ,שיכוני נוסיבה .חדשות ארכיאולוגיות .127
יגר ד'  .2016ירושלים ,שיכוני נוסיבה.חדשות ארכיאולוגיות .128
מזרחי י' 2008א .ירושלים ,שיכוני נוסיבה )א'( .חדשות ארכיאולוגיות .120
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מזרחי י' 2008ב .ירושלים ,שיכוני נוסיבה )ב'( .חדשות ארכיאולוגיות .120
ספראי ז' וששון א' תשס"א .חציבה ומחצבות אבן בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד .ירושלים.
עדוי ז'  .2007ירושלים ,שיכוני נוסיבה )א'( .חדשות ארכיאולוגיות .119
עדוי ז'  .2009ירושלים ,שיכוני נוסיבה )צפון( .חדשות ארכיאולוגיות .121
עדוי ז'  .2012ירושלים ,בית חנינה .חדשות ארכיאולוגיות .124
עדוי ז'  .2014ירושלים ,שיכוני נוסיבה .חדשות ארכיאולוגיות .126
קלונר ע' תשס"ב .סקר ירושלים  :האזור הצפוני-מזרחי )סקר ארכיאולוגי של ישראל( .ירושלים.
Gibson S. 2015. The Archaeology of Agricultural Terraces in the Mediterranean Zone of the Southern
Levant and the Use of the Optically Stimulated Luminescence Dating Method. Erlanger Geographische
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ירושלים ,הר ציון ,מעלה השלום
שועה קיסילביץ

29/07/2018
דוח סופי

בחודש יולי  2016נערכה חפירת הצלה בשכונת סילואן ,במדרון המזרחי של שלוחת הר ציון ,ממזרח לכביש המקיף את העיר העתיקה )רח'
מעלה השלום ,הרשאה מס'  ;A-7744נ"צ  .(221999-2009/631080-106החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון שוכר הקרקע מר מחמוד
גול ,נוהלה על ידי ש' קיסילביץ בסיועם של נ' נחמה )מנהלה( ,ב' טורי )בטיחות( ,ו' אסמן ,י' שמידוב ומ' קאהן )מדידות( ,נ' ספיר )פיקוח וייעוץ
מקצועי( ,ע' ראם ,י' זלינגר וי' קגן )ייעוץ מקצועי( ,א' דה-וינסנס )זיהוי כלי חרס( ,א' לידסקי-רזניקוב )ציור כלי חרס( ,ק' עמית )צילום ממצא( ור' כהן-
אמין )קליטת ממצאים( ,ובהשתתפות פועלי יזם.

נחשפו שכבות מהתקופות הרומית הקדומה ,הביזנטית ,האסלאמית הקדומה ,וכן ממצאים מודרניים.
שטח החפירה בקצה המזרחי של חניון בבעלות פרטית ,ממזרח לרחוב מעלה השלום ,דרומית-מזרחית לשער ציון )איור .(1
חודשים אחדים קודם לחפירה פורקה גדר רעועה; חפירות בכלי מכני יצרו חתך )כ 20-מ' אורך ,כ 3-מ' רוחב 3.5–1.5 ,מ'
עומק( לצורך בניית גדר חדשה שתפריד בין החניון לבתי מגורים בשכונה .בתוך הרצועה שנחפרה נותרה פסולת מודרנית
רבה ובתחתית החתכים שנוצרו ממערב וממזרח הובחנו מילויים ארכיאולוגיים ,ולפיכך נדרשה חפירה.
שטח החפירה במורדות הדרומיים של הר ציון שנחפר רבות בעבר ונחשפו בו שרידים ארכיאולוגיים מתקופות שונות
) .(Broshi and Gibson 1994; Broshi 1976a; 1976bכ 60-מ' מצפון -מערב לחפירה הנוכחית חשפה משלחת
אוניברסיטת צפון קרוליינה ) ,UNCר' איור  (1שרידים שזמנם למן ימי הבית השני ועד לימי הביניים );Gibson 2010
 .(Gibson, Lewis and Tabor 2016בין שער האשפות לשער ציון נמצאו שרידים מימי הבית השני ,התקופה הביזנטית
וימי הביניים )מרגובסקי תשל"א א'; תשל"א ב'; תשל"א ג'( .בחפירות אחרות ) (Bliss and Dickie 1898ומהשנים האחרונות
)זלינגר  ;2010זלינגר  (2011תועדו מערכות ביצור מתקופת הברזל  ,(?)2מימי הבית השני ומהתקופה הביזנטית ,וכן
שרידים מהתקופות הרומית והעות'מאנית.

החפירה נערכה בחלק הצפוני של הרצועה שנחפרה בעבודות הקבלן ,בשטח מצומצם ) 5מ' אורך 2.5 ,מ' רוחב; איור .(2
רוב שטח החפירה נחפר לעומק של כ 2-מ' ,בפינה הצפונית-מזרחית נחפר בור בדיקה )כ 2 × 1-מ'; איור  (3שבו הועמקה
החפירה ב 1.5-מ' נוספים .הרצועה הצרה שנחפרה על ידי הקבלן קבעה והגבילה את שטח החפירה והחתכים הגבוהים
ברצועה זו יצרו מגבלות בטיחות.
הובחנו שבע שכבות שתאריכן כנראה בתקופות שלמן הרומית הקדומה ועד האסלאמית הקדומה ,וכן הפרעה מודרנית.
שכבות  4–7הובחנו בבור הבדיקה בלבד.

שכבה  .7בקצה הצפוני של שטח החפירה ,בשטח קטן )כ 1-מ"ר( ,נחשף קטע מילוי של שכבה לבנה עשויה גושי טיח
מרוסקים שעל חלקם עיטור פרסקו צבוע בצבעים לבן ,אדום וירוק ) ;L104איור  ,(4היורדת בשיפוע מזרחה .למרות השברים
המרוסקים ,הסנטימטרים הספורים שנחפרו מחלקו העליון של המילוי ,והעדר חרסים שיסייעו לתיארוך ,סגנון הפרסקאות
עשוי להעיד שמקורם בבנייה מהתקופה הרומית הקדומה )המאות הא' לפסה"נ–הא' לסה"נ( ,בדומה לפרסקאות דומות
שנתגלו בחצר במנזר הארמני בהר ציון ,חלקן באתרן ,ותוארכו לתקופה זו ).(Broshi 1976a: 58, Pl. III
שכבה  .6על מילוי הטיח המרוסק נבנה קיר אבני גזית ) ;W105ר' איור  (3בציר צפון-מערב–דרום-מזרח ,שהשתמר לגובה
נדבך אחד .מן הקיר נחשף קטע קטן של אבן גזית גדולה שמשני צדדיה נראים קצותיהן של אבני גזית גדולות נוספות .ייתכן
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ששכבת הטיח המרוסק  104שימשה תשתית לקיר ולמפלס שהיה קשור בו אך לא השתמר.
שכבה  .5שכבת עפר גרגירי בהיר ) (L103היורדת בשיפוע קל מזרחה ומכסה את חלקו המערבי של קיר  .105השכבה
עשירה בממצאים ,בהם חרסים רבים ,צדפים קטנים רבים ,שברים קטנים של כלי זכוכית מהתקופה הביזנטית ,שבר כלי
שיש ,חלק מסכין עשויה מתכת )איור  (5וכלי עצם )איור  .(6כלי החרס מתוארכים לתקופה הביזנטית )המאות הד'–הה'
לסה"נ( :קערות )איור  ,(5–1:7מכסה קערה )איור  ,(6:7סיר בישול )איור  (7:7ומכסה סיר בישול )איור  ,(8:7פכים )איור ,9:7
 (10ונר )איור .(11:7
שכבה  .4השתכבות של עפר חום כהה ושכבות דקות של אבני שדה קטנות לסירוגין ) ,(L106החותכת את שכבה  .5שכבה
זו מכסה את חלקו המזרחי של קיר  ,105ומעברו המזרחי ממשיכה מטה לעומק של לפחות  0.7מ' מתחת לגובה ראש
הקיר .בעומק זה הופסקה החפירה בשל שטחה המצומצם וסכנת בטיחות .ההשתכבות בשכבה זו אופקית ,שלא כמו
ההשתכבות האלכסונית בשכבה  2שמעליה )להלן(.
נמצאו חרסים רבים; המאוחרים אופייניים לתקופה הביזנטית עד ראשית התקופה האסלאמית )המחצית השנייה של המאה
הז' לסה"נ ,התקופה האומיית( ,בהם קערות )איור  ,(3–1:8ידית מכסה של קערה )איור  ,(4:8פכים )איור  (6 ,5:8וקנקנים
)איור .(9–7:8
נראה שמילוי זה חותך את המילוי הבהיר של שכבה  ,L103) 5התקופה הביזנטית( שממערב לו ,וייתכן שזוהי תעלת שוד
של קיר .105
שכבה  .3נבנה קיר תמך רחב ומסיבי ) ,(W102שחלקו המערבי מחוץ לגבולות החפירה .הקיר הושתת על שכבה דקה של
עפר חום הומוגני ) (L101Cשחתמה תחתיה את המילוי הבהיר של שכבה  .5כיוונו הכללי של הקיר צפון–דרום והוא נמשך
לכל אורך הריבוע ) 5מ'( ,חלקו הצפוני מתעקל לצפון-מערב )איור  .(9הקיר ,שהשתמר לגובה מרבי של חמישה נדבכים ,בנוי
אבני שדה שחלקן מהוקצעות ,ובו אבני בנייה אחדות בשימוש משני .העיקול שהובחן בקיר הוא ככל הנראה תוצאה של בנייה
בהתאמה לטופוגרפיה ,ועם זאת ייתכן שזוהי תוצאה של קריסת הקיר במרוצת השנים תחת משקל האדמה שמעליו .
בעפר החום שעליו הושתת הקיר נמצאו חרסים האופייניים לתקופה הביזנטית המאוחרת עד למאה הח' לסה"נ )התקופה
העבאסית( ,בהם קערות )איור  (3–1:10ופך )איור  .(4:10בהשתכבות העפר למרגלותיו נמצאו חרסים מהתקופה העבאסית
)שכבה  ,2להלן( ,ועל כן אפשר להציע שנבנה בתקופה העבאסית.
שכבה  .2הצטברות של שכבות עפר חום ) (L101B ,L101Aשבו שכבות דקות של חצצים ,ממזרח לקיר התמך 102
ומעליו ,היורדות בשיפוע חד )כ (50º-מזרחה .כיוון ששכבה  ,4שמתחת לשכבות אלו ,מפולסת יחסית ,נראה שהשיפוע נוצר
מהיערמות השכבות ממזרח לקיר התמך והן הצטברו לאחר בניית הקיר .אי אפשר לקבוע אם זוהי הצטברות טבעית
והדרגתית או מילוי מכוון של העפר ממערב מזרחה .עם זאת ,השכבות הכילו חרסים רבים שתאריכם למן תקופת הברזל עד
לתקופה האסלאמית הקדומה )התקופה העבאסית( ויש בכך חיזוק להשערה כי זוהי שפיכה מכוונת של אדמות שהובאו
ממקומות שונים.
החרסים מהתקופה העבאסית )המאות הח'–הי' לסה"נ( כוללים בעיקר קערות שלהן זיגוג במגוון צבעים :צהוב )איור ,(1:11
צהוב וירוק )איור  (3 ,2:11ושחור על רקע לבן-צהבהב )איור  ,(4:11טיפוס שאולי ממשיך לתקופה הפאטימית )המאות הי'–
הי"א לסה"נ( ,קערה גדולה שאינה מחופה ומעוטרת בעיטור סרוק )איור  ,(5:11וכן פכים עשויים חומר צלהב ),Buff Ware
ידית פך ,איור  .(6:11עוד נמצאה קערה )איור  (7:11דומה לקערות המזוות מהתקופה הממלוכית ,אך אינה מזוגגת ועשויה
להיות טיפוס קדום של קערות אלו.
שכבה  .1הפרעה מודרנית ) (L100חותכת את השכבות של שכבה  2המשתפלות מזרחה ,שהובחנה בשני מקומות :בפינה
הצפונית-מערבית של החפירה ,שם הובחן קצהו הדרומי-מזרחי של בור הנמשך מעבר לגבולות החפירה ,ובחלק המזרחי
של החפירה ,שם הובחן בור נוסף היורד לדרום-מזרח ונמשך מעבר לגבולות החפירה .שני מקומות אלה הם בורות אשפה
מודרניים שבהם עפר חום כהה ,גושי בטון ,שקיות ובקבוקי פלסטיק ,ואף צמיג בפינה הדרומית-מזרחית .שכבה זו קשורה
בבניית הגדר המודרנית בעת הסדרת מגרש החניה ממערב.
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אף שהחפירה הוגבלה לשטח קטן ,מחצית שטחו של ריבוע חפירה ,נחשפו שכבות ארכיאולוגיות עשירות בממצא
המשתרעות על פני תקופה ארוכה ,למן התקופה הרומית הקדומה ועד לתקופה המודרנית .תגליות אלו מצטרפות לממצאים
ארכיאולוגיים מחפירות נוספות במדרונות הר ציון ,המעידות על פעילות אנושית ענפה באזור בתקופות אלו .מעניינים במיוחד
הם שברי הפרסקאות שמקורם כנראה בבתי אמידים מימי הבית השני שהיו במעלה המדרון ושחלקם נחפרו על ידי
מרגובסקי )תשל"א א'( וברושי ) ,(Broshi 1976a: 58, Pl. IIIוכן קיר התמך והמילויים המשוכבים היוצרים שיפוע חד מעברו
המזרחי ,שתאריכם כנראה התקופה האסלאמית הקדומה.
טבלות מפרט לאיורים  10 ,8 ,7ו11-

זלינגר י'  .2010ירושלים ,מורדות הר ציון .חדשות ארכיאולוגיות .122

זלינגר י'  .2011ירושלים ,הר ציון .חדשות ארכיאולוגיות .123

מרגובסקי י' תשל"א א' .ירושלים ,בדיקות ליד בורג' כברית .חדשות ארכיאולוגיות לו.14:

מרגובסקי י' תשל"א ב' .ירושלים ,הר ציון .חדשות ארכיאולוגיות לז.20–19:

מרגובסקי י' תשל"א ג' .ירושלים ,הר ציון )כביש גליקנטו( .חדשות ארכיאולוגיות לח.16–15:

Bliss F.J. and Dickie A.C. 1898. Excavations at Jerusalem 1894–1897. London.

Broshi M. 1976a. Excavations in the House of Caiaphas, Mount Zion. In Y. Yadin ed. Jerusalem

Revealed. Jerusalem. Pp. 57–60.

Broshi M. 1976b. Excavations on Mount Zion, 1971–1972 (Preliminary Report). IEJ 26:81–88.

Broshi M. and Gibson S. 1994. Excavations along the Western and Southern Walls of the Old City of
Jerusalem. In H. Geva ed. Ancient Jerusalem Revealed. Jerusalem. Pp. 147–155.

Gibson S. 2010. New Excavations on Mount Zion in Jerusalem and an Inscribed Stone Cup/Mug from
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the Second Temple Period. In D. Amit, O. Peleg-Barkat and G.D. Steibel eds. New Studies in the

Archaeology of Jerusalem and its Region: Collected Papers IV. Jerusalem. Pp. 32*–43*.

Gibson S., Lewis R. and Tabor J. 2016. New Finds from the 11th to 13th Centuries along the Southern
Old City Wall of Mount Zion. In G.D. Stiebel, J. Uziel, K. Cytryn-Silverman, A. Re’em and Y. Gadot eds.

New Studies in the Archaeology of Jerusalem and its Region: Collected Papers X. Jerusalem. Pp. 39*–
55*.
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.מערב- מבט לצפון,L101B ,L101A  ושכבות102  קיר.9
(L101C)  ממצא כלי חרס מהתקופה הביזנטית המאוחרת עד המאה הח' לסה"נ.10
.(L101B)  ממצא כלי חרס מהתקופה העבאסית.11
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 .1מפת איתור.
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 .2תכנית וחתך.

 .3בור בדיקה ,מבט לדרום.

 .4שברי טיח מעוטר )פרסקו( מהשכבה הלבנה בשכבה .7
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 .5סכין מתכת מ.L103-

 .6כלי עצם מ.L103-
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 .7ממצא כלי חרס מהתקופה הביזנטית ).(L103

 .8ממצא כלי חרס מהתקופה הביזנטית המאוחרת עד המאה הז' לסה"נ ).(L106
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 .9קיר  102ושכבות  ,L101B ,L101Aמבט לצפון-מערב.

 .10ממצא כלי חרס מהתקופה הביזנטית המאוחרת עד המאה הח' לסה"נ )(L101C
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 .11ממצא כלי חרס מהתקופה העבאסית ).(L101B
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ירושלים ,ח' א-רם
12/08/2018
דוח סופי

דוד יגר

בחודש מאי  2017נערכה חפירת הצלה בח' א-רם ,באזור התעשייה עטרות בירושלים )הרשאה מס'  ;A-8005נ"צ 221048-267/640835-
 ;920איור  ;1יגר  ,(2016לקראת עבודות פיתוח .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון מוריה — חברה לפיתוח ירושלים בע"מ ,נוהלה על ידי
ד' יגר ,בסיוע נ' נחמה )מנהלה( ,א' רוס וא' ויגמן )פוטוגרמטריה( ,א' בלשוב )מדידות ושרטוט( ,נ' סנדוקה וס' דלאשה )פיקוח( וב' טורי )ארכיאולוג
נפה(.

החפירה נערכה במדרון הדרומי של גבעה התחומה בכבישים ,ונחשפו בה קבר ארגז חצוב ,קיר שדה ,שני ספלולים ועשר
חציבות מלבניות )איור  .(2מצפון לשטח החפירה ,בנמל התעופה עטרות ,התגלו בעבר  20ספלולים ותשעה קברי פיר )ללא
קבורה( מתקופת הברונזה )האלפים הג'–ב' לפסה"נ( ומחצבה מהתקופה הרומית הקדומה )המאות הא' לפסה"נ–הא'
לסה"נ; ביליג  ;2009איור  .(A-3867 :1כקילומטר אחד מצפון-מזרח לשטח החפירה ,בכפר קלנדיה ,התגלו בעבר בית חווה,
גתות ומחצבות מהתקופות ההלניסטית והרומית הקדומה )המאות הב' לפסה"נ–הא' לסה"נ; מגן תשמ"ד; איור L260 :1
.(,L191
קבר ארגז מלבני חצוב ) ;L3כ 1.6 × 0.6-מ' 1.6 ,מ' עומק; איורים  (4 ,3בציר צפון-מערב–דרום-מזרח ,ובו אדמה תחוחה
ורדרדה-לבנה .בחלק התחתון של הדופן הצפונית נחצבה גומחה ) ;L4כ 2.0 × 0.3-מ' 0.4 ,מ' עומק( ,ונחשפו בה שכבת
אדמה ) 0.1מ' עובי( ומעליה עצמות ,שבהן עצמות השוק והירך ,מפרק אצבע ושבר גולגולת ,המלמדות שהקבר שימש
לקבורת יחיד .הגומחה נאטמה בלוחות אבן .בקבר התגלו חרסים שאינם אינדיקטיביים ,פרט לשפת קנקן המתוארך
לתקופות ההלניסטית–הרומית הקדומה )המאות הב' לפסה"נ–הא' לסה"נ; לא צויר(.
קברי ארגז דומים תוארכו בעבר לתקופות הרומית המאוחרת )הנקרופוליס הצפוני של ירושלים; המאות הג'–הד' לסה"נ; אבני
תשנ"ז ,33:טיפוס  ,(3.1הרומית הקדומה )קומראן( ולמן סוף ימי הבית הראשון ועד לימי מרד בר כוכבא )בית צפאפא;
גורזלזני תשע"א.(120:
קיר שדה ) ;W22כ 20-מ' אורך 0.9 ,מ' רוחב 0.7 ,מ' גובה מרבי; איורים  ,(7–5נבנה משתי שורות של אבני שדה במגוון
מידות ,חלקן מהוקצעות ,ובתווך אבני שדה קטנות .הקיר הושתת בחלקו על סלע האם ובחלקו על אדמת הטרה רוסה
המכסה את המדרון .מצפון לקיר אדמת סחף ) ,(L23ומדרום לו אדמת טרה רוסה המכסה את סלע האם ).(L24
שני ספלולים ) — L1כ 0.3-מ' קוטר 0.2 ,מ' עומק ,איור  — L6 ;8כ 0.5-מ' קוטר 0.2 ,מ' עומק(.
עשר חציבות מלבניות בחלק המערבי של שטח החפירה ) ;L21 ,L19 ,L17 ,L14 ,L13 ,L11–L7מידות ממוצעות × 0.4
 1.3מ' 0.3 ,מ' עומק; איור  ,(9שהצטברה בהן אדמת טרה רוסה.
בחפירה נחשפו מתקנים חצובים שתיארוכם בעייתי בהעדר ממצא .קבר הארגז שימש במהלך התקופה הרומית ומלמד על
התיישבות בקרבת מקום בתקופה זו .הספלולים מצטרפים אולי לספלולים הרבים שהתגלו מצפון ,בשדה התעופה עטרות,
המתוארכים לתקופת הברונזה ומרחיבים אם כך את גבולו של האתר בעטרות דרומה .החציבות המלבניות הן אולי תוצר של
הפקת אבנים אד הוק לצורך בנייה באזור.
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אבני ג' תשנ"ז .בתי הקברות של ירושלים ובית גוברין במאות ד'ו' לסה"נ כדוגמא לבתי קברות עירוניים בארץ ישראל
בתקופות הרומית המאוחרת והביזנטית .עבודת דוקטור ,האוניברסיטה העברית .ירושלים.
ביליג י'  .2009ירושלים ,עטרות .חדשות ארכיאולוגיות .121
גורזלזני א' תשע"א .מרחב באקה אל-ע'רבייה :בית קברות מהתקופה הרומית ושרידים אחרים .עתיקות .*136–*105:64
יגר ד'  .2016ירושלים ,ח' א-רם .חדשות ארכיאולוגיות .128
מגן י' תשמ"ד .קאלאנדיה :חווה חקלאית לגידול גפנים ולייצור יין מימי בית שני .קדמוניות י"ז.71–61:
 .1מפת איתור.
 .2תכנית.
 .3קבר הארגז ,תכנית וחתך.
 .4קבר הארגז ,מבט לצפון-מערב.
 .5קיר שדה ,תכנית.
 .6קיר שדה ,מבט לדרום-מערב.
 .7קיר שדה ,מבט לדרום.
 .8ספלול  ,1מבט לצפון.
 .9חציבה  ,21מבט לצפון.
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 .1מפת איתור.

 .2תכנית.
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 .3קבר הארגז ,תכנית וחתך.
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 .4קבר הארגז ,מבט לצפון-מערב.

 .5קיר שדה ,תכנית.
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 .6קיר שדה ,מבט לדרום-מערב.

 .7קיר שדה ,מבט לדרום.
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 .8ספלול  ,1מבט לצפון.

 .9חציבה  ,21מבט לצפון.
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ירושלים ,ואדי אל-ג'וז
14/08/2018
דוח סופי

דוד יגר

בחודש פברואר  2017נערכה חפירת הצלה בשכונת ואדי ג'וז ,מצפון לעיר העתיקה בירושלים )הרשאה מס'  ;A-7955נ"צ 221981-
 ;2009/633314-41איור  ,(1לאחר שנחשפו שרידים ארכיאולוגיים במהלך עבודות להנחת תשתיות .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון
חברת מוריה ,נוהלה על ידי ד' יגר ,בסיוע נ' נחמה )מנהלה( ,א' רוז )פוטוגרמטריה( ,מ' קאהן )מדידות וסרטוט( וב' טורי )ארכיאולוג נפת מזרח
ירושלים(.

החפירה ,בצדה הדרומי של דרך הר הזיתים ,נערכה בתוואי תעלה צרה ) 15.0 × 2.5מ'( ,התחומה בתשתיות מודרניות
ובכביש )איור .(2
בקרבת שטח החפירה נערכו בשנים האחרונות חפירות ארכיאולוגיות אחדות ,ונחשפו בהן מחצבות קדומות ,המתוארכות
לתקופה הרומית הקדומה )המאות הא' לפסה"נ–הא' לסה"נ; לביא  ;2011איור  ;A-5798 :1ליברמן  ;2016איור :1
 ,(A-7373ומערות קבורה מהתקופות ההלניסטית והרומית )המאות הב' לפסה"נ–הד' לסה"נ; קלונר תשס"ב :אתרים ,245
 ;260 ,256 ,250 ,249סטורצ'ן  ;2016איור  .(A-7010 :1שרידים ארכיאולוגיים מימי הבית הראשון נמצאו סמוך למערת
שמעון הצדיק ולמערת הסנהדרין הקטנה שמדרום לשטח החפירה ,ויש חוקרים המציעים כי בתקופה זו היה כאן יישוב
שנמנה עם העורף החקלאי של העיר )זיסו תשס"ז .(40–33:בחפירה הנוכחית נחשפו שרידים של מחצבת אבן קדומה.
לחפירה קדמה הכנת שטח ,שבמהלכה הוסרו בעזרת כלי מכני שכבות מילוי והצטברות עד לקרקעית המחצבה .בשל אופי
הממצא ומגבלות בטיחות השטח לא נחפר אלא תועד בלבד )איור .(3

מן המחצבה ,מטיפוס מחצבת חצר )ספראי וששון תשס"א ,(4:נחשפו ארבע מדרגות חציבה היורדות למערב ולצפון ).(L5
טכניקת חציבת האבנים שהופקו בה מוכרת ממחצבות אחרות בסביבה :ניתוק האבן מהסלע בחציבת תעלות הפרדה
משלושה צדדים ,וניתוק האבן מצדה החופשי ,כפי שנראה בתשלילים שנשארו לאחר הפקת האבנים ומתעלות הפרדה
בקרקעית המחצבה .גודלן של רוב האבנים במחצבה אחיד ) 0.6 × 0.3 × 0.3מ'; איור  .(4לאחר שהמחצבה יצאה משימוש
היא כוסתה בשכבת סחף של אדמת טרה רוסה חומה ואבני שדה ) .(L4במהלך פרק זמן שאינו ידוע ,כוסה האזור במילוי של
אבני שדה בגודל קטן–בינוני ) .(L3מעל שכבה זו נמצאה שכבת אדמה חומה כהה ,ככל הנראה שרידים של דרך קדומה
) ,(L2שמעליה נסלל בימי המנדט כביש אספלט ).(L1
החרסים שלוקטו במהלך החפירה אינם אינדיקטיביים ואינם יכולים לעזור בתיארוך המחצבה.
מחצבה זו ,והמחצבות האחרות שנחפרו ונסקרו בעבר ,סיפקו אבני בנייה לעיר ירושלים .קשה לתארך מחצבות בהיעדר
ממצא ארכיאולוגי בשל שיטת החציבה הדומה במרוצת התקופות )ספראי וששון תשס"א .(2:למרות הממצא הדל אפשר
לקשור בין המחצבה לבין מחצבות סמוכות שתוארכו לתקופה הרומית הקדומה.

זיסו ב' תשס"ז' .יישוב נעלם' מתקופת הברזל מצפון לירושלים :החפירות בקדמת 'מערת הרמב"ן' שבערוצו העילי של נחל
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קדרון .בתוך ברוך א' ופאוסט א' ,עורכים .חידושים בחקר ירושלים  :הקובץ השנים עשר .רמת גן .עמ' .40–33
לביא ר'  .2011ירושלים ,רחוב ואדי אל ג'וז .חדשות ארכיאולוגיות .123
ליברמן ת'  .2016ירושלים ,שיח' ג'ראח ,המושבה האמריקנית .חדשות ארכיאולוגיות .128
סטורצ'ן ב'  .2016ירושלים ,שיח' ג'ראח .חדשות ארכיאולוגיות .128
ספראי ז' וששון א' תשס"א .חציבה ומחצבות אבן בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד .מכון ארץ חפץ ,ירושלים.
קלונר ע' תשס"ב .סקר ירושלים האזור הצפוני-מזרחי )סקר ארכיאולוגי של ישראל( .ירושלים.
 .1מפת איתור.
 .2שטח החפירה ,מבט למזרח.
 .3תכנית וחתך.
 .4שטח המחצבה ,מבט על לדרום.
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 .1מפת איתור.
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 .2שטח החפירה ,מבט למזרח.

 .3תכנית וחתך.
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 .4שטח המחצבה ,מבט על לדרום.
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ירושלים ,רמת שלמה
15/10/2018
דוח סופי

דוד יגר

בחודש יולי  2017נערכה חפירת הצלה במגרש פרטי בשכונת רמת שלמה בירושלים )הרשאה מס'  ;A-8060נ"צ 221430-528/634979-
 ,(5059לקראת עבודות פיתוח .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון פרויקט 'רום הרמה' ,נוהלה על ידי ד' יגר ,בסיוע נ' נחמה )מנהלה( ,מ'
קאהן )מדידות( ,א' רוס )פוטוגרמטריה( ,נ' זאק )שרטוט( ,ז' משקביץ )פיקוח( ,א' פרץ )זיהוי אמצעי לחימה( וא' ויגמן )ארכיאולוג נפת מערב
ירושלים(.

שכונת רמת שלמה בנויה על חלקו הדרומי של רכס שועפט–בית חנינה ,המשתרע מצפון לנחל צופים ועד נמל תעופה
עטרות )קלנדיה( ,בקצה הצפוני של העיר .המורדות המערביים של הרכס ,שממערב לקו פרשת המים ,פונים לנחל שורק.
הרכס מאופיין במסלע קירטון 'מלכה' מתקופת הטורון ,סלע נוח לחציבה המתקשה לאחר חשיפה לשמש וכן היה מועדף על
החוצבים והבנאים .הסלע שימש חומר גלם עיקרי לאבני הבנייה לעיר ירושלים וליישובים בסביבתה לאורך התקופות.
לאורך הרכס נחפרו מחצבות אבן רבות; סמוך לחפירה הנוכחית נחפרה מחצבת ענק )זילברבוד  ;2014זילברבוד ;2017
איור  A-6730 ,A-5204 :1בהתאמה( שתוארכה לתקופה הרומית הקדומה )המאות הא' לפסה"נ–הא' לסה"נ( ,והוצע כי
שימשה להפקת אבני בנייה לכותלי הר הבית )זילברבוד וששון  .(2009המחצבה שימשה שוב במהלך התקופה הביזנטית,
ולאחר תום השימוש בה הוסבה לחקלאות .עוד נחשפה סמוך לחפירה מערת קבורה שלפניה חצר רחבה וסביבה סימני
חציבה; המערה תוארכה על סמך מאפייניה לתקופה הרומית הקדומה )קלונר תשס"ב :אתר .(117
בחפירה הנוכחית ,ברחוב חזון איש ,במדרון הדרומי של השכונה )איור  ,(1נמצאו אזורי חציבה שהם המשכה הדרומי-מזרחי
של מחצבת הענק שחפרה זילברבוד .לחפירה קדמה הכנת שטח שבמהלכה נחשפו החציבות ומתאריהן ,ובעזרת כלי מכני
הוצאו מתוכן מילויי אדמה עד לקרקעית .בתוך שטח החציבות הושארו מילויי אדמה לדגימה בחפירה ידנית.
נחפרו שלושה ריכוזים של חציבות לאורך חלקיו המערבי והדרומי של המגרש )איור .(2
) L6כ 5 × 10-מ' ,כ 3-מ' גובה מרבי; איורים  .(4 ,3פינת מחצבה שדופנותיה זקופים .בתוך שטח החצר נראו שתי אבני
מחצבה לא מעובדות שהושארו; בחתך המערבי של החצר נראו רבדים של מילויי האדמה בתוך חצר המחצבה .מילוי של
שבבי חציבה כיסה את קרקעית המחצבה ) .(L8לאחר תום השימוש במחצבה מולא השטח באדמת גן חומה )(L9
ששימשה לחקלאות .לאחר שפסק עיבוד השטח החקלאי ,הצטברה במקום אדמת סחף ופסולת מודרנית ).(L1
) L7כ 2.5 × 2.5-מ' ,כ 1-מ' גובה מרבי( חציבות רדודות.
) L4כ 4.0 × 7.5-מ' ,כ 1.6-מ' גובה מרבי( חציבות רדודות.
) L5 ,L3 ,L2כ 10 × 27-מ'; איורים  .(6 ,5מחצבת חצר בת שלוש מדרגות חציבה היורדות מערבה .על גבי דופנות
המחצבה וקרקעיתה תשלילים של תעלות ניתוק והפרדה )איור  ,(7וסימני סיתות )איור  (8המעידים על טכניקת החציבה
וגודל האבנים שהופקו במחצבה ) 1.0 × 1.0 × 1.5מ' בממוצע; איור  .(9המדרגה התחתונה לא נחפרה בשל מגבלות
טכניות .בתוך שטח המחצבה נמצאה אדמת סחף בלבד ולא זוהתה שכבת שבבי החציבה הנמצאת לרוב בחלקה התחתון
של חצר המחצבה ,וזו משתרעת דרומה ,מעבר לגבולות החפירה.
במזרח השטח מדרגת חציבה ) ,(L10שעל סמך תשלילים של תעלות ניתוק והפרדה נראה כי הפיקו בה אבני בניין קטנות
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יותר ) 0.3 × 0.6 × 0.3מ'( .יש לקשור חציבות אלו למחצבה אחרת ,סביב חצר של מערת הקבורה מחוץ לגבול החפירה.
לא ניתן לתארך מחצבה זו ולקבוע מה הקשר שלה למחצבת הענק הצמודה לה ממזרח ומצפון.
הממצא משטח המחצבות דל ובו חרסים לא אינדיקטיביים .במהלך החפירה נמצא רימון יד ישן שסולק על ידי חבלן של
משטרת ישראל .טיפוס הרימון ,23 ,מסוג מילס בריטי ,שימש בתקופת מלחמת העולם הראשונה ועד למלחמת ששת הימים
)איור .(10
לאחר שהמחצבה יצאה משימוש ,היא מולאה בפסולת החציבה שנוצרה במהלך העבודה באתר .שכבה זו כוסתה במילוי של
אדמת טרה רוסה לשימוש חקלאי .לשטחי המחצבות מאפיינים טובים לחקלאות :למבנה חצר המחצבה יתרון חשוב מבחינת
משק המים הזמין לגידולי צומח באזור המבוסס על חקלאות בעל .שכבה של אדמת טרה רוסה המכסה את פסולת החציבה
משמשת תשתית לגידולים .משטחי הסלע בכל המרחב מייצרים כמויות נאות של נגר עלי המתנקז לשטח המחצבה .תחתית
המחצבה אטומה למדי ומאפשרת לרוב המים להצטבר ולהישאר שם לפרק זמן ארוך .שכבת פסולת החציבה היא שכבת
אוורור ומכילה בתוכה מים ,וכך מאפשרת לשורשים לחדור עד לעומק מפלס המים ובד בבד מונעת ריקבון של השורשים.
מאפייני החציבות – טכניקה ,גודל ומיקום – מעידים על מחצבת ענק שנועדה לספק אבנים למיזמי הבנייה המונומנטליים
שהתנהלו בעיר בתקופה הרומית הקדומה.

זילברבוד א'  .2014ירושלים ,רמת שלמה .חדשות ארכיאולוגיות .126

זילברבוד א'  .2017ירושלים ,שועפט )כביש  .(21חדשות ארכיאולוגיות .129
זילברבוד א' וששון א'  .2009מחצבה לאבני בניין מתקופת הבית השני בצפון ירושלים .בתוך י' אשל ,עורך .מחקרי יהודה
ושומרון קובץ יח .אריאל .עמ' .154–139
קלונר ע' תשס"ב .סקר ירושלים האזור הצפוני–מזרחי .סקר ארכיאולוגי של ישראל .ירושלים.
 .1מפת איתור.
 .2תכנית כללית של החפירה.
 .3מחצבה ) ,(L6תכנית וחתך.
 .4פינת מחצבה  ,6מבט לצפון.
 .5מחצבה ) ,(L5 ,L3 ,L2תכנית וחתך.
 .6חצר מחצבה ) ,(L2מבט לצפון.
 .7תעלת ניתוק בחצר מחצבה ) ,(L3מבט לצפון.
 .8סימני סיתות על דופן מדרגת מחצבה ) ,(L5מבט לצפון.
 .9אבן לפני ניתוק בחצר מחצבה ) ,(L3מבט לדרום.
 .10רימון יד.
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 .1מפת איתור.
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 .2תכנית כללית של החפירה.
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 .3מחצבה ) ,(L6תכנית וחתך.
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 .4פינת מחצבה  ,6מבט לצפון.

 .5מחצבה ) ,(L5 ,L3 ,L2תכנית וחתך.
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 .6חצר מחצבה ) ,(L2מבט לצפון.

 .7תעלת ניתוק בחצר מחצבה ) ,(L3מבט לצפון.
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 .8סימני סיתות על דופן מדרגת מחצבה ) ,(L5מבט לצפון.

 .9אבן לפני ניתוק בחצר מחצבה ) ,(L3מבט לדרום.
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 .10רימון יד.
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ירושלים ,מקור ברוך
20/11/2018
דוח סופי

רותם כהן

בחודש יוני  2017נערכה חפירת בדיקה ברחוב משה וולך ,בשכונת מקור ברוך בירושלים )הרשאה מס'  ,A-8033נ"צ 219553-61/632790-
 ;98איור  ,(1לקראת הקמתה של הקריה המחוזית ,בעקבות חתכי בדיקה שהתגלו בהם שני מוקדים ובהם ממצאים ארכיאולוגיים .שטח
החפירה סמוך לחניון אגד הישן ,בין רחוב יפו ושדרות שז"ר .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון חברת 'דניה סיבוס' נוהלה על ידי ר' כהן,
בסיוע נ' נחמה )מנהלה( ,ב' סטורצ'ן ,כ' ארביב וא' לנדס-נגר )חתכי בדיקה( ,מ' קאהן )מדידות( ,א' פרץ )צילום שטח( ,א' ויגמן וא' רוז )תכניות
בתיעוד פוטוגרמטרי( ,נ' זאק )סרטוט( וכן פועלים מטעם חברת 'פרח השקד'.

שטח החפירה סמוך לבנייני האומה בירושלים ,אזור שבו השתרע בעבר הכפר הערבי שיח' באדר .השטח עשיר בממצאים
ארכיאולוגיים שזמנם למן תקופת הברזל ועד התקופה העות'מאנית .בעשורים האחרונים נערכו בשטח חפירות רבות ונחשפו
בהן בית יוצר של הלגיון העשירי ,מתקנים חצובים מן התקופה ההרודיאנית ושרידי כנסייה מהתקופה הביזנטית )גולדפוס
וארובס  .(2001בחפירות הצלה מדרום ומדרום-מזרח לבנייני האומה נחשפו מערות קבורה מהתקופות הרומית והביזנטית,
מנזר ,מתקנים חקלאיים ,מחצבות אבן ובורות מים )בן-ארי  2016ור' הפניות נוספות שם( .בחפירת בדיקה ברחוב יפו,
בקרבת צומת הרחובות שרי ישראל ונורדאו ,נחשפו שרידים של דרך יפו מן המאה הי"ט וממצאים מהתקופה הרומית )קגן
 ,(2010ובחפירה בצומת הרחובות יפו ושרי ישראל ,נמצאו שרידים מתקופת הברזל  2וכן ממצא מהמאות הא'–הג' לסה"נ
)ויטו .(2011
בחפירה הנוכחית נפתחו שני ריבועי בדיקה המרוחקים כ 40-מ' זה מזה )איור  .(2בריבוע הצפוני-מערבי נחשפו שני קירות,
כנראה מודרניים ) ;W108 ,W106איור  .(3הריבוע הדרומי-מזרחי נחפר עד מפלס סלע האם ובו מדרגת סלע טבעית ואבני
שדה אחדות הצמודות אליה ,ייתכן שהיו חלק מקיר טרסה קדום )איור .(4
בריבוע הצפוני-מערבי נחשף ,קרוב לפני השטח ולכל אורך צלע הריבוע ,ראש קיר  106בציר צפון-מערב–דרום-מזרח )כ0.8-
מ' רוחב; איור  ,(5ונראה כי הוא נמשך משני צדיו מעבר לגבולות החפירה .הקיר נבנה משתיים או שלוש שורות של אבנים
לא סדורות ושרדו ממנו שני נדבכים של אבני שדה )כ 0.6-מ' גובה( .את הקיר קטע חתך בדיקה .על חזיתו הצפונית של
הקיר נשען קיר בטון מודרני )כ 0.1-מ' עובי( שבתוכו יסודות ברזל .מכאן נראה שקיר האבנים מודרני גם הוא אף שאין לשלול
את האפשרות שקיר הבטון המודרני נשען על יסודות קיר קדום .בעומק כ 0.3-מ' מפני השטח נחשף קיר נוסף – – 108
בציר צפון-מזרח–דרום-מערב )כ 1.7-מ' אורך חשיפה( .נראה כי הקיר בנוי משתי שורות אבנים מהוקצעות )כ 0.5-מ' רוחב(.
כ 4-מ' מדרום לגבולות הריבוע נחשף ראש קיר הנראה כהמשכו של קיר ) 108איור  ,(6בנוי מארבע שורות אבני שדה )כ-
 1.2מ' רוחב( ובגובה שני נדבכים לפחות .סמוך לקירות ועל גביהם הונחה אדמה חולית בהירה ,שונה מאדמת החמרה
החומה שסביבה .הממצא הקרמי בשטח דל ,ברובו שחוק וסחוף ,ואין בו כדי לתרום לתיארוך המבנה.

במרכז הריבוע הדרומי-מזרחי נחפר חתך בדיקה ) × 1.5 5.0מ'; איור  .(7בחלק הדרומי של החתך ) (L113העמיקה
החפירה כמטר אחד מגובה פני השטח עד סלע האם ואילו בחלק הצפוני ) – (L112כ 0.6-מ' ,עד מפלס הסלע .בין שני
החלקים מפרידה מדרגת סלע ,ייתכן ששולבו בה אבני שדה בינוניות שהתגלו מתחת למדרגת הסלע ויצרו קיר טרסה
) (W111שהושתת על סלע אם .לא ברור אם זהו קיר כיוון שלא נמצאו קירות נוספים שאליהם הוא ניגש וכן ממצא החרסים
סמוך לו דל וברובו אינו אינדיקטיבי.
נראה כי בריבוע הצפוני-מערבי הקירות מודרניים ובריבוע הדרומי-מזרחי לא ניתן לקבוע שרידים ארכיאולוגיים ממשיים,
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למעט אולי קיר טרסה.

אבנר ר'  .2013ירושלים ,בנייני האומה )דרום( .חדשות ארכיאולוגיות .125
בן-ארי נ'  .2016ירושלים ,בנייני האומה .חדשות ארכיאולוגיות .128
גולדפוס ח' וארובס ב'  .2001בית יוצר של הלגיון העשירי שבתחום בנייני האומה בירושלים .קדמוניות לד.118–111:
ויטו פ'  .2011ירושלים ,צומת מקס נורדאו .חדשות ארכיאולוגיות .123
לנדס-נגר א'  .2008ירושלים ,בנייני האומה )דרום( .חדשות ארכיאולוגיות .120
קגן י"ד  .2010ירושלים ,בנייני האומה .חדשות ארכיאולוגיות .122
 .1מפת איתור.
 .2תכנית.
 .3הריבוע הצפוני-מערבי ,תכנית.
 .4הריבוע הדרומי-מזרחי ,תכנית.
 .5קירות  106ו 108-בריבוע הצפוני-מערבי ,מבט לצפון-מזרח.
 .6ראש קיר  108שנחשף מדרום לריבוע הצפוני-מערבי ,מבט לדרום.
 .7חתך הבדיקה בריבוע הדרומי-מזרחי ,מבט לצפון-מזרח.
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 .1מפת איתור.

 .2תכנית.
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 .3הריבוע הצפוני-מערבי ,תכנית.
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 .4הריבוע הדרומי-מזרחי ,תכנית.

 .5קירות  106ו 108-בריבוע הצפוני-מערבי ,מבט לצפון-מזרח.
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 .6ראש קיר  108שנחשף מדרום לריבוע הצפוני-מערבי ,מבט לדרום.
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 .7חתך הבדיקה בריבוע הדרומי-מזרחי ,מבט לצפון-מזרח.
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ירושלים ,גבעת שאול
20/11/2018
דוח סופי

רותם כהן

בחודש יולי  2017נערכה חפירת הצלה בנחל רבידה ,גבעת שאול ,בירושלים )הרשאה מס'  ;A-8063נ"צ  ;217953-8064/632411-70איור
 (1לקראת סלילת כביש  16המחבר בין מחלף מוצא לשכונות מערב ירושלים .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון חברת 'זלמן בראשי ואחיו
בע"מ' )אחסון ציוד חפירה( ,נוהלה על ידי ר' כהן ,בסיוע נ' נחמה ור' אבו-חלף )מנהלה( ,ש' לשם ,כ' ארביב ות' שדיאל )פיקוח( ,מ' קאהן
)מדידות( ,א' פרץ )צילום( ,א' ויגמן וא' רוז )תכניות בתיעוד פוטוגרמטרי( ,א' דלרזון )סרטוט( ,י' רפיואנו )קרמיקה( ,א' לידסקי-רזניקוב )ציור ממצא(
ועובדים מטעם חברת 'פרח השקד'.

החפירה התפרסה על פני המדרונות הצפוניים-מזרחיים המובילים אל נחל רבידה ,בוואדי שבין השכונות גבעת שאול ובית
הכרם .המדרון באזור סביב שטח החפירה מאופיין במחשופי סלע רבים ובעיקר בתחתיתו הצטברה אדמת סחף רבה .הסלע
בשטח החפירה הוא מתצורת 'כפר שאול' המאופיין במסלע מסוג קירטון.
בסקרים שנערכו בעבר בסביבת החפירה תועדו מערות ,כבשן סיד ,מדרגות עיבוד קדומות ,שרידי שומרות ,מחצבות ,בורות
מים וגת )קלונר תשס"ג .(106–100 :בחפירות שנערכו באזור נחשפו קולומבריום ,גת ,מערות ,מחצבות וחציבות )זילברבוד
 ,(2015וכן מתקן חצוב ושלוש מערות )שור  .(2016בחתכי בדיקה שנחפרו ב 2014-בחלקות מעובדות בערוץ הנחל התגלו
מחצבה ,חציבות בסלע ומערות טבעיות .לקראת החפירה נחשף במלואו השטח המיועד לחפירה ,בפיקוח רשות העתיקות
ונציג מטעמה של 'אתרא קדישא' ,ובמהלכו זוהו שרידים ארכיאולוגיים אחדים.
בחפירה נחשפו ארבע מחצבות קדומות לאורך המדרון ,שתיים מהן נחצבו מתחת למצוק הסלע שלאורך המדרון ושתיים
נחפרו על גבי המשך המדרון ,כלפי מטה ,ויצרו מעין מצוקי סלע מלאכותיים )איור  .(2כמו כן נחשפה מערת קבורה שנחצבה
בתוך שטח המחצבה לאחר שזו יצאה משימוש )המערה לא נחפרה(.
באזור שמעל מצוק הסלע הטבעי נמשכת מחצבה עתיקה כמעט לאורך כל השטח ,ממזרח למערב )כ 61-מ' אורך 4.5 ,מ'
רוחב( .מפלס זה מחוץ לתוואי העבודות ולכן לא נחשף ולא נחפר ,ושרידי המחצבה בחלק זה נשארו ללא פגע .נראה שסוג
המסלע במפלס זה קשה יותר מזה שבשטח שנחפר.
מתחת למפלס העליון ,על גבי מצוק הסלע ,נראים פתחי שתי מערות חצובות )לא נחפרו( .על גבי מפלס הקירטון ,המתפרס
לאורך של כ 80-מ' ,מתחת למצוק הסלע ,שתי מחצבות :מחצבה  1במזרח ) ,L109 ,L104כ 9 × 34-מ' מידות מרביות;
איורים  (4 ,3ומחצבה  2במערב ) ,L102 ,L101 ,L100כ 8 × 21-מ' מידות מרביות; איור  ,(5שבגבולותיה נתגלתה חזית
מערת קבורה ,שפתח הכניסה אליה נחצב כמלבן בחזית הסלע שיושרה קודם לכן .פתח המערה מוקף במסגרת שקועה
משני צדיו ומעליו ) 0.85 × 0.85מ' פתח חיצוני 0.5 ,מ' רוחב 0.6 ,מ' גובה פתח פנימי( .הפתח הותאם לסגירה באבן גולל
רבועה ,דמוית פקק ,שחתמה את המערה )קלונר וזיסו תשס"ג .(23 :אבן הגולל לא נמצאה ופתח המערה היה מלא באדמת
סחף שחדרה במהלך השנים אל תוך חלל הקבר .צורת פתח זו שכיחה במרבית מערות הקבורה בירושלים ואופיינית
לתקופת הבית השני .המערה )איור  (L105 :6לא נחפרה.
בהמשך המדרון מטה מערה רביעית שלא נחפרה ,וכן שתי מחצבות נוספות – מחצבה  3במזרח ) ;L108כ 6-מ' אורך מרבי,
 2מ' רוחב מרבי 2 ,מ' גובה מרבי; איור  (7ומחצבה  4במערב ) ;L107כ 15-מ' אורך מרבי 7 ,מ' רוחב מרבי 2.6 ,מ' עומק
מרבי; איור  ,(8היוצרות מעין מצוק סלע מלאכותי.
במחצבות הובחנו תעלות חציבה ותעלות ניתוק .במחצבה  2נמצאה אבן באתרה ) ;L100כ 0.6 × 0.4-מ' ,כ 0.15-מ' עובי;
איור  .(9ניתן היה להבחין באבנים שלא נותקו במלואן מסלע האם )איור  .(10המחצבות מדורגות ,על פי תכנון החוצבים
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וכתוצאה של מלאכת החציבה .שיטה זו הקלה על החציבה והניתוק של האבן מן הסלע .גודל המדרגות הותאם לגודל האבן
הרצוי )ספראי וששון תשס"א.(4 :
הממצא הקרמי במחצבות היה דל ,אך על פי שברי הגוף האינדקטיביים ניתן לתארך את מרבית הכלים לשלהי התקופה
ההלניסטית עד התקופה הרומית הקדומה :קערה המיספרית מן התקופה הרומית הקדומה )איור  ,(1:11שני סירי בישול,
אחד מתוארך לשלהי המאה הא' לפסה"נ–המאה הא' לסה"נ )איור  (2:11ושני למאה הא' לסה"נ )איור  ,(3:11קנקנים )איור
 ,(5 ,4:11צפחת )איור  (6:11ובסיס פך )לא צויר( ,גם הם מן המאה הא' לסה"נ.
בשל הקושי לתארך מחצבה לפי טכניקת החציבה ,משמשות הנסיבות הסביבתיות אמצעי עזר עיקרי לתיארוכה )ספראי
וששון תשס"א( .לפיכך ,על פי הממצא הקרמי העולה מארבע המחצבות ,שבאחת מהן משולבת מערת קבורה מימי הבית
השני ,וכן מקרבתן אל לפחות שתי מערות חצובות האופייניות לימי הבית השני ,יש יסוד סביר להניח שהמחצבות פעלו בין
המאה הא' לפסה"נ לתחילת המאה הא' לסה"נ.
טבלת מפרט איור 11

זילברבוד א'  .2015ירושלים ,גבעת שאול .חדשות ארכיאולוגיות .127
ספראי ז' וששון א' תשס"א .חציבה ומחצבות אבן בארץ-ישראל בתקופת המשנה והתלמוד .אלקנה.
קלונר ע' תשס"ג .סקר ירושלים  :האזור הצפוני-מערבי )סקר ארכיאולוגי של ישראל( .ירושלים.
קלונר ע' וזיסו ב' תשס"ג .עיר הקברים של ירושלים בימי הבית השני .ירושלים.
שור מ'  .2016ירושלים ,נחל רבידה .חדשות ארכיאולוגיות .128
 .1מפת איתור.
 .2שטח החפירה ,מבט כללי לצפון.
 .3מחצבה  ,1מחצבת מדרגות ,תכנית וחתך.
 .4מחצבה  ,L104 ,1מבט למזרח.
 .5מחצבה  ,2מחצבת מדרגות ,תכנית וחתך.
 .6פתח מערת הקבורה החצובה ,מבט לצפון.
 .7מחצבה  ,3מבט למערב.
 .8מחצבה  ,4תכנית וחתך.
 .9אבן חצובה באתרה ,מבט על לדרום.
 .10אבן חצובה שלא נותקה ,עם תעלות החציבה והניתוק ,מבט על לדרום.
 .11ממצא כלי חרס.
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 .1מפת איתור.
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 .2שטח החפירה ,מבט כללי לצפון.

 .3מחצבה  ,1מחצבת מדרגות ,תכנית וחתך.
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 .4מחצבה  ,L104 ,1מבט למזרח.

 .5מחצבה  ,2מחצבת מדרגות ,תכנית וחתך.
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 .6פתח מערת הקבורה החצובה ,מבט לצפון.

 .7מחצבה  ,3מבט למערב.
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 .8מחצבה  ,4תכנית וחתך.

 .9אבן חצובה באתרה ,מבט על לדרום.
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 .10אבן חצובה שלא נותקה ,עם תעלות החציבה והניתוק ,מבט על לדרום.

 .11ממצא כלי חרס.
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ירושלים ,רחוב מונבז
24/12/2018
דוח סופי

עפר שיאון ויהודה רפיואנו

בחודשים מאי ויוני  2007וביולי  2008נערכו שתי חפירות הצלה ונפתח בור בדיקה לאורך רח' מונבז בירושלים )הרשאות מס' A,-5113
 ;5369-Aנ"צ  (221160.632255לקראת בנייה .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון חברת אפריקה-ישראל ,נוהלה על ידי ע' שיאון .נתגלו
בה שרידי בנייה ומגוון ממצאים מן התקופות הביזנטית והעות'מאנית המאוחרת ,וכן ממצא קטן מימי הבית השני ומהמאות הג'–הה' לסה"נ .י'
רפיואנו חקר את כלי החרס ,ד"צ אריאל חקר את המטבעות ול' חבס חקרה את לוחות האבן המגולפים.

לדוח המלא ר' קישורים להלן.
ירושלים ,רח' מונבז

לוחות אבן
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פריטי חרס ומתכת

מטבעות

ירושלים ,העיר העתיקה
16/12/2018
דוח סופי

קייט רפאל

בחודשים פברואר ומרס  2011נערכה חפירת הצלה בתוך בית מגורים ברחוב שונה הלכות  7שברובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים
)הרשאה מס'  ;A-6112נ"צ  ;2221/6314רפאל  ,(2015לקראת שיפוץ המבנה .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ,נוהלה על ידי ק' רפאל.
נחשפו בה שרידי מחצבה מימי הבית השני ושרידי מבנה מימי הביניים ,שמעליו הוקם בתקופה העות'מאנית מבנה הנמצא בשימוש עד היום .ר'
קול זיהה את המטבעות וסייע בכתיבת הדוח הנומיסמטי ור' בוכניק חקר את ממצא עצמות בעלי החיים.

רפאל ק'  .2015ירושלים ,הרובע היהודי .חדשות ארכיאולוגיות .127

לדוח המלא ר' קישורים להלן.
העיר העתיקה ,רח'
שונה הלכות
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מטבעות

עצמות בעלי חיים

ירושלים ,בית חנינה
31/12/2018
דוח סופי

דניאל עין מור

בחודש פברואר  2014נערכה חפירת הצלה סמוך לרחוב א-זיתונה שבשכונת בית חנינה ,בצפון ירושלים )הרשאה מס'  ;A-7030נ"צ
 ;213770-4224/637865-925איור  ,(1לקראת הקמת גן ילדים .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון עיריית ירושלים ,נוהלה על ידי ד' עין
מור )צילום שטח( ,בסיוע נ' נחמה )מנהלה( ,ב' טורי )פיקוח( ,א׳ האג׳יאן )מדידות( ,נ' זאק )תכניות( ,ג' ביכובסקי )נומיסמטיקה( ,ל' קופרשמידט
)מעבדת מתכת( ומ' שויסקיה )ציור ממצא( .כן סייעו ד' יגר ,ז' עדוי ור' בר-נתן.

נחשפו קטעים אחדים )כ 40-מ' אורך כולל( מדרך רוחב קדומה שקישרה בין ירושלים לאזור לוד )דיוספוליס( ,דרך מעלה בית
חורון .ראשיתה בשער שכם בצפון העיר העתיקה ,משם נמשכה צפונה על גבי רכס שועפט וכ 4-מיל רומיים מהעיר )5.8
ק"מ ,סמוך לחורבת חוואנית( פנתה לצפון-מערב וירדה אל עבר עמקי התלם שבבסיס שיפולי ההר דרך מעלה בית חורון.
משם הסתעפה אל עבר אזור שפלת יהודה ושפלת לוד ולכיוון מישור החוף )Fischer, Issac and Roll 1996:82–83, Fig.
 .(10בחפירות ובסקרים קודמים )ויגמן  (2013שנערכו בין אזור המיל הרביעי מירושלים לבין אזור החפירה נחשפו קטעים
נוספים מדרך זו:
 .1בחורבת חוואנית )הרשאה מס'  (A-5580נתגלו חמש שכבות יישוב שזמנן למן ימי החשמונאים ועד לתקופה הביזנטית
המאוחרת ,ונחשפה דרך ששימשה כנראה בתקופות הביזנטית–האסלאמית הקדומה .הדרך כוסתה על ידי הכביש הירדני
שעבר במקום )בר-נתן ,מידע בע"פ(.
 .2באזור צומת הרחובות טהא-חוסיין ועבד אל-חמיד שומאן נחפרו שני קטעים מתוואי הדרך )עדוי  .(2012בשטח  Aנתגלו
שבעה שלבים בבניית הדרך ,שנבנו זה על גבי זה בסטיות קלות מתוואי הקירות בין השלבים; בשטח  Bזוהה שלב אחד
בלבד .הממצאים הקרמיים והנומיסמטיים משני שטחי החפירה אפשרו לקבוע טווח כרונולוגי כללי לשימוש בדרך למן סוף
התקופה ההלניסטית ועד לתקופה הביזנטית .כן הובחן ,מצפון לשטח החפירה ,קטע נוסף מהדרך ,שהשתמר בפני השטח
)כ 240-מ' אורך; לא נחפר; עדוי  :2012איור .(2
 .3בצומת הרחובות ח'ליל א-סכאכיני ודרך ביר נבאללה ,נחפר קטע קצר מהדרך למלוא רוחבה )כ 8-מ'; יגר  (2016וזוהו
שישה שלבי בנייה .על בסיס הטווח הכרונולוגי הכללי של הממצא תוארכו שלבים  1ו 2-למאה הא' לפסה"נ ,שלב  3תוארך
למאה הב' לסה"נ ,שלב  4תוארך באופן כללי לתקופה הרומית ,שלב  5תוארך לתקופה הביזנטית ושלב  — 6למן התקופה
המנדטורית ועד ימינו.
 .4קטע מצומצם מהדרך ,שלא השתמר היטב ,נחשף כ 100-מ' מצפון לחפירתו של יגר ובמרחק של כ 50-מ' מדרום
לחפירה הנוכחית )זילברבוד .(2008
 .5קלונר סקר קטע מדרך ברוחב  4מ' בתחומי חורבת עדאסה )כ 1.6-ק"מ מצפון-מערב לחפירה הנוכחית( והציע כי זהו
המשך סעיף הדרך שנחשפה בחפירות שצוינו לעיל )קלונר תשס"ב ,14–13:אתרם .(5 ,4
 .6קטעים נוספים מהדרך ,בקטע שבין חורבת עדאסה לבין בית חורון ,נסקרו בסקר הדרכים הרומיות ביהודה )Fischer,
.(Issac and Roll 1996:79–83
שטח החפירה נתון ברצועה צרה ומוארכת בין רחוב א-זיתונה ממזרח לבין בנייה מודרנית ממערב .נפתחו שישה ריבועי
חפירה ) 5 × 4–3מ'; איור  :(2ארבעה בחלקו הדרומי-מזרחי של הרצועה ושניים נוספים בקצה הצפוני-מערבי שלה )איור .(3
לפני החפירה הוסרו מפני השטח שפכי עפר מעורבים בפסולת מודרנית בסיוע כלי מכני ,תחת פיקוח ארכיאולוגי.
זוהו ארבעה שלבים עיקריים של פעילות אנושית בשטח החפירה :שלב הבנייה העיקרי של הדרך )שלב 3א( ,שלב שבו
נערך תיקון נקודתי בקיר התוחם את הדרך )שלב 3ב(; שני שלבי בנייה מאוחרים שבמהלכם צומצם רוחבה )שלבים ;(2 ,1
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ושלב נוסף ,שקדם לשלב הבנייה העיקרי ,אך טיבו לא הובהר באופן מספק במהלך החפירה )שלב .(4
שלב  .4נחשף מפלס אבני שדה קטנות ) ;L120איור  ,2חתך  (2–2ומעליו נחפר מילוי נקי של אדמת טרה רוסה ) ;L114כ-
 0.8מ' עובי( .ייתכן כי מפלס האבנים קשור בריצוף תוואי הדרך משלב קדום ,אולם ההיקף המצומצם של החפירה באזור זה
מקשה לבסס הנחה זו.
שלב 3א .בחלקו הדרומי של שטח החפירה נחשפו שרידים לאורך כ 18.5-מ' ולרוחב  1.5–1.0מ' ,ובאזור הצפוני — לאורך
 9.5מ' ולרוחב  1.5–0.5מ' .נחשף הקיר המערבי התוחם של הרחוב ) ,(W14 ,W13 ,W11הנמשך בכיוון דרום-מזרח–צפון-
מערב ,וממזרח לו נחשפו שרידי הדרך שעל גביה הונח ריצוף אבן ) .(L102 ,L101שלושת קטעי הקיר נבדלים במעט זה
מזה במאפייני בנייתם.
קיר  ,11הקטע הארוך ביותר ) ;W11כ 11-מ' אורך 0.85–0.80 ,מ' רוחב ממוצע; איור  ,(4נחשף בחלקו המרכזי של שטח
החפירה ,השתמרו רק יסודותיו .הפן המזרחי נבנה מאבני שדה רבועות ) 0.30 × 0.25מ' 0.25 ,מ' גובה( ,היוצרות דופן
אחידה; הפן המערבי נבנה מאבני שדה קטנות–בינוניות ) 0.20 × 0.15מ' גודל ממוצע 0.1 ,מ' גובה( ,שהונחו צמוד לליבת
יסוד הקיר המורכבת ממילוי אדמת טרה רוסה ואבני שדה קטנות .על גבי אחת מאבני היסוד נראו שרידים של חומר צהבהב
שהכיל חוואר וגיר כתוש ,ששימש חומר מליטה בין היסוד לבין הנדבך הראשון.
קיר ) 14כ 5-מ' אורך( ,ששרד ממנו הפן המערבי ,נחשף מדרום לקיר .11
קיר  ;W13) 13כ 7.3-מ' אורך 0.9 ,מ' רוחב; איורים  :2חתך  (5 ;1–1נחשף בחלק הצפוני-מערבי של החפירה .הקיר נבנה
באופן מסיבי יותר מקירות  11ו .14-קיר זה השתמר בחלקו לגובה הנדבך הראשון מעל ליסוד ,ובדומה לקיר  11גם הוא קיר
דו-פני :הפן המזרחי נבנה מאבני שדה גדולות ) 0.6 × 0.5מ' 0.3 ,מ' גובה( ,אשר הונחו על גבי מילוי אדמת טרה רוסה )5
ס"מ עובי( ויוצבו בצדן המזרחי באבנים קטנות .הפן המערבי הורכב מאבני שדה בינוניות ) 0.35 × 0.30מ' 0.3 ,מ' גובה(,
שהושתתו אל תוך מילוי נקי של אדמת טרה רוסה .הפן המזרחי של הקיר נפגע קודם לחפירה מכלים מכניים ,ונחשף ראשן
של חלק מאבני היסוד של הקיר .על גבי חלק מאבנים אלו נראתה שכבה דקה של החומר הצהבהב ששימש חומר מליטה
בין היסוד לבין הנדבך הראשון )איור .(6
אף על פי שמאפייני קירות  11ו 13-משלב 3א אינם זהים לחלוטין ,נראה שיש לייחס את בנייתם לשלב אחד ,כיוון שהפן
המערבי שלהם הושתת אל תוך אותו מילוי נקי של אדמת טרה רוסה ,בחפירה ממערב להם לא נמצא המשך לריצוף האבן
של הדרך ועל גבי אבני היסוד שלהם נמצאה אותה שכבה של חומר מליטה צהבהב .לפיכך נראה שיש לייחס את ההבדלים
בבנייה בין שני קטעי הקירות לצורך נקודתי בבניית קיר מסיבי יותר בחלק הצפוני של אזור החפירה ,אולי בשל שיקולים
טופוגרפיים.
קטעים מריצוף הדרך ) ;L102 ,L101איור  ,(7ששויכו לשלב 3א' ,נחשפו בהשתמרות חלקית לכל אורך שטח החפירה.
הפרעה מודרנית ,לכל אורך שטח החפירה ממזרח ,חדרה לעומק כ 1.0–0.5-מ' מפני השטח והסירה חלקים מהריצוף .על
סמך חתך שנעשה בחלקו הדרומי של שטח החפירה ) 1.4 × 0.7מ'( ,ממזרח לקיר  ,14הריצוף נבנה מאבני שדה מגיר
קשה ) 0.40 × 0.30–0.25מ' גודל ממוצע 0.15–0.10 ,מ' גובה( שביניהן הונחו לוחות אבן גדולים יותר ) 0.6 × 0.5מ',
 0.15מ' עובי( .לאחר שהוסרו אבני ריצוף אחדות ,ונחפר תחתן מילוי אדמת טרה רוסה בגוון בהיר ,המעורב במעט אבני
שדה קטנות ) 0.25–0.20מ'( ,נחשפו ראשיהן של אבני שדה גדולות .האבנים הונחו בשקעים טבעיים בסלע כדי לפלס את
השטח שיועד לתוואי הדרך ,ומילוי האדמה שהונח על גביהן ִאפשר להניח את אבני הריצוף במפולס .אבני הריצוף בלוקוס
 102אחוזות בחלקן תחת יסוד קיר  11ונראה לפיכך שהנחת הריצוף קדמה מבחינה טכנית לבניית הקיר .אבני הריצוף בגבול
המזרחי של החפירה שקעו מזרחה בשל סחיפת אדמת המילוי תחתן .חלק מאבני הריצוף חסרות עקב בנייה בשלב 2
)להלן(.
שלב 3ב .בחלק הדרומי של שטח החפירה 0.4–0.3 ,מ' ממערב ובמקביל לקיר  ,14נחשף קטע קיר ) ;W12כ 4.5-מ' אורך,
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 1.1מ' רוחב( שנבנה מפן מערבי של אבני שדה בינוניות ,שהונחו בסידור פתין ) 0.5 × 0.4מ' גודל ממוצע 0.2 ,מ' גובה(
ומפן מזרחי של אבני שדה קטנות יותר ) 0.3 × 0.2מ' גודל ממוצע 0.20–0.15 ,מ' גובה( ,שהונחו כנגד הפן המערבי .ייתכן
כי הוא מעיד על תיקון שנעשה בקטע זה של הדרך.
שלב  .2לשלב זה שייכים שלושה קטעי קירות שהשתמרו רק עד לגובה היסוד ) (W16 ,W15 ,W10והם מעידים על צמצום
רוחבה של הדרך .התוואי הזהה של קירות אלו ומאפייני הבנייה הזהים שלהם מעידים כי הם קיר אחד רצוף ,שנבנה על גבי
שרידי ריצוף האבן משלב 3א' ) .(L102 ,L101קיר  8) 10מ' אורך 0.2 ,מ' רוחב 0.2 ,מ' גובה השתמרות( ,שנחשף בקצה
הדרומי-מזרחי של שטח החפירה ,נבנה משתי שורות של אבני שדה בינוניות ) 0.4 × 0.3מ׳ גודל ממוצע( ,אשר הונחו
במרווח של כ 0.4-מ' זו מזו ,חלקן בסידור 'פתין' ואחרות בסידור 'ראש' .אף על פי שאבני הקיר אינן מונחות במסודר ,ניכר כי
הבנאים הקפידו להניחן כך שבכל פן תיווצר דופן ישרה כלפי חוץ .הקצה הדרומי של הקיר קבור תחת קיר  19משלב 1
)להלן( ,ולכן אי אפשר לקבוע אם הוא נמשך דרומה .קיר  10נחתך בקצהו הצפוני מצינור מים משנות ה 90-של המאה הכ'.
בחתך נראה עובי השתמרות המילוי בליבת הקיר שהורכב מאדמת טרה רוסה מעורבת באבני שדה קטנות )0.15 × 0.10
מ' גודל ממוצע 0.1 ,מ' גובה( ,והונח הישר על גבי אבני הריצוף משלב 3א' )איורים  :2חתך  .(8 ;3–3חלק מהאבנים הגדולות
בפן המזרחי של הקיר הונחו אף הן הישר על גבי הריצוף ,ואילו אבני הפן המערבי של הקיר הושתתו אל תוך מילוי אדמת
טרה רוסה ) 0.2מ' עובי( שהונח גם הוא הישר על גבי אבני הריצוף משלב 3א' .הנחת המילוי תחת האבנים נועדה לפצות על
הפרשי הגובה שנוצרו בעקבות השימוש באבנים קטנות יותר בפן המערבי .לקיר  10מאפייני בנייה הדומים לאלו של קיר 11
משלב 3א' .דמיון זה והפרשי הגובה הקטנים בין יסודות קירות אלה עשויים להעיד על פרק זמן קצר יחסית שחלף בין שלב 3
לשלב  .2עם זאת ,קיר  10חדר בכ 2.5–2.0-מ׳ אל תוך שטחה של הדרך משלב  ,3ועל כן הוא משקף צמצום משמעותי של
רוחבה.
במרחק של  30–23מ' מהקצה הצפוני של קיר  10נחשפו שני קטעי יסודות נוספים של קירות זהים ברוחבם ובמאפייני
בנייתם לקיר  — W15) 10כ 3-מ' אורך 1 ,מ' רוחב;  — W16כ 1.5-מ' אורך 1.05 ,מ' רוחב( ,שנבנו גם הם הישר על גבי
ריצוף הדרך משלב ) 3איורים  :2חתך  ,(9 ,5 ;1–1או על גבי מילוי האדמה שמעל לאבני הריצוף .על אף המרחק הניכר בינם
לבין קיר  ,10נראה כי מאפייני הבנייה שלהם והיחס הסטרטיגרפי שלהם לאבני הריצוף משלב 3א' מאפשרים לשייכם לשלב
.2
שלב  .1הישר מתחת לשפכי אדמה ופסולת מודרנית ,בקצה הדרומי-מזרחי של שטח החפירה ,נחשף קטע מקיר מסיבי
) ;W19כ 3-מ' אורך 1.3 ,מ' רוחב( שנבנה משתי פנים של אבנים בינוניות–גדולות שסותתו בחלקן .יסוד הקיר הושתת הישר
על גבי קיר  .10ליבת הקיר עשויה אבני שדה קטנות מעורבות במעט אדמת טרה רוסה .במחצית הדרומית של הפן המערבי
של הקיר שולבו אבני שדה קטנות שהונחו בצפיפות ובהקפדה זו לצד זו בסידור ראש ,וייתכן שאלו משקפות תיקון נקודתי
המאוחר לזמן הקמתו של הקיר .צמוד לגבולה הדרומי של החפירה ומחוץ לה נראו שרידים מקיר שלו מאפייני בנייה ותוואי
כללי הזהים לאלו של קיר  19שנמשכו לאורך של כ 20-מ'.
ממערב לקיר  13ובניצב לו נחשף בחלקו קצהו של קיר ) ;W18כ 1.1-מ' אורך חשיפה 0.4 ,מ' רוחב( .הקיר הוא עדות
אדריכלית יחידה לבנייה שאינה קשורה לתוואי הדרך .ייתכן שהוא שייך לשלב 3א שבו נבנה קיר  ,13אולם ההיקף המצומצם
של החפירה אינו מאפשר לעמוד על הקשרו האדריכלי או לשייכו בבירור לאחד מהשלבים שנחשפו בחפירה.
הממצא .הממצא הקרמי מועט מאוד ומקורו בהצטברות אדמת הטרה רוסה מעל לראשי הקירות משלבים  2ו 3-ומהריצוף
משלב 3א' )איור  .(10הצטברות זו אינה מאפשרת לתארך את שלבי הבנייה השונים ויכולה לספק רק טווח כרונולוגי כללי
לפעילות אנושית בסביבת החפירה.
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בהצטברות נמצאו פך מהתקופה הרומית הקדומה )איור  ,(1:10קערה מהתקופות הרומית המאוחרת–הביזנטית )איור
 ,(2:10קנקן מהתקופה הביזנטית )איור  ,(3:10קנקן נוסף מהתקופות הביזנטית–האסלאמית הקדומה )איור  ,(4:10קערה
מהתקופה האסלאמית הקדומה )איור  (5:10וסיר בישול מהתקופה הממלוכית )איור  .(6:10בהצטברות אדמת הטרה רוסה,
מעל לאבני הריצוף משלב 3א' ,נמצאו שני מסמרים )איור  ,(7:10אך גם הם אינם יכולים לסייע בתיארוך ההצטברות .נמצאו
ארבעה מטבעות בהצטברות אדמת הטרה רוסה שכיסתה את ראשי קירות הדרך משלבים  2ו .3-שלושה מן המטבעות
אינם ניתנים לזיהוי כלל ואת הרביעי יש לשייך באופן כללי למאה הד' לסה"נ ,ועל כן יכולתם לתארך שלבים אלו נמוכה.
בחפירה נחשף קטע נוסף מדרך הרוחב הקדומה ירושלים–לוד )דיוספוליס( ,המוכרת מחפירות ומסקרים קודמים .בסך הכול
זוהו שלושה שלבי בנייה שמהם אפשר היה לעמוד על שלב בנייה עיקריועל הצרה מאוחרת של הדרך בשני שלבים נוספים.
השלב המאוחר ביותר שנחשף בחפירה שימש עד לתקופה המודרנית .הממצא המועט שעלה מהחפירה אינו מאפשר
לתארך כל שלב בנפרד ,אלא רק להציע טווח כרונולוגי כללי לשימוש בדרך החל מן התקופה הרומית הקדומה ועד לימינו.
בחפירות קודמות מדרום לחפירה זו זוהו שבעה שלבי בנייה )עדוי  ;2012יגר  (2016ולפיכך קשה להציע מתאם אדריכלי בין
שלושת השלבים שנחשפו בחפירתנו לשלבים שנחשפו בחפירות אלו.
מצב ההשתמרות של הדרך כפי שנחשפה בחפירה אינו מאפשר לשחזר את רוחבה במלואו ,אולם הדרך שנחשפה
בחפירות הקודמות ובקטעים נוספים שנסקרו ) 8.2–8.0מ' רוחב; יגר (Fischer, Issac and Roll, 1996:79–83 ;2016
מאפשרת לשחזר רוחב של לפחות  8מ' .בתצלומי אוויר של אזור החפירה משנת  1918נראה קטע הדרך תחום משני צדיו
בקירות אבן מסיביים .ייתכן כי קיר ) 19משלב  (1הוא שריד מקירות אלו ,שנפגעו בסלילה המודרנית של רחוב א-זייתונה
בשנות ה 90-של המאה הכ' .מכל מקום ,קיר  19תחם את הדרך שעברה במקום עד לתקופה המודרנית.
בסקרים ובחפירות מרובות שנערכו באזור בית חנינה/שיכוני נוסיבה בעבר התגלו מחצבות רבות מהתקופות הרומית
והביזנטית; חלקן נחשפו סמוך מאוד לתוואי הדרך )מזרחי 2008א; מזרחי 2008ב; זילברבוד 2012א; זילברבוד 2012ב;
זילברבוד  ;2013עדוי  ;2014יגר 2014א; יגר 2014ב; יגר  ;2015יגר  .(2016נראה כי היקפן הנרחב של המחצבות מאפשר
להצביע על 'התמחות' אזורית בכריית אבני בנייה ששימשו בעיקרן לצורכי העיר ירושלים .אבני הבנייה שנחצבו באזור זה
הובלו אל העיר על תוואי הדרך שנחשף בחפירה זו ובחפירות הנוספות שנעשו מדרום לה .לכן גם בהיעדר היכולת לבסס
תיארוך ישיר של הדרך ,הקשר בין הדרך למחצבות יכול לספק הקשר כרונולוגי כללי לתקופות הרומית והביזנטית )עדוי וטורי
 ;2014יגר 2014א; יגר 2014ב; יגר  ,(2015ואילו החפירות שנערכו מדרום יכולות לספק טווח כרונולוגי רחב יותר מסוף
התקופה ההלניסטית ועד לתקופה הביזנטית )עדוי .(2012
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ירושלים ,מנחת
שועה קיסילביץ וזוהר תורג'מן-יפה

31/12/2018
דוח ראשוני

בחודשים יולי–ספטמבר  2014נערכה חפירת הצלה בשלוחה שעליה שוכנת שכונת מנחת בירושלים )מלחה; הרשאה מס'  ;A-7170נ"צ
 ;216978-7458/628136-689איור  ,(1לקראת הרחבת השכונה .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון משרד הבינוי והשיכון )חברת
ערים( ,נוהלה על ידי ש' קיסילביץ ,בסיוע ז' תורג'מן-יפה ,נ' שהמי וכ' ארביב )מנהלי שטחים( ,א' ויגמן ,ד' תנעמי ,ס' מזרחי ,ור' כהן )חפירת
קברים( ,ס' מזרחי ,ל' עוז ,ר' פורסטני ,י' קפיל ומ' הבר )פיקוח( ,נ' נחמה ור' אבו ח'לף )מנהלה( ,מ' קאהן ,א' האג'יאן ומ' קונין )מדידות וסרטוט(,
ד' תנעמי )גלאי מתכות( ,א' פרץ )צילום( ,חברת גריפין )צילום אוויר( ,ד' לוי ) GISומפות( ,ב' טורי וע' קינן )בטיחות( ,ר' בארי )כלי חרס( ,נ' בן-ארי
)כלי חרס מתקופת הברונזה( ,י' בוקנגולץ )רפאות כלי חרס( ,ב' אונונה )פריטי זכוכית( ,ד' בן-עמי ,א' זילברבוד ,צ' גרינהוט ,א' דה-גרוט וע'
פרומקין )ייעוץ מקצועי( ,ל' קופרשמידט )מעבדת מתכות( ,ק' עמית )צילום ממצא( ,א' לידסקי-רזניקוב )ציור ממצא( ,נ' זק )שרטוט( ,ר' כהן-אמין,
א' גבריאלי ,א' שריקר וש' עבד אל-כרים )מחסנים( ,י' אבני )גיאולוגיה( ,ד' נמדר )הפקת דגימות לניתוח שאריות —  ,(Residue Analysisי' נגר
)אנתרופולוגיה פיזית( ,נ' פורת )תיארוך  ,(OSLי' גדות וא' דוידוביץ' )איסוף דגימות לתיארוך  ,(OSLד' לנגוט )ארכיאובוטניקה( ,א' עמיר )ניתוח
שאריות —  ,(Residue Analysisנ' מרום וז' תורג'מן-יפה )ארכיאוזואולוגיה( ,ל' וייסברוד )מיקרופאונה( וד' אילן )מסורות קבורה( .תודות לי'
צ'חנובץ שכתבה דוח מתומצת על המקורות הגיאורגים של תושבי הכפר מלחה והקשר שלהם למנזר המצלבה.

השלוחה משתפלת בתלילות לדרום אל נחל רפאים .עד לשנת  1948שכן בפסגת השלוחה הכפר מלחה )אל-מליחה(,
שחלש על שטח נרחב ) 6800דונם( של מדרגות עיבוד וחלקות חקלאיות המשתרעות בערוצי הנחל ובמדרונות השלוחה.
הכפר נזכר במסמכי האימפריה העות'מאנית משנת  1596ככפר בנפת ירושלים ששילם מסים על חיטה ,גריסים ,יבולים
שונים ,עצי זית ופרי ,גפנים ,עזים ומכוורות ) .(Hütteroth and Abd al-Fattah 1977:118הכפר מצוין במפת הסקר
הבריטי משנת  1945ובנתוני הסקר הסטטיסטי שנערך בכפרים בארץ באותה שנה )Department of Statistics
 .(1945:25נראה כי הכפר נוסד בתקופה הצלבנית על שטחי מנזר המצלבה על ידי אריסים שהובאו מגיאורגיה במטרה
לעבד שטחים אלה .על פי החוקר הגיאורגי צגארלי ) (Zagareli 1888:259–260בשלהי המאה הי"ט לסה"נ תושבי הכפר
נחשבו עדיין למגני המנזר והיו בעלי הזכות הבלעדיים לעיבוד האדמות החקלאיות שלו תמורת שליש מתוצרתן; אף שהם
שכחו את לשונם ותרבותם במרוצת הזמן ,הם נחשבו זרים בעיני האוכלוסייה הערבית המקומית והעידו על עצמם שמקורם
בארץ רחוקה בצפון וכינו עצמם בשם גורג' )  .(gurjiבסקרים שנערכו בשלהי המאה הי"ט לסה"נ )Conder and Kitchener
 (1882:21, 136–137; Clermont-Ganneau 1899:459–463תועד במקום כפר בינוני ,ובו קברים חצובים בסלע ושרידים
עתיקים רבים ,שחלקם נמצאים ברשות התושבים המקומיים .קלרמון-גנו זיהה את הכפר עם מנחת המקראית .בשנת 1948
רוקן הכפר מתושביו ולאחר מכן אוכלסו חלק מבתיו על ידי יהודים .בראשית שנות ה 90-של המאה הכ' נבנתה בשלוחה
שכונת מנחת וחלק מבתי הכפר שולבו בה; במדרונות השלוחה נערך שיקום נופי ,שכלל בניית מדרגות עיבוד ושבילי הליכה
ונטיעת עצים רבים ,שגרמו לשינויים בטופוגרפיה הטבעית ואף הותירו גומות ריקות ברחבי השלוחה .בחלקה התחתון של
השלוחה ,מעל ח' א-ראס ,הוצבו עמודי מתח גבוה גדולים על מדרגות רחבות.
התפתחות עירונית נרחבת בחלקה הדרומי-מערבי של ירושלים החל מסוף שנות השבעים של המאה הכ' ובניית גדר
ההפרדה מדרום לחלק זה של העיר ,הביאו לתנופה במחקר הארכיאולוגי של אגן נחל רפאים וסביבתו ,ובעיקר במרחב שבין
בית צפאפא לבתיר .בחפירות שנערכו באזור התגלו שרידי יישובים חקלאיים מהתקופות הברונזה הביניימית והברונזה
התיכונה ) 2אייזנברג תשנ"ד; גרינהוט ,מילבסקי ואגא  ;2008זילברבוד ובארי Edelstein, Milevski and Aurant ;2017
 (1998; Weksler-Bdolah 2017ומהתקופה הרומית )אדלשטיין תשנ"ד; וקסלר-בדולח  ;2007אבנר  .(2015בסקר שנערך
בשלוחה בשנות ה 70-של המאה הכ' )גיבסון וברקאי תשל"ז( ובסקר נוסף שנערך לקראת החפירה הנוכחית )ויגמן (2013
תועדו בעיקר מערות ,מחסות סלע ,חציבות ,קירות של מדרגות עיבוד וקירות שדה .בחפירות שנערכו בעבר בשלוחה
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לקראת הרחבת שכונת מנחת )זהבי תשנ"ג( נחשפו  22קברי פיר מתקופות הברונזה הביניימית והב"ת  ,2שחלקם נחשף
מחדש בחפירה הנוכחית ,וכן שרידים מתקופות הברזל  ,2הפרסית ,הביזנטית והעות'מאנית ומימינו .בחפירות שנערכו בח'
א-ראס ,שבמורד הדרומי של השלוחה ,התגלו ממצאים המתוארכים ברובם לתקופות הברזל 2ב ,הפרסית וההלניסטית
ובמקצתם לתקופות הברונזה הביניימית והב"ת ) 2אדלשטיין תשמ"ב; גדות Feig 1996; Edelstein 2000; Gadot ;2011
 .(2015; Feig 2016ממצאי חפירתו של זהבי )תשנ"ג( מקברי הפיר ישולבו בפרסום הסופי של החפירה הנוכחית ואילו יתר
הממצאים מחפירה זו ישולבו בפרסום חפירתו של י' גדות בח' א-ראס.
מבחינה גיאולוגית כוללת השלוחה שלוש תצורות סלע (1) :תצורת כפר שאול במחצית העליונה )חלקו העליון של שטח A
ושטחים  C ,Bו ,(D-שמתאפיינת בשכבת נארי קשה ) 1מ' עובי( ומתחתיה סלע קירטון רך ונוח לחציבה; ) (2תצורת עמינדב
במחצית התחתונה )חלקו התחתון של שטח  Aושטחים  Eו ,(F-שמתאפיינת בסלע דולומיט טרשי וקשה לחציבה ידנית,
ואפשרה חקלאות רק בכיסי סלע שהצטברה בהם אדמה; ) (3תצורת מוצא בבסיס השלוחה ,שמתאפיינת בסלע חוואר
ומתאימה לחקלאות.
השלוחה חולקה לשישה שטחים ) ;F–Aאיור  ,(1על סמך הגיאוגרפיה ,הטופוגרפיה והגיאולוגיה .מיקום ריבועי החפירה
בשטחים אלה נקבע על סמך ממצאי הסקר המקדים )ויגמן  ,(2013ובו תועדו  21נקודות ממצא ,הכוללות בעיקר מערות,
קירות של מדרגות עיבוד וגדרות .בחפירה התגלה חלק מבית קברות )שטח  ,(Bובו עשרות קברי פיר חצובים ,ששימשו
בתקופות הברונזה הביניימית והב"ת  .2חלק גדול מן הקברים נפגע כתוצאה מעבודות תשתית בימינו .החפירה בקברים
הופסקה בעקבות דרישה של אתרא קדישא .עוד התגלו בחפירה מחצבה )שטח  ,(Bדופנות סלע חצובות וזקופות ומערת
מגורים )שטחים  Cו (D-וכן קירות של מדרגות עיבוד וגדרות )שטחים  Aו .(E-בחפירות בדיקה שנערכו בשטח  ,Fשמשתרע
במורד הדרומי ,המתון ,של השלוחה ,לא התגלו ממצאים עתיקים .דוח זה הוא דוח ראשוני לתוצאות חפירת בית הקברות
ודוח סופי ליתר הממצא בחפירה.
נוכח חשיבות המחקר הגיאולוגי בהבנת תהליכי יצירת מדרגות העיבוד החקלאיות ותיארוכן ,נחפרו במדרגות העיבוד
שבמדרון המזרחי של השלוחה בורות בדיקה ,ומהם נלקחו שבע דגימות אדמה לתיארוך בשיטת ) OSLשיטת Optically
.(Stimulated Luminescence
שטח A
המדרון המערבי של השלוחה מאופיין במחשופי סלע תלולים ,שעליהם כיסוי עפר מועט .במרבית שטח המדרון נשתלה
בימינו חורשת אורנים .חלקו התחתון של המדרון נחצב לשם סלילת כביש .השטח לא נחפר אלא רק נסקר; הובחנו קירות של
מדרגות עיבוד וגדרות ,שנבנו הישר על הסלע )איור  .(2אף שתאריכם של קירות וגדרות אלו אינו ידוע ,נראה שחלקם נבנו
בעת הכשרת השטח והייעור בימינו.
שטח B
מעלה המדרון הדרומי של השלוחה מתאפיין במתלול סלע ,ובמרכזו הושתתה רחבה במהלך עבודות תשתית בימינו .בשטח
זה התגלו קברי פיר שנחצבו בתקופת הברונזה הביניימית ונעשה בהם שימוש חוזר בתקופת הב"ת ) 2שלב  ,(1מחצבה
)שלב  (2ושרידי מבנה ודרך בני ימינו שפגעו בקברים )שלב .(3
שלב  .1נחשפו  52קברי פיר ,שנחצבו ברצועת שטח במתלול סלע )כ 60-מ' אורך חשיפה 25–20 ,מ' רוחב; איור  (3במדרון
הדרומי של השלוחה .שמונה מקברי פיר אלה נחשפו בעבר על ידי זהבי )תשנ"ג( ,שתיארך אותם לתקופות הב"ת א'–ב'.
הממצא מחפירת עבר זו לא פורסם ,אך עיון בדוח החפירה הראשוני ובתיק החפירה שבארכיון רשות העתיקות מלמד כי על
סמך הממצא הקרמי שהתגלה בקברי הפיר הם נחצבו בתקופת הברונזה הביניימית ונערך בהם שימוש חוזר בתקופת
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הב"ת  .2קברי הפיר בשלוחה כוללים פיר אנכי עגול ) 1.4–0.8מ' קוטר 2–1 ,מ' עומק( ,שנחצב בשכבת סלע נארי קשה,
ובתחתיתו פתח המוליך אל מערת קבורה ,סגלגלה בדרך כלל ,שנחצבה בסלע קירטון רך שמתחת לשכבת הנארי .בכמה
קברים השתמרה אבן סגירה ,שחסמה את פתח המעבר מהפיר למערה )איור  .(4בשניים מהקברים התגלו כלים תמימים
)איורים .(6 ,5
חלק גדול מהקברים שנחשפו בחלקו התחתון של שטח  Bהתגלו הרוסים כתוצאה מעבודות פיתוח בימינו; השתמר מהם
לעתים רק החלק התחתון של הפירים ומערות הקבורה ,שהתמלא בשכבה עבה של קירטון כתוש וגושי סלע כתוצאה
מעבודות הפיתוח ובפסולת בת ימינו .גם השתמרותם של יתר הקברים בחפירה דלה ,כתוצאה מחדירה של שורשי עצים
ותהליכי בלייה טבעיים שגרמו להתמוטטות של סלע הקירטון הרך.
שלב  .2בחלקו המזרחי של מתלול הסלע נחשפה מחצבה )כ 36-מ"ר; איור  ,(7ובה כמה מדרגות חציבה בשכבת סלע
הנארי .שטחה המצומצם של המחצבה והעובדה שהיא לא העמיקה אל מתחת לשכבת סלע הנארי מלמדים כי נחצבו בה
מעט אבנים .במחצבה ניכרים סימני חציבה ותעלות ניתוק של אבנים ,המלמדים כי נחצבו כאן אבנים גדולות ובינוניות )0.25
×  0.70 × 0.35מ' בממוצע( .המחצבה חתכה במרכזה קבר פיר חצוב ,שממנו השתמרו חלקו התחתון של הפיר ומערת
קבורה מלאה בעפר )ללא ממצא( .בחלקה התחתון של המחצבה הצטברו אדמה וסחף .זמנה של המחצבה אינו ידוע ,אך
היא מאוחרת לקברי הפיר שכן היא חותכת את אחד הקברים.
שלב  .3בשטחה של הרחבה שהושתתה במרכז שטח החפירה בעבודות תשתית בימינו ,התגלו חלק מיסודותיו של מבנה
ודרך סלולה בני ימינו .הדרך גרמה לנזק רב בבית הקברות משלב  .1היא נמשכת מצפון-מערב ומתעקלת לכיוון מזרח .נראה
כי הדרך נסללה בזמן עבודות הפיתוח לקראת בניית שכונת מנחת בראשית שנות ה 90-של המאה הכ' ,וכי לאחר העבודות
הוסר המבנה ששכן במקום ונערך בשלוחה שיקום נופי.
שטחים  Cו) D-איורים (10–8
שני השטחים משתרעים במעלה המדרון המזרחי ,הטרשי ,של השלוחה ונערכו בהם עבודות פיתוח רבות .במדרון הובחנו
מדרגות חקלאיות ,דופנות סלע קירטון חצובות וזקופות רבות )איור  (11ומערות )איור  :9חתך  .(4–4דופנות סלע זקופות
אלה לא נחפרו שכן הן מתמוטטות בחלקן כתוצאה מתהליכי בלייה מתקדמים .סימני החציבה אינם ניכרים בהן כתוצאה
מהבלייה .דופנות הסלע הזקופות הן תוצאה של חציבת מדרגות העיבוד במדרון .תחילה נחצבה לעומק שכבת הנארי
העליונה הקשה במדרון ,במטרה ליצור דופן סלע אנכית התוחמת שלח רחב של מדרגת סלע קירטון שישמש מדרגת עיבוד.
בחציבת שכבת הנארי סותתו אבנים בינוניות וקטנות ,ששימשו לבניית הקיר התוחם הנגדי של מדרגת העיבוד; הוא נבנה
משורה אחת של אבנים .בסיום החציבה מולא שלח המדרגה בעפר ובפסולת חציבה שהתפוררה לקירטון רך המתאים
לעיבוד חקלאי .שיטה זו של חציבת מדרגות עיבוד במתלולי סלע מתצורת כפר שאול הובחנה גם ברמת רחל ,והיא
מאפשרת יצירת שלחי מדרגות רחבים לצרכים חקלאיים .על פי בדיקות  OSLשנערכו במדרגות העיבוד הן נחצבו בתקופה
העות'מאנית )ר' להלן(.
במדרגת העיבוד העליונה במדרון המזרחי ,בצפון-מזרח השטח ,תועדה דופן סלע חצובה וזקופה ,ובה גומחה מלבנית
) ;L308איור  :9חתכים  ;3-3 ,2-2איור  .(12דופן סלע זו נחתכת בחציבה הזהה לזו של דופנות הסלע הזקופות שיצרו
מדרגות העיבוד ,ועל כן נראה כי חציבת דופן הסלע עם הגומחה קדומה לחציבת מדרגות העיבוד מהתקופה העות'מאנית.
מצפון-מזרח לדופן הסלע התגלתה מערה גדולה ) ;L313כ 5.6 × 5.0-מ'; איורים  :9 ,8חתך  ,(1-1שבדופנה הדרומית
ניכרים סימני סיתות .למערה פתח רחב הפונה למזרח .בדופנה המערבית של המערה נחצבה גומחה רחבה ,ובתוכה נבנה
קיר מאבני שדה קטנות וחומר מליטה .בקצה המערבי של הגומחה חצוב פתח בתקרת המערה .על דופנות המערה
וקרקעיתה התגלו שרידי טיח ,המלמדים שהיא שימשה למגורים .במערה התגלו שרידי מדורות ופסולת רבה המלמדים כי
היא ממשיכה לשמש גם היום.
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שטח ) Eאיורים (10–8
בחלק התחתון של המדרונות המזרחי והדרומי-מזרחי הובחנו כמה קירות ,דופנות סלע חצובות וזקופותומערות טבעיות.
המערות נחפרו אך לא התגלו בהן ממצאים או עדויות לפעילות אנושית .חלקו הדרומי של השטח לא נחפר כלל כיוון ששיפוע
המתלול וקרבתו לכביש היוו סכנה בטיחותית.
תיארוך מדרגות העיבוד
נחפרו ארבעה בורות בדיקה ) ;C ,B ,A2 ,A1איורים  (10–8במילויי אדמה של שלוש מדרגות עיבוד רחבות ,המשתרעות זו
מעל זו במדרון המזרחי של השלוחה )שטחים  ,(E–Cבמטרה להבין את תהליכי יצירת מדרגות העיבוד ותיארוכן .בבור
בדיקה  ,Cשנחפר במדרגה העליונה ,נחשפו קיר ) (W310ומילוי אדמה שנסמך אליו ממערב ) ;L309איור  :9חתך  ,(3-3אך
לא התגלו ממצאים ולא נלקחו דגימות  OSLלתיארוך .מיקום החתכים וחפירתם נעשו בשיתוף עם י' אבני ונ' פורת מהמכון
הגיאולוגי וי' גדות מאוניברסיטת תל אביב ,במסגרת פרויקט תיארוך טרסות .ממצאים אלו פורסמו בתוצאות מחקר לתיארוך
טרסות בנחל רפאים )גדות ואחרים .(2015
בור ) A1כ 2 × 2-מ'; איור  (13נחפר במדרגת העיבוד הנמוכה ,הרחבה )כ 10-מ' רוחב השלח( ,ובה שכבה עמוקה של
קרקע חקלאית ) ;L307כ 2-מ' עומק ויותר( .הקרקע כוללת מסלע קירטון רך ,כתוש — פסולת חציבת מדרגות העיבוד בסלע
מתצורת כפר שאול — מעורב בקרקע גרגירית חרסיתית בגוון ורוד .בחלק הצפוני-מערבי של בור הבדיקה ,בעומק  2מ'
מתחת לפני השטח ,נחשף סלע קירטון מתצורת כפר שאול שאינו מוחלק .נראה שחציבת הסלע ,הכשרת מדרגות העיבוד
ומילוי הקרקע בהן היו חלק מאותו מפעל תכנוני .הקירות של מדרגות העיבוד נבנו מאבנים ושברי סלע שנחצבו משכבת
הנארי ,והם תומכים את אדמת המילוי במדרגות אלה .במדרונות השלוחה ניכרים מחשופי סלע נארי ,שהתפתחו באופן טבעי
כקרום עליון על סלע הקירטון הרך מתצורת כפר שאול ועל החציבות בסלע זה.
מבור  A1נלקחו שלוש דגימות אדמה לתיארוך ) OSLמס'  ;98–96איור  .(14מדגימה  ,96שנלקחה מתחתית החתך ,קרוב
לסלע הטבעי ) 1.75מ' עומק מתחת לפני השטח( ,התקבל גיל  OSLשל  ,70±1830המתאים לאמצע התקופה הרומית.
מדגימה  ,97שנלקחה מאמצע חתך הבור ) 0.95מ' עומק מתחת לפני השטח( ,התקבל גיל של  ,30±790המתאים
לתקופות הצלבנית או האיובית .מדגימה  ,98שנלקחה מחלקו העליון של חתך הבור ) 0.4מ' עומק מתחת לפני השטח(,
התקבל גיל של  ,20±230המתאים לתקופה העות'מאנית .הגילים שהתקבלו תואמים לסטרטיגרפיה ואיכותם טובה.
בור  A2מרוחק כ 16-מ' מדרום-מערב לבור  ,A1ונחפר גם הוא במדרגת העיבוד הנמוכה ,למלוא רוחב השלח ) × 12 2מ';
איור  .(15הבור משתרע בין קיר התמך של מדרגת העיבוד ) (W303לבין קיר התמך של מדרגת העיבוד שמעליה ).(W304
בקצה הדרומי של הבור )איור  (16התגלו שברים של שלושה צמידי זכוכית מעוטרים ,האופייניים לתקופות הממלוכית
והעות'מנית ועד ימינו )איור  ;17להלן ,אונונה(.
מבור  A2נלקחו שתי דגימות אדמה לתיארוך ) OSLמס'  ;91 ,90איור  .(18מדגימה  ,90שנלקחה מחלקו התחתון של חתך
הריבוע ) 1.3מ' עומק מתחת לפני השטח( ,התקבל גיל של  ,30±870המתאים לתקופה הצלבנית .מדגימה  ,91שנלקחה
מאמצע חתך הבור ) 0.85מ' עומק מתחת לפני השטח( ,התקבל גיל של  ,10±50המלמד כנראה על הפרעה בת זמננו בבור
הבדיקה; אפשר ליחסה לעבודות הפיתוח שנערכו במקום במחצית השנייה של המאה הכ'.
בור ) Bכ 1.4 × 2.0-מ'; איור  (15נחפר במדרגת העיבוד התיכונה ,והוא המשכו של בור בדיקה  .A2שני הבורות יוצרים יחד
בור ארוך וצר החותך את שתי מדרגות העיבוד התחתונות .המדרגה התיכונה צרה יותר )כ 2.5-מ' רוחב השלח( מזו
התחתונה .בחפירה נחשפו קיר התמך של המדרגה ) (W304ומילוי האדמה במדרגה ) (L306שנחפר עד הסלע המשתפל
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לדרום-מזרח .קיר  304נבנה ברובו מאבנים קטנות ,שנחצבו כנראה מדופן סלע זקופה מתצורת כפר שאול ,הניכרת מעל
לאזור מדרגות העיבוד; אבני הקיר אינן סדורות היטב ,ובצדו הפנימי ,הצפוני ,שולבו בין האבנים שבבים רבים של פסולת
סיתות .חלקו התחתון של הקיר נבנה משורה אחת של אבנים ,ואילו חלקו העליון נבנה משתי שורות אבנים .האדמה במילוי
חומה בהירה ,והיא כוללת חצצים רבים ,מעט חרסים לא אינדיקטיביים וממצא בן ימינו .פירוק קיר  304חשף שני קטעים של
קירות קדומים יותר ) .(W312 ,W311קיר  311חתום מתחת לקיר  304ומשולב בו ,וקיר  312חתום מתחת למילוי אדמה
 .306אפשר ששני קירות אלה הם קירות תמך של מדרגות עיבוד קדומות ,ואם כך הדבר הרי שהם מלמדים כי למרות
שהמדרגה אולי שופצה או נבנתה מחדש לאורך השנים הרי שמיקומה לא השתנה.
מבור  Bנלקחו  2דגימות אדמה לתיארוך ) OSLמס'  ;94 ,93איור  .(19מדגימה  0.85) 93מ' עומק מתחת לפני השטח(
התקבל גיל של  ,30±390ומדגימה  0.55) 94מ' עומק מתחת לפני השטח( התקבל גיל של  ;40±320שני הגילים שהתקבלו
תואמים לתקופה העות'מאנית )המאות הט"ו–י"ח לסה"נ(.
צמידי זכוכית
בריג'יט אונונה
בבור בדיקה  A2שנחפר במילוי האדמה של מדרגת העיבוד התחתונה במדרון המזרחי של השלוחה ,התגלו שלושה שברים
של צמידי זכוכית ) .(L305הצמידים שייכים לטיפוסים שהיה נפוצים בתקופות הממלוכית והעות'מנית ועד ימינו )Shindo
 .(2001הייצור הנרחב ביותר של צמידי זכוכית בתקופה העות'מאנית ובמאה הכ' נעשה כנראה בחברון )Spaer 2001:198,
 ,(204כפי שמעידים מבקרים אירופאים בארץ הקודש במאה הי"ט לסה"נ .הנוסע הגרמני אולריך ג'ספר סיטזן ציין שחרוזים
וצמידים שנוצרו בחברון נמכרו בשוק הסמוך לכנסיית הקבר ) ,(Seetzen 1854:15ובביקור בחברון הוא הציג מידע מפורט
אודות ייצור צמידים וחרוזים אלה ) .(Seetzen 1854:49אחד מאחרוני בתי היוצר לצמידים וחרוזים מנוהל על ידי משפחת
אל-נטשה וממשיך לייצר צמידים עד ימינו ).(de Vincenz 2017
השבר האחד )איור  ;1:17סל  (3020שייך לטיפוס הצמיד הרב-גוני המלופף ,שהיה חידוש בתקופות האיובית והממלוכית.
צמידים אלה יוצרו בליפוף של שתיים-שלוש רצועות ,ולעתים אף יותר ,בעוביים ובצבעים שונים .שני השברים האחרים )איור
 ;3 ,2:17סלים  3024 ,3029בהתאמה( שייכים לצמידים מעוטרים בעיטור זיגזג ) ,(trail-decorated braceletsשלהם
חתך משולש לא רגולרי .הם שייכים לטיפוס  D4–C4בטיפולוגיה של ספייר).(Spaer 1992:51, table 3, Fig. 29
סיכום
בשטחי החפירה תועדו מדרגות עיבוד ,קירות תמך של מדרגות ,גדרות ,מערות וחציבות .בשטח  Bשבמעלה השלוחה
התגלו קברי פיר ,שנחצבו בתקופת הברונזה הביניימית ונעשה בהם שימוש חוזר בתקופת הב"ת  ,2וכן מחצבה מאוחרת
להם .עבודות הפיתוח הרבות שנערכו ברחבי השלוחה בימינו גרמו לשינוי בטופוגרפיה ולכיסוי והרס של חלק מהשרידים
הקדומים.
הבנת המבנה הגיאולוגי של החלקים השונים בשלוחה הכרחי להבנת התהליכים האנתרופוגניים השונים שחלו בה במהלך
התקופות .בתקופות הברונזה הביניימית והב"ת  2היה אזור נחל רפאים ,במיוחד בקטע שבין בית צפאפא לבתיר ,מוקד
התיישבות כפרי מרכזי בגב ההר המרכזי :התגלו בו שני יישובים כפריים ,ובהם מתקנים חקלאים ,שני מקדשים )באתר נחל
רפאים ובוולאג'ה( ,וכן ארבעה בתי קברות ובהם עשרות קברי פיר )מתחם הולילנד ,גבעת משואה ,מורדות גילה ושלוחת
מנחת( .מבני היישובים ומתקני החקלאות מוקמו במורד המדרונות ובמניפות הסחף של הנחל ,באזור שבו סלע חוואר
מתצורת מוצא יוצר מדרגות מתונות ,נוחות לחקלאות ,והאדמה בו פורייה; ואילו סמוך לראש המדרון ,באזור של סלע קירטון
רך מתצורת כפר שאול ,נחצבו מערות קבורה שמוליך אליהן פיר כניסה ,שנחצב בשכבה עליונה של נארי קשה ששומרת על
יציבות הפיר .מהחפירה עולה כי תצורות סלע שונות אפשרו שימושים שונים בסלע בעת העתיקה וקבעו את מיקום החלקים
השונים של היישוב.
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על סמך ממצאי בדיקות  OSLיש לייחס את התקנת מדרגות העיבוד במדרון המזרחי של השלוחה לארבע תקופות :הרומית,
ראשית ימי הביניים )התקופות הצלבנית/האיובית( ,העות'מאנית וימינו .ייתכן כי מדרגות העיבוד מהתקופה הרומית היו
קשורות לבתי אחוזה מתקופה זו שנחשפו סמוך לנחל רפאים ,מדרום-מערב לשלוחה ,באזור עין יעל )אדלשטיין תשנ"ד;
וקסלר-בדולח  ;2007אבנר  .(2015אפשר שמדרגות העיבוד מראשית ימי הביניים קשורות לתחילת עבודתם של האריסים
בעיבוד הקרקעות של מנזר המצלבה .מהתקופה העות'מאנית קיימות תעודות רשמיות של האימפריה ,עדויות מבקרים
ומפות ,המלמדות על התקנת מערכת של מדרגות עיבוד ועל קיומו של כפר מבוסס בשלוחה .בתקופה העות'מאנית נחצבו
בסלע מתצורת כפר שאול במדרון המזרחי ,התלול של השלוחה מדרגות עיבוד רחבות .בחציבה זו נוצל הסלע באופן מיטבי:
משכבת הנארי נחצבו אבנים לבניית קירות התמך של מדרגת העיבוד ,שברי אבנים ופסולת סיתות שולבו בין אבני הקירות
לחיזוקם וסלע הקירטון שנחצב מתחת לנארי הפך לחלק מהמילוי של מדרגת העיבוד .במחצית השנייה של המאה הכ'
החלה בנייה מואצת בשלוחה ונערכו עבודות נרחבות של ייעור ושיקום נופי במדרונותיה ,שגרמו להרס של חלק מהשרידים
הקדומים.

אבנר ר'  .2015ירושלים ,עין-יעל .חדשות ארכיאולוגיות .127
אדלשטיין ג' תשמ"ב .ח' א-ראס .חדשות ארכיאולוגיותעז.29–28:
אדלשטיין ג' תשנ"ד .וילה רומית בעין יעל .קדמוניות .119–114:104–103
אייזנברג ע' תשנ"ד .נחל רפאים — כפר מתקופת-הברונזה בדרום-מערב ירושלים .קדמוניות .95–82:104–103
גדות י'  .2011היישוב הכפרי בנחל רפאים בין תקופת הברונזה התיכונה לתקופה ההלניסטית :מבט מחודש מחורבת
אר-ראס .בתוך א' ברוך ,א' לוי-רייפר וא' פאוסט ,עורכים .חידושים בחקר ירושלים  :הקובץ השבעה עשר .רמת גן .עמ' –43
.61
גדות י' ,דוידוביץ' א' ,אבני ג' ,אבני י' ,אברהם א' ,קיסילביץ ש' ,עין-מור ד' ופורת נ'  .2015מתי נבנו טרסות חקלאיות בהרי
ירושלים? המקרה של נחל רפאים .בתוך ג"ד שטיבל ,א' פלג-ברקת ,ד' בן-עמי וי' גדות ,עורכים .חידושים בארכיאולוגיה של
ירושלים וסביבותיה ט .ירושלים .עמ' .142–118
גיבסון ש' וברקאי ג' תשל"ז .קרית יובל – מנחת .חדשות ארכיאולוגיות סא-סב.31–30:
גרינהוט צ' ,מילבסקי י' ואגא נ'  .2008חפירות במתחם הולילנד – שדה קבורה מתקופת הברונזה באגן נחל רפאים ,מערב
ירושלים .בתוך ד' עמית וג"ד שטיבל ,עורכים .חידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבותיה ב .ירושלים .עמ' .87–73
ויגמן א'  .2013סקר במורדות מנחת )סקר פיתוח; סקר ארכיאולוגי של ישראל(.
וקסלר-בדולח ש׳  .2007ירושלים ,עין יעל .חדשות ארכיאולוגיות .119
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.60–59: חדשות ארכיאולוגיות צט. ירושלים – מנחת.זהבי א' תשנ"ג
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כפר ורדים
31/12/2018
דוח ראשוני

יותם טפר

בחודשים אפריל–מאי  2015נערכה חפירת בדיקה מצפון-מערב לכפר ורדים שבגליל המערבי )שכונה ג'; הרשאה מס'  ;A-7378נ"צ 222653-
 ,(4260/767246-8162לקראת הרחבת היישוב .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון מנהל מקרקעי ישראל ,נוהלה על ידי י' טפר )צילום
שטח( ,בסיוע י' עמיצור ,י' גור וא' באשראת )מנהלי שטח( ,י' יעקבי )מנהלה( ,א' שפירו ) GPSומפות( ,ר' לירן ור' מישייב )מדידות ושרטוט( ,ר'
פרנקל ,נ' גצוב ,ק' קובלו-פארן ,ע' שטרן ,י' לרר ור' אבו ריא )ייעוץ( ,חברת גריפין )צילום אוויר( ופועלים ממג'ד אל-כרום.

באזור של גבעות טרשים ,מיוערות בחלקן ,נפתחו חמישה שטחי חפירה ) (E–Aעל סמך תוצאות סקר שנערך בעבר
בסביבה )לרר  .(2009נחשפו קברי פיר חצובים ,המתוארכים כנראה לתקופת הברונזה ,דרך כפרית ושרידי פעילות חקלאית,
הכוללים מבנים ,גלי אבנים ,קירות לתחימת חלקות ,קירות שדה ,בורות מים וחציבות ,המתוארכים כנראה לתקופה
העות'מאנית .המסלע באזור מתאפיין בסלעי גיר מתצורות בענה וירכא ,ומעליהם כיסוי של נארי .בראשי הגבעות יש מחשופי
סלע קירטון רך.
בשטחי החפירה לא מוכרים יישובים ,אולם הם מוקפים באתרי יישוב מתקופות שונות ,ובהם מעליא מצפון ,תרשיחא
ממזרח ,ינוח מדרום ויחיעם )מצודת גדין; קלעת ג'ידין( ממערב )לסקירת הממצא באתרים אלו ר' –Frankel et al. 2001:23
 .(26, Sites 145, 151, 155, 161, 171בתחום היישוב כפר ורדים ,שמדרום-מזרח לחפירה ,נחשפו כמה קברים מתקופת
הברונזה התיכונה  .2מערות קבורה נוספות מתקופה זו מוכרות בקרבת מקום בג'ת ובאתר נחל יחיעם )גצוב ונגר .(2002
לאחרונה נחשפו מערות קבורה נוספות במעליא והוצע לתארכן לתקופות הברונזה הביניימית והברונזה התיכונה )אבו-עוקסה
 .(2005בסביבה הקרובה התגלו אתרי יישוב מתקופות אלו בכפר ורדים )ק' קובלו-פארן ,מידע בעל פה; הרשאה מס'
 ,(A-6633במעונה )ח' עליא;  ,(Braun 1996בח' אל-דבשה ובחורבת גוב-ינוח )גצוב ונגר .(4:2002
שטח  .Aבראש גבעה נחשף מכלול בנייה ,הכולל קיר הקפי ושלושה מבנים; הם השתמרו לגובה מרבי של  2מ' .המבנה
האחד נחשף בחלקה העליון של הגבעה ואילו שני המבנים האחרים נחשפו במדרונות הצפוני והמערבי של הגבעה .רוב
קירות המכלול נבנו משני פנים של אבנים גדולות ,מהוקצעות בחלקן ,ובתווך מילוי של אבני גיר בינוניות וקטנות; הם עובו
בכמה מקומות ,בעיקר סמוך לבליטות סלע ,עד לרוחב של כמה מטרים .נראה כי במקומות העיבוי נערמו אבנים רבות,
שמקורן בסיקול שטחים פתוחים במדרונות הגבעה במטרה להכשירם לחקלאות.
המבנה שנחשף בחלקה העליון של הגבעה כולל שני חדרים )איור  ,(1צפוני-מזרחי ) 7 × 4מ'( ודרומי-מערבי ) 4 × 3מ'(;
נחפרו בהם שני ריבועים .החדר הצפוני-מזרחי סגלגל ,וקירותיו השתמרו לגובה שלושה–ארבעה נדבכים .בחתך שנחפר
במערבו של החדר נחשפה שכבת קרקע חומה ומתחתיה סלע האם .בחפירת החדר התגלו חרס יחיד מטיפוס ראשיא אל-
פוחאר וכן חלוק נחל מעובד .החדר הדרומי-מערבי קטן וסגלגל ונבנה בשטח גבוה מזה של החדר המזרחי .הוא הושתת על
סלע האם ,צמוד לבליטת סלע ,ובנייתו מרושלת .בחפירה בחלקו הפנימי התגלה מפלס של אדמה כהה מעל הסלע .במפולות
אבנים ועל הסלע מחוץ לחדר ובשכבת קרקע שמתחת למפולות אבנים בתוך החדר ,התגלו שברים אחדים של כלי חרס
מעוטרים מטיפוס ראשיא אל-פוחאר שיוצרו בלבנון ,המתוארכים לראשית המאה הכ' לסה"נ .עוד התגלו בחפירת חדר זה
כמה תרמילי רובה שעליהם טבועה השנה .1941
המבנה שנחשף במדרון הצפוני של הגבעה כולל שני חדרים ,הצמודים מחוץ אל הקיר ההקפי בגבעה; נחפר ריבוע יחיד .שני
החדרים צמודים זה לזה ומחוברים ביניהם בפתח; פתח חיצוני נקבע רק בחדר הצפוני מהשניים .קירות המבנה )כ 2.5-מ'
רוחב( הושתתו על גושי סלע ונבנו ברישול; הם השתמרו לגובה  6–5נדבכים .בחפירה בשטחו הפנימי של החדר הצפוני
נחשפה קרקע שהצטברה במשך השנים על הסלע.
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המבנה שנחשף במדרון המערבי של הגבעה כולל קיר מעוגל )איור  ,(2שניגש ממערב אל בליטת סלע .על חלקו המערבי של
הקיר ,צמוד לסלע ,נערמה ערמה של אבני גיר קטנות )כ 2-מ' גובה( .נפתח ריבוע חפירה לרוחב הערמה ,והתברר כי היא
מונחת על קרקע חומה כהה .הקיר נבנה ברישול מאבני שדה גדולות ללא חומר מלכד ובמרווחים גדולים .נראה כי ערמת
האבנים היא תוצאה של סיקול וכי הקיר נבנה לתחום אותה .בחפירת המבנה התגלו רק תרמילים אחדים של רובה ,ועליהם
טבועה השנה .1941
אפשר שמכלול הבנייה שנחשף שימש מכלאת צאן ,שכן אלה כוללות בדרך כלל חדרים גדולים ,לרוב סגלגלים ,יחידים או חלק
ממכלול .מבנים דומים תועדו בסקר ,ובחלקם נבנו קירות חלוקה פנימיים ופתחים בין החדרים ,שנועדו אולי להפרדת בני
הצאן.
במעלה המדרון המזרחי של הגבעה התגלה פתח חצוב ,אולי של בור מים ) 1.5מ' קוטר הפתח; כ 1-מ' עומק לכל הפחות(.
מדרום לגבעה ,סמוך לערוץ נחל ,הובחן בור מים ,שלו מכסה בטון ובקרבתו מתקן חצוב בסלע.
שטח  .Bמצפון לשטח  ,Aבאזור טרשים בראש גבעה נמוכה יותר ,תועד מטע זיתים )כ 7-דונם( תחום בקירות אבן ,ובו 15
גלי אבנים ,גדולים ) 6מ' קוטר 2 ,מ' גובה( וקטנים ) 3מ' קוטר 2 ,מ' גובה( .נראה שגלי אבנים אלה ,או לפחות חלקם ,הם
ערמות של אבנים מסוקלות .שניים מגלי האבנים נחפרו .הגל המזרחי מהשניים גדול )איור  ,(3ובחפירתו התגלו קיר הקפי
שתחם ערמה של אבני גוויל; מתחת לערמת האבנים התגלו קירות מחיצה פנימיים ,שבנייתם פחות טובה מזו של הקיר
ההקפי ,ונראה כי הם נועדו לערום אבנים לגובה רב יותר .בחלקו הפנימי של גל האבנים נחשפו בולדרים גדולים .מתחת לגל
נחשפה שכבת קרקע חקלאית כהה .בשני חתכים שנחפרו מחוץ לגל האבנים ,מדרום-מזרח ומצפון-מערב ,נחשפה הקרקע
עד לסלע האם .הגל המערבי קטן )איור  ,(4ובחפירתו התגלו קיר חלוקה פנימי ,שנבנה באבני שדה ,ומשני צדיו ערמות של
אבני שדה .קיר החלוקה נבנה בניצב לבליטת סלע .מתחת לגל האבנים נחשפה שכבת קרקע כהה .בחפירת הגל התגלה
סכין ברזל ,האופייני לתעשיית כלי המתכת מהכפר הסמוך תרשיחא ,תעשייה שפרחה במאה הכ' לסה"נ .בחפירת שני גלי
האבנים בשטח התגלו נתזי צור לא אינדיקטיביים ,חרסים שחוקים מעטים מהתקופה הביזנטית ושברי כלי חרס מטיפוס
ראשיא אל-פוחאר מראשית המאה הכ' לסה"נ.
שטח  .Cבאוכף מדרום-מזרח לשטח  Bהיו מוכרים טרם החפירה שלושה פירים חצובים בסלע ,לפחות אחד מהם שימש עד
לאחרונה בור מים .בסקר שנערך בשטח זה במהלך החפירה תועדו עוד תשעה פירים חצובים ) 2מ' עומק מרבי( ,חלקם
סתומים עד ראשם .מתארם של הפירים אינו סדור .בדופנות של חלק מהם הובחנו פתחים חצובים קטנים ,שהוליכו לחדרים
תת-קרקעיים ששימשו לקבורה .חלק מהפירים נחצב ליד או בתוך בליטות סלע דמויות פירמידות ,ששימשו אולי מצבות;
לפחות שתיים מבליטות סלע אלה הוחלקו בחציבה .על סמך צורת הפירים וסימני החציבה בדופנותיהם נראה כי חציבתם
קדומה לתקופה שבה רווח השימוש בכלי ברזל.
נפתחו שני ריבועי חפירה במחשוף סלע ,ובו חמישה פירים חצובים ) ;5–1איור  ;(5שארבעה מהם נחפרו .פיר  1דמוי חרוט,
וטרם החפירה היה סתום באבנים קטנות .בין האבנים שסתמו את הפיר התגלתה אבן גדולה שנחצבה מסלע גיר קשה.
בשפתו של פתח הפיר נחצבה תעלה מלבנית .פיר  2צמוד לפיר  1ופינותיו מעוגלות .בפינות הפיר נחצבו שתי מדרגות
קטנות להקלת הירידה והעלייה .בתחתית הפיר נחצב פתח ,שהוליך אל חדר קבורה קטן שלצדו נישה .פיר  3נחצב צמוד
לבליטת סלע .בפינותיו של הפיר נחצבו שתי מדרגות קטנות להקלת הירידה והעלייה ,ובחלקו התחתון נחצבו שתי נישות
קטנות .פיר  4נחצב בתוך בליטת סלע; בחלקו התחתון נחצב פתח ,המוליך אל חדר קבורה שמתארו לא סדור ופינותיו
מעוגלות .במרכז החדר ,צמוד לפתח ,נחצב שקע רדוד ,ששימש כנראה מדף לאורך הקירות .שיא גובהה של בליטת הסלע
שבתוכו נחצב הפיר נמצא מעל פתח הכניסה לחדר הקבורה .על פני השטח בקרבת הפיר התגלתה אבן גיר גדולה,
ששימשה אולי לחסימת הפתח שמוליך אל חדר הקבורה .פיר  5מעוגל; הוא לא נחפר.
במחשוף הסלע ,צמוד לפירים וביניהם ,יש שקעים רדודים ,חלקם טבעיים וחלקם הוחלקו כנראה בחציבה .במחשוף הסלע,
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מצפון לפיר  ,1נחשפו שני שקעים חצובים לא סדורים וביניהם חציבה עגולה ,אולי התחלת חציבה של פיר נוסף .עוד נחשפו
במחשוף סלע זה סימני חריש בכיוון צפון–דרום ,שמקורם כנראה בחרישה בימינו .בחפירת האדמה שהצטברה על מחשוף
הסלע בשני הריבועים התגלו חרסים קטנים מעטים ,שרק חלקם אינדיקטיבי ,המתוארכים לתקופות הרומית והביזנטית
ולימינו .האדמה שהצטברה בפירים סוננה אך לא התגלו ממצאים .בחדר הקבורה שאליו מוליך פיר  2התגלו חרסים ,שחלקם
הקטן תוארך לתקופה הרומית וחלקם טרם זוהה ,וכן עצמות בעלי חיים ,כנראה של בקר .אפשר שממצאים אלה מלמדים על
שימוש חוזר שנעשה בחלק מקברי הפיר.
שטח  .Dממערב לשטחים  Aו ,B-סמוך לכביש עין יעקב–מעלות ,התגלתה בנייה באבנים )איור  ;(6היא צמודה לצדו החיצוני
של קיר שדה הנמשך לאורך כ 100-מ' .נחשפו הקירות החיצוניים ) 3מ' רוחב ,כ 1.5-מ' גובה השתמרות( ,שהושתתו על
סלע האם ונבנו מאבני שדה גדולות מגיר ,מהוקצעות בחלקן; הם תוחמים מילוי של אבני שדה בינוניות וקטנות .ממזרח
וממערב לבנייה ניכרים שני סדקים גיאולוגיים בכיוון צפון–דרום .אפשר כי בניית אבן זו שימשה מסד למבנה ארעי ,שנבנה
מחומרים מתכלים .בחפירה התגלו שברי כלי חרס מעטים ,המתוארכים אולי לתקופה הרומית או הביזנטית; אפשר שהם
מתארכים את הבנייה.
שטח  .Eבמדרון שבין שטח  Bלשטח  Cתועדו שני קירות שדה מקבילים ,התוחמים דרך כפרית )כ 11-מ' רוחב כולל( בכיוון
דרום-מערב–צפון-מזרח )איור  .(7קירות הדרך נמשכים מעבר לשטחי החפירה ,ובשלב כלשהו פונים לכיוון מערב ,אל עבר
מעלות-תרשיחא .בתוואי הדרך נחפרו ארבעה ריבועים .שני הקירות התוחמים את הדרך )כ 1.5-מ' רוחב כל אחד( אינם
ישרים ובנייתם מרושלת .נראה כי הם נבנו ,בהתאם לתנאי השטח ,מאבני שדה שסוקלו מתוואי הדרך .משני צדי הדרך
הובחן שטח טרשי ,הכולל בליטות סלע .בחלקה הפנימי של הדרך נחשפה שכבת קרקע מעל הסלע; לא התגלו שכבת
תשתית או ריצוף .נראה כי המפלס העליון של הדרך היה גבוה מהמפלס שנחשף בחפירה ונסחף אולי במרוצת השנים.
בחפירת הדרך התגלו נתזי צור שטרם זוהו ,מעט חרסים שחוקים ,כנראה מהתקופה הביזנטית ,ושברי כלי חרס מטיפוס
ראשיא אל-פוחאר מראשית המאה הכ' לסה"נ .דרך זו קישרה בין הכפר תרשיחא לשטחיו החקלאיים ,אך נראה שכיוונה
ורוחבה הרב מלמדים כי היא שימשה גם במערך דרכים אזורי שִאפשר קשר עם יישובים מרוחקים יותר.
בחפירה נחשפו קברי פיר ,המתוארכים כנראה לתקופת הברונזה ,דרך כפרית ושרידי פעילות חקלאית ,שכללה בעיקר סיקול
אבנים נרחב ובנייה של קירות שדה ,גדרות לתחימת שטחים חקלאיים ומכלאת צאן ,המתוארכת לתקופה העות'מאנית .קברי
הפיר משתרעים בשטח של  10דונם לפחות .ייחודם העיקרי של הקברים בחציבתם מבליטות סלע שהוחלקו בחלקן בחציבה
ושימשו כנראה מצבות; מאפיין זה אינו מוכר בקברים בכלל וגם לא בקברים מתקופת הברונזה במערב הגליל .ייחוד נוסף של
הקברים הוא הנישות שנחצבו בחלקם התחתון של הפירים; אפשר כי הן שימשו להנחת מנחות קבורה או לקבורה משנית.
בחפירה התגלו חרסים מעטים מהתקופות הרומית והביזנטית ,וייתכן כי הם מתארכים את ראשית הפעילות החקלאית
בסביבה .הדרך שהתגלתה קישרה בין היישוב לחלקות העיבוד שלו ועברה ביניהן .אפשר שדרך זו היא המשכה של דרך
שתועדה באזור חורבת ענבל ,ממערב ליחיעם ,ולה מאפיינים דומים )פרנקל וגצוב תשנ"זFrankel et al. 2001:113– ;42 :
 .(114לפי הנחה זו ,הדרך שנחשפה בחפירה היא חלק מדרך אזורית חשובה ,ששימשה את תושבי האזור בתקופות
ממושכות.

אבו-עוקסה ה'  .2005מעליא .חדשות ארכיאולוגיות .117
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כפר כנא
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דוח סופי

ירדנה אלכסנדר

בחודש מרס  2017נערכה חפירת הצלה קטנה בשוליים המערביים של כפר כנא )הרשאה מס'  ;A-7933נ"צ  ;231614/739297איור ,(1
לאחר שנחשפו שרידים עתיקים בעת הנחת תשתיות .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ,נוהלה על ידי י' אלכסנדר )צילום שטח( ,בסיוע י' יעקובי
)מנהלה( ,ר' לירן )מדידות וסרטוט( ,א' שפירו )מפה( וא' דלרזון )תכנית(.

החפירה ) 9 × 3מ'( מרוחקת כ 500-מ' מצפון-מערב למעיין כנא ,הסמוך לערוץ נחל קטן בכיוון דרום-מזרח–צפון-מערב ,שבו
זורמים מי המעיין לצפון-מערב ,אל עמק בית נטופה .בחפירה נחשף קטע מקיר אבן ,המתוארך כנראה לתקופות הרומית–
הביזנטית )איורים  ;(3 ,2אפשר שהוא היה קשור לתיעול מים או לתיחום דרך.
חפירות רבות שנערכו בעבר מלמדות כי ברוב התקופות שכנו יישובים באזורים שונים של כפר כנא של ימינו .היישובים של
התקופות הכלקוליתית והברונזה הקדומה השתרעו בשטח נרחב מסביב למעיין .היישובים מתקופות הברזל ,הפרסית,
ההלניסטית ,הרומית והביזנטית השתרעו על גבעת כרם א-ראס ומסביבה ,במרחק כ 250-מ' מצפון לשטח החפירה;
בתקופה הביזנטית נבנה בגרעין היישוב בית כנסת .בתקופות הממלוכית והעות'מאנית השתרע היישוב בשטח נרחב מסביב
לגרעין.
בסביבה הסמוכה לחפירה ,במרחק כ 50-מ' מדרום לה ,התגלו כמה מערות קבורה חצובות בסלע מהתקופה הרומית,
לרבות מערה המזוהה באופן מסורתי עם קבר רבן שמעון בן גמליאל השני ,נשיא הסנהדרין בגליל המאה הב' לסה"נ
) .(Alexandre 2015:153–154מערות קבורה אלה מלמדות ששטח זה שימש בית קברות בתקופה הרומית.
החפירה הוגבלה לשטח מצומצם בשל תשתיות קיימות .קטע הקיר ) ;W102כ 6-מ' אורך 0.8 ,מ' רוחב 0.7 ,מ' גובה
השתמרות; איור  (4נבנה בציר צפון-מערב–דרום-מזרח מאבני נארי גדולות ,מסותתות ,אבני שדה בינוניות ואבנים קטנות;
תוואי הקיר אינו ישר לגמרי .אל הפן המזרחי של הקיר ניגשת רצפה של אבנים קטנות ) .(L104על הרצפה ובהצטברות
אדמה מעליה התגלו שברי גוף קטנים של כלי חרס ,שחוקים מזרימת מים ,שתוארכו ברובם לתקופות הרומית והביזנטית
)המאות הב'–הו' לסה"נ; לא צוירו( ובמקצתם לתקופות הברונזה התיכונה ,הברזל וההלניסטית .רוחבו הרחב יחסית של
הקיר ובנייתו — שילוב של אבנים גדולות ואבני שדה — אינם אופייניים לקירות של מבנה מגורים מהתקופות הרומית
והביזנטית .על סמך השרידים המעטים שנחשפו ,כיוון הקיר וקרבתו לערוץ הנחל הקטן ,אפשר שקיר זה היה חלק ממתקן
שתיעל מים מהמעיין ליישוב בכרם א-ראס בתקופה הרומית .אולם ,בקיר לא התגלו שרידי טיח ,ועל כן אפשר גם שהוא תחם
דרך או שביל .במרחק כ 300-מ' מדרום-מזרח לחפירה התגלתה בעבר דרך ,שנבנתה מאבנים קטנות ונתחמה בשני קירות
רחבים )אלכסנדר  ;2009איור .(A-5478 :1

אלכסנדר י'  .2009כפר כנא .חדשות ארכיאולוגיות .121
Alexandre Y. 2015. Karm er-Ras near Kafr Kanna. In D.A. Fiensy and J.R. Riley eds. Galilee in the Late

Second Temple and Mishnaic Periods 2. Minneapolis. Pp. 146–157.
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כפר סבא ,דרך קדומים
31/12/2018
דוח סופי

ליאת נדב-זיו

בחודש מאי  2016נערכה חפירת הצלה ברחוב דרך קדומים  22בכפר סבא )הרשאה מס'  ;A-7701נ"צ  ;194102-46/676417-55איור ,(1
לקראת בנייה .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון עיריית כפר סבא ,נוהלה על ידי ל' נדב-זיו ,בסיוע י' עמרני ,א' בכר וי' לבן )מנהלה( ,פ'
גנדלמן )הנחיה וכלי חרס( ,א' האג'יאן )מדידות ושרטוט( ,א' פרץ )צילום שטח ותחמושת( ,א' גורזלזני וק' עמית )צילום ממצא( ,י' מרמלשטיין
)צילום אוויר( ,ש' קריספין )גילוי מתכות( ,י' גורין-רוזן )זכוכית( ,כ' הרש )ציור זכוכית( ,ג' ביכובסקי )נומיסמטיקה( ,ח' בן-ארי ומ' לב )עצמות בעלי
חיים; ר' נספח  ,(1וכן ע' עזב ,א' גליק וע' יוניס.

החפירה נערכה ברחוב דרך קדומים ,על שם דרך קדומה שהובילה מדמשק לאפולוניה ועברה כאן.
נפתחו חמישה ריבועים )איורים  ,(3 ,2בארבעה מהם נמצאו שרידים אדריכליים מן התקופה האסלאמית הקדומה ,ובריבוע
החמישי נחשף בור אשפה גדול מתקופה זו .בממצא עצמות בעלי חיים ,זכוכית ,תחמושת ,מטבעות ,מתכות וחרסים מן
התקופות ההלניסטית ,הביזנטית ,האסלאמית הקדומה והעות'מאנית.
האזכור הקדום ביותר של כפר סבא ,המתייחס למאה הא' לפסה"נ ,נמצא אצל יוספוס פלאביוס )קדמוניות טז:ה ,ב( ,המדווח
כי הורדוס בנה את אנטיפטריס אשר במישור כפר סבא )איילון תשנ"ח .(117:דומה היה שחפירות קודמות באזור איששו
תאריך זה ,שכן המכלול הקדום ביותר שנתגלה בהם תוארך למאה זו )איילון תשל"ח ;21:תשנ"ח .(117:אולם ,בחפירה
הנוכחית נמצאה כמות גדולה של כלי חרס המקדימים את זמנו של היישוב בכפר סבא למחצית השנייה של המאה הג'
לפסה"נ ,ואולי אף למאה הד' לפסה"נ.
בתחילת שנות ה 70-של המאה הכ' לסה"נ נהרס חלק גדול מתל כפר סבא שבמזרח העיר המודרנית בשל בנייה .בתל נערכו
בעבר חפירות אחדות )איילון תשל"ח; תשנ"ח ,(107:ונחשפה מפולת ,ובה מטבעות רומיים ואבני פסיפס צבעוניות ,שכיסתה
שרידי מבנה גדול שבו רצפות מאבן ומטיח .כן נמצאו כבשן קדרים מהתקופה הביזנטית ,מכבש של בית בד ,גת ,מערכת
מים ,הכוללת באר ,תעלה ובריכת אגירה ,שזמנה התקופות הביזנטית–האסלאמית הקדומה .בשוליים הדרומיים של התל
נחשפו שרידי כבשן המתוארך למאות הט'–הי"א לסה"נ ,וכן בית קברות מהתקופה העות'מאנית )גורזלזני  ;2005איור :1
 .(A-4123בדרך שבין כפר סבא לקלקיליה נחשפו בית מרחץ ובאר אנטיליה מהתקופה הרומית ,בריכות לגידול דגים
מהתקופה הביזנטית ומסגד שבשער הכניסה אליו כתובות מהמאה הי"ד לסה"נ )איילון תשמ"ב( .סמוך לצומת א-נבי ימין
נחשפו מתקן תעשייתי מהתקופה הביזנטית ומבני מגורים מהתקופות האסלאמית והצלבנית )בירמן  ;2006איור :1
 .(A-3425בשוליים הדרומיים-מזרחיים של התל נחשפו שרידים מן התקופות הביזנטית ,האסלאמית הקדומה והעות'מאנית
)מסארווה  ;2016איור .(A-7386 :1
מעברה השני של דרך קדומים נחשפו בעבר בורות אשפה רבים ,ובהם כמות גדולה של נרות חרס שומרוניים מהתקופה
הביזנטית ,וכן ריכוזים של אפר וטין המעידים על פעילות של כבשנים )איילון תשנ"ח .(116–114:בחלק המזרחי של האזור,
הקרוב יותר למרכז האתר ,נמצאו מעט שרידי בנייה מהתקופות הביזנטית והאסלאמית הקדומה ,וככל שמתרחקים מערבה
הממצא נעשה דל )איילון תשנ"ח ,114:תכנית  .(5איילון )תשנ"ח (116:מסיק כי בתקופות הביזנטית והאסלאמית הקדומה
שימש האזור להשלכת פסולת ,וכי הוא נמצא הרחק מגרעין הכפר; איילון קושר זאת לנוחות שבהשלכת פסולות סמוך לדרך
העוברת במקום .כ 100-מ' ממערב לחפירה של איילון נחפרו חתכי בדיקה ,ונתגלו בהם שרידי כבשנים לייצור זכוכית; אזור
זה לא נחפר )א' גליק ,מידע בעל פה(.
התקופה ההלניסטית .חרסים מן התקופה ההלניסטית נתגלו בכל שטח החפירה ,לרוב במילויים המעורבים בחרסים
מתקופות מאוחרות יותר.
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במערב שטח החפירה ,נחשף מפלס של אבנים ) (L110שסידורן אינו ברור .מעל המפלס ) (L118ובחתך בדיקה שנחפר
מדרום לו ) (L126נמצאו חרסים המתוארכים למחצית השנייה של המאה הב' לפסה"נ :קערות מקומיות )איור ,(6 ,5:4
קערת יבוא כדורית מחופה )איור  ,(8:4קערת יבוא מעוטרת ) ;Ionian bowlאיור  ,(9:4בסיס קערה חצי כדורית )איור (11:4
וקנקן שק )איור .(6:5
במרכז השטח נחפר חתך בדיקה קטן ,ונמצאה בו אבן של רחיים אולינטיות ) .(L144מעל לאבן הרחיים ומתחתיה נמצאו
שברי כלי חרס ,בהם קערה )איור  (7:4מהמאה הב' לפסה"נ; קדרה )איור  ,(3:4קדרה ביתית )איור  (4:4ואמפורה )איור
 ,(4:5המתוארכים למאות הג'–הב' לפסה"נ; ובסיס של פכית כישור )איור  (7:5המתוארכת למאות הד'–הג' לפסה"נ .סביב
אבן הרחיים לא נמצאו חרסים מתקופות אחרות.
סמוך לקיר מן התקופה העבאסית ) ,W142להלן( ,במפלס נמוך ממנו ) ,(L141נמצאו חרסים מן המאה הב' לפסה"נ ,ובהם
קערת דגים מיובאת ,מחופה שחור )איור  ,(1:4וקנקן )איור  .(3:5בין הכלים נמצאו עצמות בקר ,כבש וחזיר ,כולן שרופות
)נספח  ;(1עצמות החזיר מעידות כי האוכלוסייה לא הייתה יהודית.
בבור אשפה מן התקופות הביזנטית-האסלאמית הקדומה )להלן( נמצא שבר של קנקן שק )איור  ,(5:5המתוארך למחצית
השנייה של המאה הב' לפסה"נ .במילויים מעורבים נמצאו קערת דגים מקומית )איור  ,(2:4קערת טרה סיגילטה )איור
 ,(10:4סיר בישול )איור  (1:5וסיר בישול כדורי )איור  ,(2:5המתוארכים למאות הג'–הב' לפסה"נ.
התקופה הביזנטית .בכמה מקומות סמוך לשרידי הבנייה מן התקופה העבאסית )להלן( נמצאו חרסים מן
התקופה הביזנטית.
במפלס ) (L134 ,L133שנתגלה ממזרח לקיר מן התקופה העבאסית ) (W107נמצאו חרסים המתוארכים למאות הד'–הה'
לסה"נ )לא צוירו( .ייתכן שהיה כאן בור אשפה בן התקופה ,שעליו הוקם המבנה העבאסי .אם זהו אכן בור אשפה ,הוא
מצטרף לבורות אשפה שנחפרו בעבר על ידי איילון מעברו השני של רחוב דרך קדומים .במפלס חרסים מהודק ) ;L132איור
 (6שנתגלה בדרום שטח החפירה ,אף הוא מתחת לקיר מן התקופה העבאסית ) ,(W109נמצאו קדרות בישול )המאות
הד'–הו' לסה"נ; איור  ,(2 ,1:7קנקני שק )המאה הו' לסה"נ; איור  ,(7 ,6:8קנקני עזה )המאות הה'–הו' לסה"נ; איור  (2:9ונר
)המאות הו'–הז' לסה"נ; איור  .(8:9בין החרסים נמצאו שבר פסולת של כבשן זכוכית )גורין-רוזן ,להלן; ר' איור  (8:17ועצמות
בקר וצאן ,שעל חלקן סימני חיתוך וחלקן שרופות )נספח  .(1דומה כי ממצאים אלה ,לצד בורות האשפה שנתגלו מעבר
לרחוב ,מעידים כי האזור שימש אתר להשלכת פסולת מחוץ ליישוב הקדום.
במילויים נוספים שנחפרו סמוך לקירות המבנה העבאסי נמצאו חרסים המתוארכים למאות הו'–הז' לסה"נ ,בהם קערה )איור
 ,(3:7סירי בישול )איור  ,(5 ,4:7קנקני שק )איור  ,(5–1:8קנקן עזה )איור  ,(1:9צפחת )איור  ,(3:9מכסה של קדרת בישול
)איור  (4:9ונרות שומרוניים )איור  ,(7–5:9הדומים לנרות שנתגלו בבורות האשפה שחפר איילון .לצד החרסים נמצאו שני
שברים של כלי זכוכית )גורין-רוזן ,להלן; ר' איור  ,4 ,1:17להלן( ושברים של כבשן לייצור זכוכית )גורין-רוזן ,להלן; ר' איור
 (7 ,6:17המתוארכים לפרק זמן זה .בבור האשפה משלהי התקופה הביזנטית – התקופה האסלאמית הקדומה )להלן(
נמצאו שברי גוף של כלים ביזנטיים )לא צוירו( וכן שברים של קנקני שק )איור  (9 ,8:8המתוארכים למאות הה'–הז' לסה"נ.
שלהי התקופה הביזנטית – ראשית התקופה האסלאמית הקדומה .בור אשפה שמתארו סגלגל ) ;L124 ,L115–L113כ-
 4.5 × 3.3מ' ,כ 1.2-מ' עומק; איור  (10נחפר באדמה שחורה שמתחתיה אדמת חמרה .הבור מולא בעיקר באדמה
שחורה ,שמעורבת בה כמות לא גדולה של חרסים ושברי זכוכית ,שזמנם למן התקופה ההלניסטית עד ראשית התקופה
האסלאמית הקדומה )לממצא מן התקופות הקדומות ,ר' לעיל( .בין הכלים המתארכים את שלב השימוש האחרון בבור יש
למנות סיר בישול )איור  (5:11מן המאות הז'–הח' לסה"נ ובקבוק או גביע יין מזכוכית שתאריכו דומה )גורין-רוזן ,להלן; ר' איור
.(2:17
במילויים שנחפרו לצד קירות המבנה העבאסי נמצאו חרסים המתוארכים למחצית השנייה של המאה הז' לסה"נ ,בהם
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קדרות בישול )איור  ,(2 ,1:11קערה מטיפוס ) FBWאיור  ,(3:11סיר בישול )איור  (4:11ופך/סיר )איור .(6:11
התקופה העבאסית .במזרח שטח החפירה נחשף בחלקו מבנה שזוהו בו חמישה חדרים ) ;V–Iאיורים  .(3 ,2מהמבנה
נשתמרו רק היסודות ,הבנויים על קרקע חרסיתית ,בשתי שיטות :בנייה באבני גוויל ללא חומר מליטה )W146 ,W142
 (,W128 ,W119 ,W109–W107או בנייה מאבני חצץ מהודקות באדמה ) ;W151 ,W150 ,W123ר' למשל באיור .(12
קירות חדר  Iאינם מתחברים לקירות שאר החדרים ,אך סביר להניח כי מדובר במבנה אחד.
בצפון המבנה שתי שורות של חדרים :צפונית )חדר  (Vודרומית )חדרים  .(IV–IIקיר  123משותף לחדרים שבשורה
הדרומית; זוהה בו פתח שבפן הדרומי שלו אומנות ,אולי יציאה לחצר .בבדיקות שנעשו מדרום לקיר  123לא נמצאו שרידי
בנייה ,ונראה על כן שהיה זה קיר חיצוני למבנה .לאחד הקירות ) (W128יסוד עמוק יותר ,המלמד אולי כי שימש קיר תומך
לקומה שנייה .ייתכן שמגוון סגנונות הבנייה מעיד על כמה שלבי בנייה ,אך אי אפשר לקבוע זאת על סמך השרידים שנותרו.
כ 0.2-מ' ממערב לקיר  128נחשפה אבן מהוקצעת ) ;B1100כ 0.35 × 0.25-מ'; איור  ,(13שעל פניה ארבע שקערוריות
עגולות ,ובין שתי הצפוניות חצוב צלב או משפך .האבן נמצאה מונחת על גבי אבני גוויל קטנות .צמוד לאבן מצפון נחשף קנקן
תמים )איור  — (4:14קנקן שק מעוטר בסירוק גלי )קנקן זיר( .אם האבן היא חלק מהקיר ,היא הונחה במקומה בשימוש
משני והקנקן שימש כנראה לאחסון תת-קרקעי .אם האבן אינה חלק מהקיר ,ייתכן ששימשה מתקן כלשהו עם הקנקן.
אפשרות נוספת היא שהאבן היא חלק ממתקן ששולב בגומחה בקיר .מכל מקום ,אי אפשר לקבוע אם זהו מתקן ביתי או
מתקן תעשייתי .עיקר הממצא המתייחס למבנה נתגלה בשלושה חתכי בדיקה שנחפרו סמוך לקירות ,מגובה ראשי הקירות
ועד לאדמה סטרילית .בחתכי הבדיקה נמצא מגוון חרסים מן התקופות שלמן ההלניסטית )לעיל( ועד העבאסית :קערה
מטיפוס ) FBWאיור  ,(1:14קדרה מעוטרת בסירוק גלי )איור  (2:14וקנקן שק גלילי )איור .(3:14
ממצא מתכות .על פני השטח נתגלו ארבעה מטבעות ,מהם זוהו שלושה :מטבע שחוק מן המאות הד'–הה' לסה"נ )ר"ע
 ;(158786פוליס של הקיסר מאוריציוס טיבריוס ) 602–582לסה"נ; ר"ע  (158787ממטבעת ניקומדיה; ומטבע ממלוכי )?;
ר"ע  .(158788עוד נתגלו שבר צמיד מעוטר )איור  ,(1:15המתוארך לתקופה העות'מאנית על פי צמיד דומה שנמצא
במהלך פיקוח בבית קברות מהתקופה האסלאמית המאוחרת בביר טריף )איור  ,(2:15וכן תחמושת מודרנית )להלן(.
ממצא תחמושת
אסף פרץ
נתגלו ארבעה פריטי תחמושת )איור  :(16תרמיל של כדור אקדח ,תרמיל של כדור רובה ושני קליעים .תרמיל האקדח )9
מ"מ קוטר; איור  (1:16יוצר על ידי התעשייה הצבאית ההונגרית ) ,(Fegyver és Gépgyárבעיר בודפשט ) ,(BPונועד
לשימוש באקדח 'פרומר סטופ' ,כפי שמצוין בקיצורים  Fו) P-כFrommer Pistzoly; White and Munhall 1963:104, Item
 .(880תרמיל הרובה )איור  (2:16לא נורה ,והשתמרותו גרועה .עם זאת ,מידותיו של בסיס התרמיל והכיתוב שהשתמר —
 — 2/17מעידים כי זהו תרמיל רובה בקוטר  57.00 × 7.92מ"מ מתוצרת גרמניה ,שיוצר בחודש פברואר White) 1917
 .(and Munhall 1963:84, Items 691, 692אחד משני הקליעים שנמצאו לא ניתן למדידה או לזיהוי )איור .(3:16הקליע
השני ) 10.4מ"מ קוטר 11 ,גר'; איור  ,(4:16שהשתמר בחלקו ,שייך כנראה לתחמושת בריטית מסוג וובלי × 10.5) 442
 17.0מ"מ( .תרמילים דומים נמצאו בחפירות ברחבי הארץ )לדוגמה ,יקואל  :2016איור .(5 ,4:9
פריטים אלה אינם מקריים בכפר סבא :במשך קרוב לשנה במהלך מלחמת העולם הראשונה ניצבה כפר סבא בקו החזית
שבין צבאות האימפריה העות'מאנית והאימפריה הבריטית .כפר סבא נכבשה על ידי כוחות הצבא הבריטי בשלבי הפתיחה
של קרב מגידו ,בפריצה הבריטית באזור השרון ,על ידי גדוד הפונג'בים ה 27-שהשתייך לדיוויזיה השלישית ).(Lahore
בתיאור המערכה צוין שכוחות הגדוד תפסו את כפר סבא בשעה  07:12ב ,19/09/1918-ולאחר מכן המשיך הגדוד לכיוון
קלקיליה ).(Falls 1930:477
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מקורם של הפריטים האלה הוא אם כן בלחימה שהתרחשה באזור .תרמיל האקדח שימש אולי קצין אוסטרו-הונגרי או
עות'מאני ,והקליע הבריטי יכול היה לשמש בשני הצבאות ,כיוון שתחמושת זו הייתה זמינה גם בשוק האזרחי .לכן ,קצין
עות'מאני ,שנדרש לקנות את אקדחו ,יכול היה לרכוש אקדח בריטי בקוטר זה .תרמיל הרובה היה מרכיב סטנדרט
בתחמושת של הצבא הגרמני ,והגיע לשימוש הצבא העות'מאני עם הסיוע שהתקבל מגרמניה במהלך המלחמה.
ממצא זכוכית
יעל גורין-רוזן
נמצאו  25שברים ,מהם זוהו  ,18רובם קטנים ובמצב השתמרות גרוע .נבחרו חמישה כלי זכוכית )איור  (5–1:17המייצגים
טיפוסים מוכרים ונפוצים ,המתוארכים לשלהי התקופה הביזנטית ולתקופה האסלאמית הקדומה .עוד מוצגים שלושה שברים
של פסולת מתעשיית זכוכית )איור  .(8–6:17פסולת זכוכית וגושי זכוכית גולמית נמצאו גם בחפירות הצלה קודמות באתר
)בירמן .(2006
הכלים המייצגים את התקופה הביזנטית המאוחרת הם קערה מזכוכית בגוון כחלחל-ירקרק בהיר ,ששפתה מקופלת חוצה
ומעוטרת בארבעה חוטים כחולים בתוך הקיפול )איור  .(1:17לצד הקערה נמצא בסיס טבעתי חלול מזכוכית בגוון ירקרק
בהיר מכוסה בליה כסופה )איור  ,(3:17שאפשר שהשתייך לקערה מטיפוס זה .בסיס טבעתי חלול נוסף ,מוגבה מעט ,העשוי
מזכוכית בגוון ירקרק-צהבהב מכוסה בליה כסופה וססגונית )איור  ,(4:17השתייך אולי לקערה כזו או לקערה פשוטה שלה
שפה מקופלת חוצה וחלולה; לפי טיב החומר אפשר לשייכו לפרק זמן זה .שפה נוספת )איור  ,(2:17שנמצאה בתוך בור
האשפה ,מייצגת גביע יין או בקבוק גדול ששפתו נוטה חוצה ,מעובה ומעוטרת בחוטים :חוט ירוק-זיתי שחומם פנימה,
ומתחתיו חוטים דקים בגוון טורקיז הבולטים על הדופן העבה למדי .השילוב בין גוון כלי כחלחל-ירקרק בהיר ועיטור בחוט
טורקיז אופייני מאוד לשלהי התקופה הביזנטית ולראשית התקופה האסלאמית .ייחודו של שבר זה בחוט הנוסף בגוון ירוק-
זיתי שהוסף על קצה השפה וחומם בשלב מוקדם ,לפני הוספת חוטי הטורקיז הבולטים על פני הכלי .בקבוק נוסף )איור
 (5:17מייצג את אחד הטיפוסים האופייניים ביותר לתקופה האסלאמית הקדומה — בקבוק ששפתו מקופלת פנימה ומעובה,
וצווארו עשוי רכסים אופקיים .הבקבוק ,בגוון ירקרק-כחלחל ,מתאפיין בדופן עבה למדי .בקבוקים כאלה מוכרים מחפירות
רבות ברחבי הארץ ,למשל ברמלה ) ,Gorin-Rosen 2010:233–235, Pl. 10.6:7ור' שם הפניות נוספות(.
פסולת התעשייה המובהקת ביותר היא שברים מתחתית כבשן ,שכמותם נתגלו באתר שניים )איור  .(7 ,6:17שבר מס' 6
מורכב משכבת זכוכית ירקרקה-כחלחלה ,שאל חלקה התחתון צמוד חומר שהצטבר בתחתית הכבשן .אופן השבירה של
הזכוכית בחלק העליון )איור  (a6:17והחתך של הפסולת )איור  (b6:17אופייניים מאוד לכבשנים שיוצרה בהם זכוכית
גולמית .שבר מס'  7מורכב אף הוא משכבת זכוכית על גבי פיסה מתחתית הכבשן ושכבת הפסולת .הזכוכית בשבר זה
התעוותה בחום ,עדות נוספת לתעשייה במקום .כבשנים שבהם שרדו רצפות תא ההתכה ,שעליהם שכבת זכוכית דקה
נחשפו באפולוניה ) (Tal, Jackson-Tal and Freestone 2004ובבית אליעזר ) .(Gorin-Rosen 2000שברים  6ו7-
שייכים לסוג זה של כבשנים .עוד נמצא גוש פסולת )איור  (8:17שהוא חלק מלבנה עשויה מחומר מקומי שלתוכה חדרה
זכוכית חמה .פסולת זו אופיינית אף היא לכבשנים שבהם הופקה זכוכית גולמית .נתז קטן מזכוכית גולמית נמצא בשטח
החפור )לא צולם( .פסולת הזכוכית נמצאה פזורה באתר ,לא בתוך בורות הפסולת.
ממצא הזכוכית בחפירה מתווסף לממצאים קודמים שנתגלו באתר ותוארכו למן התקופה הרומית המאוחרת ועד התקופה
האסלאמית הקדומה ,לצד פסולת מתעשיית זכוכית )בירמן .(2006
סיכום
מהממצאים שתוארו לעיל ומממצאים מחפירות קודמות עולה כי באזור הייתה פעילות שהחלה בתקופה ההלניסטית ונמשכה
בתקופות הביזנטית והאסלאמית הקדומה .בחפירות שנערכו באזור עד כה לא נחשפה ארכיטקטורה הלניסטית ,ונתגלו רק
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כלים ספורים מתקופה זו .אולם ,כלי החרס ההלניסטיים הרבים שנתגלו בחפירה לא רק מקדימים את תיארוך האתר מן
המאה הא' לפסה"נ למאה הג' ואולי אף למאה הד' לפסה"נ ,אלא גם מרמזים כי היישוב ההלניסטי אינו מרוחק ממקום
החפירה.
בורות הבדיקה שחפר איילון )תשל"ח ;21:תשנ"ח ,(117:כבשני הזכוכית שנתגלו בקרבת מקום והדרך הקדומה מעידים על
אזור תעשייה מחוץ לשטח היישוב בתקופות אלו .כ 400-מ' ממזרח לחפירה נתגלה כבשן לייצור כלי חרס המתוארך למאות
הח'–הי"א לסה"נ )גורזלזני תשס"ט .(83:ייתכן שזהו המשכו של אזור התעשייה שמדרום לתל.
המבנה מהתקופה העבאסית נבנה על מילוי מכוון ,ובו חרסים ממגוון תקופות; המאוחרים בהם מתוארכים לתקופה
העבאסית .אי אפשר לשחזר את שלבי הבנייה ,אך ייתכן שהוא נבנה בכמה שלבים לאורך התקופה האסלאמית הקדומה.
לסגנונות הבנייה השונים בתוך המבנה שני הסברים אפשריים .האחד הוא כי המבנה נבנה מקשה אחת ,והבנאים השתמשו
במגוון חומרי בנייה שהיו ברשותם .על כך מעידים הקירות ,שעוביים אינו אחיד ,אף שנבנו בסגנון אחד .ואכן ,נראה כי הבנייה
הייתה חפוזה ונועדה לענות על צרכים מידיים .אפשרות שנייה היא כי ההבדל בין שיטות הבנייה מעיד על מבנים שונים,
שעם הזמן חוברו זה לזה .בכך יש הסבר לשוני בין הקירות שנבנו משתי שורות של אבנים ואלה שנבנו שורת אבנים אחת.
מכיוון שהמבנה ממוקם באזור תעשייה ,סביר כי לא שימש למגורים .בעת העתיקה היה מקובל לבנות מבנים שלא שימשו
למגורים ,למשל חנויות ,סמוך לדרכים ראשיות )איילון תשנ"ח .(114:ייתכן שהמבנה שנחשף הוא עדות לכך.
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שטח המיועד לבניית תשתיות הקשורות למרכז המבקרים שהולך ונבנה במקום )איור  .(1החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון קרן שלבי-
וייט ,נוהלה על ידי א' גורזלזני ,בסיוע ד' מסארווה )הכנת שטח( ,ר' מישייב )מדידות( ,א' פרץ ונ' דוידוב )צילום שטח( ,א' אורן )בטיחות( ,י' עמרני
וא' בכר )מנהלה( ,ג' אבו דיאב )העתקת פסיפס( ,נ' זאק )שרטוט( ,ע' יוניש )מחשוב( וד' בן-עמי ,ע' עזב וי' קורנפלד )מרחב מרכז ברשות
העתיקות( .בתום החפירה הוצאה רצפת פסיפס לצורך בניית תשתיות .לאחר טיפול בסדנת הפסיפסים של רשות העתיקות ובתום הבנייה ,תוצג
הרצפה במרכז המבקרים.

הפסיפס ,שהתגלה במהלך עבודות פיתוח ) ,(Avni and Gorzalczany 2015היה חלק מרכזי בווילה רומית שתוארכה
למאות הג'–הד' לסה"נ ,באזור שנחשב לרובע יוקרתי )ינאי וארליך תשע"ה( בעיר לוד הרומית )ועליה ר' ;Schwartz 1991
 .(Oppenheimer 1988הפסיפס נחפר באינטנסיביות בשנים ) 1996אבישר תשנ"ו; תשנ"ט; איורים  2009 ,(1:3 ,1:1ו-
) 2014גורזלזני  ;2016גורזלזני ואחרים  2016ובשניהם הפניות נוספות ודיון; איורים  .(2:3 ,2:1בעונת החפירות 2014
התגלו חדרים אחדים בחלק המזרחי של הווילה ,לרבות פינה של פסיפס צבעוני נוסף ,באיכות מצוינת ,שלא נחפר במלואו
בשל מגבלות החפירה )איור  .(3:3 ,3:1פסיפס זה נחפר בחפירה הנוכחית )כשני ריבועים; איור .(2
לאחר הכנה מסיבית של השטח בכלי מכני ,נחשפה שוב פינת הפסיפס שהתגלה ב ;L7503) 2014-איור  ,(4וכן קירות אבן
התוחמים אותו מדרום וממערב ) W8503 ,W8502בהתאמה( ,שנבנו שורה אחת או שתיים של אבנים מהוקצעות במגוון
גדלים והשתמרו לגובה נדבך אחד )איורים  .(5–3 ,3:1בחפירות  2014נחשף מדרום לקיר ) 8502כ 1-מ' רוחב( חדר נוסף
) ,(L7506מרוצף פסיפס צבעוני איכותי ,שכוסה עם תום החפירה .רצפת הפסיפס  7503ניגשה אל הקירות ובחלק המזרחי
של קיר  8502הובחנה גומחה )איור  ,(2:4מרוצפת בפסיפס אף היא .השטח נחפר מזרחה וצפונה כדי לאמוד את גבולות
החדר.
החדר שנחשף הוא חלק מהאגף המזרחי של הווילה המפוארת שנחפשה בעבר ,אך לא ניתן היה לקבוע את מידותיו .החדר
רוצף בפסיפס לבן באיכות טובה ,ובמרכזו הותקנה אמבלמה ) – emblemaשטיח מרכזי שעל גביו דמויות או חפצים(
צבעונית מרובעת .אורך הציר צפון–דרום של האמבלמה אינו ברור כיוון שהפסיפס השתרע אל מחוץ לאזור החפור )איורים ,6
 .(7ועם זאת ,משיקולים של סגנון וסימטריה ניתן להציע כי האמבלמה ריבועית.
קטע של צינור ביוב מודרני חצה את שטח החפירה מדרום-מזרח לצפון-מערב ,וירד עד לרום הפסיפס ,אך לא פגע בו )איור
 .(8עם זאת ,נראה כי במהלך הנחת הצינור נפגעה רצפת פסיפס אחרת ,עליונה ,ואבנים רבות ממנה נמצאו מפוזרות במילוי
שבו נחפרה התעלה להנחת הצינור .השכבה שאליה השתייכו האבנים הפזורות לא זוהתה במהלך החפירה.
לאמבלמה ,העשויה באבנים קטנות ובאיכות מעולה ,מסגרת של שורות אחדות של אבנים שחורות ולבנות ,ודגמים של
עיטורי חבל ולולאות משתלבות בצבעים אדום וגווניו ,צהוב ,שחור ולבן .על גבי האמבלמה דגם מדליון מרכזי עגול תחום
במעגלים קונצנטריים אחדים בצבעי אדום ,שחור ולבן ,בקוטר ההולך וגדל עד לקוטר מרבי של  1מ' בעיגול הגדול ביותר
)איור  .(9המדליון המרכזי מוקף ארבעה חצאי מדליונים הפונים לארבע רוחות השמיים ,משיקים לו ומשתלבים בו )איור .(10
גם לחצאי המדליונים מסגרות אחדות ,כמו למדליון המרכזי .הקוטר של חצאי המדליונים משיק לגבולות האמבלמה .בארבע
הפינות של האמבלמה הותקנו רבעי מדליונים ,הזווית הישרה שלהם חופפת לזוויות של המסגרת הכוללת )איור .(11
בחללים שנותרו בין המדליון המרכזי ,חצאי המדליונים ורבעי המדליונים ,נוצרו ארבעה מעין מעוינים שצלעותיהם קעורות
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)איור  ,(12אשר שימשו גם הם בסיס לביטוי אומנותי.
באיקונוגרפיה של הרצפה בעלי חיים בלבד ,רק דגים ובעלי כנף .במדליון המרכזי מיוצגים שלושה דגים שונים זה מזה,
השוחים לכיוונים מנוגדים ,שניים פונים מערבה ואחד מזרחה .הדגים עוצבו בכמה גוונים ,בשימוש מושכל של משחקי אור
וצל ,היוצרים אצל הצופה הרגשה של נפח תלת-ממדי .המדליון הוא החלק האיכותי ביותר של הפסיפס .גם בחצאי המדליונים
מופיעים בעלי חיים ימיים ,דגים וכנראה דולפינים .בארבע הפינות של האמבלמה ,ברבעי המדליונים ,מופיע מגוון בעלי כנף.
במעוינים שבין המדליונים וחלקיהם צוירו בעלי כנף בשילוב של ענפי עץ .מוטיבים אלה מוכרים היטב מהפסיפסים האחרים
שנחשפו באתר .דגים בשלישיות מופיעים בפסיפס של החצר הפריסטילית של הווילה ,ואילו בעלי הכנף מופיעים לרוב
בשטיחי הפסיפסים של הטרקלין שנחשפו ב) 1996-אבישר תשנ"ו; תשנ"ט(.
רצפת הפסיפס עשויה באבנים ) (tesseraeבמגוון גדלים ,על פי הצרכים האומנותיים .הגודל הממוצע של אבנים במדליון
המרכזי ) 0.8 × 0.8ס"מ( מאפשר עיצוב ברזולוציה גבוהה מאוד .בחצאי העיגולים האבנים מעט גדולות יותר ) 1 × 1ס"מ(
ואילו במסגרת ובפינות האבנים אף גדולות יותר ) 1.2ס"מ אורך צלע(.
סביב האמבלמה ועד קירות החדר משתרעות רצועות של פסיפס לבן שהשתמרו בחלקן )כ 1-מ' רוחב( .ברצועה הדרומית
הובחנו חוסרים .הרצועה הצפונית לא שרדה ,עקב נזקי תעלת רחבה שנחפרה ,אולי למטרת שוד או לצורך הנחת תשתיות
בעת המודרנית .עם זאת ,בחתך הצפוני של החפירה נראה המשכה של רצפת פסיפס ) ,(L8506ומבדיקה עולה כי זהו
פסיפס לבן )איור  ,(13כנראה המשך הרצועה המקיפה את האמבלמה .השטח ממזרח לאמבלמה לא נחפר עד תום בשל
אילוצי החפירה ,אך ניתן להניח ,משיקולי סימטריה ,כי גם שם הייתה רצועת ריצוף של פסיפס לבן .הגבולות הצפוני והמזרחי
של החדר לא אותרו ,בגלל מגבלות החפירה.
מדרום לאמבלמה ,על הפסיפס הלבן ,מסומן מלבן ) 2.6 × 1.0מ' לפחות ,הגבול המזרחי לא אותר; איורים  ,(6 ;1:4שהוגדר
באמצעות רצועה משולשת ,של אבני פסיפס מסודרות בכיוון שונה לכלל האבנים המותקנות בסביבה .המלבן עשוי לציין את
מקום הצבתה של ספה )קלינה  ,(klinēשעליה ישבו או נשענו משתתפי אירועי אוכל או משתאות .באירועים אלה האורחים
שכבו או נשענו על ספות שעליהן כריות לאורך שלוש הצלעות של החדר ,אחד או יותר אורחים על כל ספה )מכאן השם
טריקליניום שניתן לחדר האירוח ,מיוונית  ,τρικλίνιονכלומר שלוש  .(klinēהצד הרביעי ,שכנראה פנה אל הכניסה לחדר,
היה בדרך כלל פנוי כדי לאפשר למשרתים לגשת ולהגיש מאכלים ושתייה לסועדים .תיאור זה עשוי להתאים לחדר שנחשף
בחפירה :אם מניחים שהכניסה לחדר הייתה מותקנת בקיר המערבי ,אין אכן סימן לקלינה ברצועה המערבית של הפסיפס
הלבן .סימן כזה נמצא כאמור ברצועה הדרומית ,ואילו בצפון הפסיפס הלבן הרוס ,לכן הסימן המקביל לא התגלה .הדופן
המזרחית של החדר טרם נחשפה בשל מגבלות טכניות )איור  ,(14אולי בחפירות עתידיות יתגלה גם שם סימן דומה שיאשר
את ההשערה.
אם ההבחנה נכונה ,זהו טריקליניום ) (tricliniumנוסף ,חדר קבלת אורחים המתווסף לטרקלין המפואר שנחשף ב.1996-
נראה עם כן כי טרם נחשפו בחפירה אזורי המגורים המשתרעים כנראה מזרחה ומה ששוער כחדרי מגורים הם חדרי אירוח,
ושממדי הווילה המפוארת גדולים בהרבה ממה שהוערך קודם לכן .ייתכן כי חדרי המגורים ) (cubiculaeהיו בקומה שנייה.
וילה כזאת יכלה בהחלט לכלול טריקליניה אחדים ,כמקובל במבנים מפוארים דומים ברחבי האימפריה.
בכמה מוקדים על רצפת הפסיפס נתגלו כתמים כהים ,ככל הנראה סימני שרפה .ייתכן שהרס או נזק לבית ,אולי תוצאה של
רעידת אדמה או אירוע אלים אחר ,גרמו לנפילת מנורות שהובילה לשרפה.
עיצוב הרצפה והאיקונוגרפיה המוצגת בפסיפס לא זרות למרחב .מקבילה כמעט זהה ניתן למצוא בחפירה במדרון הדרומי-
מערבי של הר ציון בירושלים ,כ 120-מ' מדרום לכנסיית פטרוס אין גליקנטו היא 'כנסיית פטרוס של קריאת התרנגול' )אבנר
תשנ"ה .(21*:פסיפס זה דומה מאוד לפסיפס בלוד מבחינת הקומפוזיציה והאיקונוגרפיה .ההבדל העיקרי ביניהם הוא
שבמקום שלישיית הדגים במדליון המרכזי ,בפסיפס בירושלים מיוצגת דמות אנושית בתיאור חזיתי המזוהה על פי כתובת על
גבי הפסיפס עם גה)גאיה  ,(ΓΗ -אלת האדמה במיתולוגיה היוונית ואם כל חי .מלבד הבדל זה ,בחירת המוטיבים ואף סוג
בעלי החיים זהה לבחירת תושבי הווילה בלוד .בחירה זו לא נראית אקראית כלל ועיקר ,שכן היעדר דמויות אנושיות בולט
מאוד בכל הפסיפסים שנחשפו עד כה בווילה בלוד .ייתכן כי יש לראות בהעדפה זאת סממן אתני ,תרבותי או אידאולוגי.
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מבחינת הסגנון והקומפוזיציה ,המקבילות המתוארכות למאות הב'–הד' לסה"נ שכיחות דווקא במערב האימפריה באזורים
מגוונים ,בהם אנגליה ,גרמניה ,יוגוסלביה ,איטליה ,צרפת וספרד )אבנר תשנ"ה 23*:ור' שם דיון מקיף ומקבילות רבות(.
בחירות אומנותיות אלה מאששות את הקביעה כי לתושבי הווילה היה טעם מפותח וקוסמופוליטי ,והסגנונות האומנותיים
שנבחרו לעיטור מגוריהם משלבים בתוכם מחד גיסא השפעות אומנותיות שמקורן בצפון אפריקה )(Africa Proconsularis
כמו בטרקלין הראשי ) ,(Talgam 2014:69–70ומאידך גיסא ניכרת השפעה מערבית )אבנר תשנ"ה (21*:כמו בפסיפס
הנדון כאן.
לחפירה הנוכחית ,למרות היקפה המצומצם ,תרומה חשובה להשלמת הבנתנו של מכלול המגורים המפואר שנחשף בעיר
לוד .היא מבארת חלקים אחדים של הווילה שמתארם וטיבם לא היו מספיק ברורים עד כה ,בשל המגבלות הרבות שהוטלו
על החפירות הקודמות .נוסף על אזור הטרקלין )חפירות  (1996והחצר הפריסטילית )חפירות  ,(2014–2009יש לראשונה
אפשרות ללמוד על אזורים נוספים של הווילה ,שהשערות אחדות הועלו על מהותם בחפירות הקודמות .נראה כי נחשף כאן
טרקלין ולא חדרי מגורים )קוביקולה( שלגביהם עולה שאלת מיקומם )מזרחה יותר? בקומה שנייה?( ,וכן לגבי אגף
השירותים ,מחסנים והגודל הכולל של הווילה.
על פי איכות הפסיפסים ,נראה כי גם לאזור זה של המבנה היו סממני יוקרה והוא משקף רמת חיים גבוהה ,מאופיינת
במותרות ,כיאה לבעלי ממון רב .הגודל הסופי של המבנה עדיין אינו ברור ,אך נראה כי זהו מכלול עשיר המאשש את
הקביעה שאזור זה של העיר היה רובע אמיד שבו התגוררה האליטה התרבותית ,החברתית והכלכלית של העיר לוד
הרומית בימי הזוהר שלה.
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Talgam R. 2014. Mosaics of Faith. Floors of Pagans, Jews, Samaritans, Christian and Muslims in the

Holy Land. Jerusalem.
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מגידו ,קיבוץ
02/09/2018
דוח סופי

נורית פייג

בחודש מרס  2017נערכה חפירת בדיקה בקיבוץ מגידו )הרשאה מס'  ;A-7927נ"צ  ;217329-574/720400-561איור  ,(1לקראת בנייה
בדרום-מזרח הקיבוץ .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון הקיבוץ ,נוהלה על ידי נ' פייג )צילום שטח( ,בסיוע י' יעקובי )מנהלה( ,ר' לירן
)מדידות ושרטוט( ,ח' טחן-רוזן )ציור כלי חרס( ,בני נוער מרמת הדסה ופועלים מנצרת.

האתר ,בשוליו הדרומיים של תל מגידו ,נחפר בשנת  ,1908ונמצאו בו שרידים שזמנם למן התקופה הרומית ועד לתקופה
האסלאמית הקדומה )המאות הב'–הח' לסה"נ;  .(Schumacher 1908:182–186בשנים האחרונות נחפרו בתחום הקיבוץ
מחצבות ,גתות וקברים )גור ואבו-עוקסה  ,(2012וכן שרידי מבנים מן התקופות הביזנטית–האסלאמית קדומה ,הצלבנית
והממלוכית )טפר 2013א( .בסקרים שנערכו באתר בשנת  2004תועדו שרידי מבנים ,מתקנים חצובים ואלמנטים אדריכליים,
שמרביתם מן התקופות הרומית ,הביזנטית והאסלאמית הקדומה )טפר 2013ב(;כן אותרו שרידי קירות וריכוזי חרסים
שזמנם למן תקופת הברונזה ועד התקופה ההלניסטית.
החפירה נערכה בשטח נטוע בצפיפות ,שבו פגעו שורשי העצים בעתיקות .כחמישה מטרים ממזרח לשטח החפירה נחפרה
ערב מלחמת ששת הימים תעלת הגנה ,והמילוי שהוצא מתוכה פוזר בכל הסביבה .נפתחו שישה ריבועים בארבעה שטחי
חפירה סמוכים ) ;D–Aאיור  ,(2ונחשפו שברי כלי חרס מן התקופה ההלניסטית ,שרידי מבנים מן התקופה הרומית וריכוז
חרסים מן התקופה הביזנטית.
שטח ) Aאיורים  .(4 ,3בחפירת פני שטח ) 1.3–1.2מ' עובי( בעזרת כלי מכני נמצא ריכוז מעורב של חרסים ,ובו בסיס
אמפורה מהתקופה ההלניסטית וסירי בישול מן התקופה הרומית ) ;L100ר' איור  .(10על פני הסלע ) (L110נמצאו אבני
גזית ,רבועות ומלבניות ,המעידות על בנייה איכותית במקום ,וכן שברי קערות מן התקופה ההלניסטית )ר' איור .(10
שטחים ) C ,Bאיור  .(5נחשף מבנה ) ,(L106ששרדו ממנו שני קירות מקבילים ,המזרחי והמערבי ) — W108כ 3.2-מ'
אורך ]איור  — W104 ;[6כ 2.5-מ' אורך ]איור  ,([7לגובה של שני נדבכי יסוד ,שהושתתו על הסלע .ייתכן כי אבנים אחדות
שנחשפו מדרום-מזרח לקיר  (W112) 104הן שריד מהקיר הדרומי של המבנה .לא נחשפה רצפה ברורה ,אלא רק שרידי
מפלס חיים בשכבת גיר כתוש ,אך כאמור באזור זה ניכרת פגיעתם של שורשי העצים .סמוך לקירות אלו וממערב למבנה
) (L105נמצאו שברים של סירי בישול ,קנקנים ופכים המתוארכים לתקופה הרומית )ר' איור  .(10סמוך לסירי הבישול נמצאו
אבנים קעורות ומוחלקות היטב ,ששימשו אולי בפעילות כתישה ושחיקה.
בשטח  ,Cממזרח לקיר  ,108על הסלע ,ניצבה אבן גזית .מצפון לה נחשפה מפולת ) (L109שכיסתה על שורה של אבנים
גדולות ,מלבניות ומסותתות היטב ,שנמשכו בציר צפון-מזרח–דרום-מערב ) ;W107איור  — (8כנראה קיר שהתמוטט; ייתכן
שאבן הגזית הייתה חלק מהקיר ,ואולי ניצבה בפינה .סמוך לקיר ,בתוך מפולת  109נתגלו סירי בישול מן התקופה הרומית.
גובהו של הסלע באזור זה אינו אחיד ,ולא ברור אם קיר  107קשור למבנה .106
שטח ) Dאיור  .(9כ 6-מ' מדרום לשטח  ,Cבמורד הגבעה ,נחשפו פני הסלע ,שעליהם נמצאו מונחות אבני גזית ,זהות
בגודלן לאבני המפולת שנמצאו בשטח  .Aבממצא זוהו שברי גוף של קנקנים מראשית התקופה הביזנטית ,שברי קנקנים
ופכים המתוארכים למאות הג'–הד' לסה"נ )ר' איור  (10ורעפים.
הממצא .מוצא כלי החרס מפני השטח ,מפני הסלע ,מראשי הקירות וממפלס הגיר הכתוש .נמצאורק שני שברים מהתקופה
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ההלניסטית :קערה ממורקת )איור  ,(1:10שלה דופן מזווה האופיינית למאה הב' לפסה"נ ,ובסיס אמפורה רודית )איור ,(2:10
שנמצא על פני השטח ,וזמנו למן שלהי המאה הג' – תחילת המאה הב' לפסה"נ.
מרבית כלי החרס שנמצאו בחפירה מתוארכים לתקופה הרומית .הכלים השכיחים ביותר הם כלי הבישול :קדרת בישול )איור
 (3:10המאופיינת בדופן דמוית וו — המכונה 'קדרת ציפורי' משום שנתגלתה בכמויות גדולות בציפורי — שיוצרה כנראה
בבית היוצר בשיחין הסמוכה וזמנה אמצע המאה הב' – שלהי המאה הג' לסה"נ; קדרות בישול חסרות צוואר )איור ,(5 ,4:10
הנפוצות אף הן בציפורי ,שזמנן אמצע המאה הב' – אמצע המאה הד' לסה"נ; סיר בישול שלם בעל כתף מזווה )איור ,(6:10
שנחשף במפלס הגיר הכתוש ,השייך לטיפוס שאינו נפוץ ,שזמנו המאה הב' וראשית המאה הג' לסה"נ ,אך הוא נתגלה גם
במכלולים מראשית המאה הד' לסה"נ ,למשל בג'למה; סיר בישול )איור  (7:10מטיפוס 'כפר חנניה'  ,B4המתוארך לאמצע
המאה הא' – אמצע המאה הב' לסה"נ; סירי בישול )איור  (9 ,8:10מטיפוס 'כפר חנניה'  ,C4שהחליף את טיפוס  B4וזמנו
אמצע המאה הב' – אמצע המאה הד' לסה"נ; מכסה של סיר בישול פתוח )איור  ,(10:10שהופיע לאורך כל התקופה
הרומית; וסיר בישול בעל שפת מרזב )איור  ,(11:10שתוארך בג'למה למחצית השנייה של המאה הד' לסה"נ .כן נתגלו
קנקנים )איור  ,(13 ,12:10המתוארכים למאה הג' – אמצע המאה הד' לסה"נ; פך )איור  ,(14:10המתוארך לשלהי התקופה
הרומית )המאה הד' לסה"נ(; ופכיות )איור  ,(16 ,15:10שהופיעו לראשונה באמצע המאה הב' והמשיכו להיות בשימוש עד
ראשית המאה הה' לסה"נ.
למרות דלותם ,מעידים שרידי הבנייה שנחשפו על מבני מגורים שנבנו בחלקם באבנים מהוקצעות ואף אבני גזית ,שנחשפו
בכל שטחי החפירה ,חלקן על פני הסלע וחלקן באתרן .השרידים מתוארכים לתקופה הרומית התיכונה והמאוחרת )המאות
הב'–הד' לסה"נ( ,אך ייתכן ששימשו גם בראשית התקופה הביזנטית .בשל החפירה המצומצמת אי אפשר לקבוע אם שרידי
המבנים השתייכו לכפר עותנאי ששכן באזור או ליישוב רומי — מחנה הלגיון הרומי או העיר מקסימיאנופוליס שהתפתחה
לצד המחנה ושכנה ,על פי המקורות ההיסטוריים ,סמוך לתל מגידו .כלי החרס המעטים המתוארכים לתקופה ההלניסטית
הם כלי יבוא המצביעים על קשרי מסחר עם אגן הים התיכון ,המאמתים את המידע מחפירותיו של שומאכר על התיישבות
הלניסטית במקום.
טבלת מפרט לאיור 10

גור י' ואבו-עוקסה ה'  .2012מגידו .חדשות ארכיאולוגיות .124
טפר י' 2013א .מגידו )קיבוץ( .חדשות ארכיאולוגיות .125
טפר י' 2013ב .מגידו ,סקר .חדשות ארכיאולוגיות .125
Schumacher G. 1908. Tell el-Mutesellim I: Fundbericht (2 vols). Leipzig.
 .1מפת איתור.
 .2תכנית כללית.
 .3שטח  ,Aתכנית.
 .4שטח  ,Aאבני גזית על פני הסלע ,מבט למזרח.
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 .5שטחים  Bו ,C-תכנית.
 .6קיר  ,108מבט למזרח.
 .7קיר  ,104מבט לצפון-מזרח.
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 .8מפולת קיר  ,107מבט לדרום.

842 / 1276
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 .10ממצא כלי חרס.
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מגידו )קיבוץ(
רוברט ס' הומשר ,יותם טפר ,מליסה ס' קרדיק ,אדם ב' פרינס ומתיו ג' אדמס

06/11/2018
דוח ראשוני

בחודש ינואר  2017נערכה חפירת הצלה בדרומו של קיבוץ מגידו )רישיון מס'  ;B-449/2017נ"צ  .(2170-3/7201-2החפירה ,מטעם מכון
אולברייט ,נוהלה על ידי מ' אדמס ,ר' הומשר ) (GISוי' טפר ,בסיוע מ' קרדיק וא' לוי )מנהלי שטח( ,חברת שירותי ארכיאולוגיה בישראל )מינהלה
וכוח אדם( ,א' פרינס )צילום; הדמיית תלת-מימד;  ,(GISע' שטרן )כלי חרס( ,י' גורין-רוזן )כלי זכוכית( ונ' מרון )שרידי בעלי חיים( .תודות לקבוצת
הנוער תלמים ולחברים מקיבוץ מגידו על הסיוע במהלך החפירה.

נפתחו שני שטחי חפירה ) — Aנ"צ  — B ;217040-50/720224-35נ"צ  ;217367/720105איור  (1במדרון הדרומי של
הגבעה שעליה משתרע קיבוץ מגידו .שטח  Aנפתח לאחר שבבדיקה לקראת בניית לול נמצאו עתיקות והתגלו בו שכבות
רבות של פסולת יישוב ,זו מעל זו ,שהכילו ממצא מגוון המתוארך ברובו למאה הי"ב לסה"נ .שטח  Bנפתח בתוך הריסות
מבנה מימי המנדט הבריטי ,בעקבות שוד עתיקות; התגלו בו ממצא מגוון משלהי התקופה הביזנטית והתקופה האסלאמית
הקדומה.
בתחילת המאה הכ' לסה"נ נערך באזור סקר נרחב על ידי גוטליב שומכר ,שחפר באותה עת בתל מגידו )תל אל-מתסלם(
הסמוך .הוא תעד שרידים אחדים מהתקופות הרומית הביזנטית והאסלאמית הקדומה בסביבת ח' א-לג'ון )Schumacher
 .(1908:4–7, 182–186, Pl. Iבשנים האחרונות נערכו באזור סקרים אחדים )טפר  ;2012טפר 2013א; טפר 2013ב;
 .(Tepper 2002:231–242בין שטח  Aלשטח  Bנערכה חפירה )איור  ,(A-5320 :1ונחשפו בה שמונה שכבות יישוב זו
מעל זו ) ,(VIII–Iהמתוארכות למן התקופה ההלניסטית ועד לימינו )טפר 2013ג( .על סמך המקורות ההיסטוריים ,השרידים
הקדומים והממצאים נראה כי במקום שכנו לאורך השנים יישובים אחדים :עיר בשם מקסימיאנופוליס המתוארכת לשלהי
התקופה הרומית ולתקופה הביזנטית ,אחוזה צלבנית בשם ליאון ויישוב המתוארך למן התקופה האסלאמית הקדומה ועד
לתקופה העות'מאנית ,לג'ון ,ששכן באזור הדרומי של קיבוץ מגידו ובסביבתו.
שטח  .Aנפתחו שני ריבועי חפירה ) ;G30 ,F30איור  .(2תחילה הוסרה במחפרון שכבה עליונה של חצץ וחול; נראה כי היא
הובאה למקום כמילוי לפני בניית הלול .מתחת לשכבה זו התגלתה אדמה חולית חרסיתית בצבע חום כהה .בעומק של –1.0
 1.2מ' מתחת לפני השטח נחשפה שכבה אופקית של אדמה חולית דקת גרגר )סילט( בצבע אפור בהיר ) ;L2 ,L1כ 0.3-מ'
עובי( ,משופעת מטה מצפון לדרום .בשכבה זו תועדה פסולת יישוב לרבות כמות גדולה של חרסים .שכבות דומות ,רבות של
פסולת יישוב הובחנו בחתכים האנכיים התוחמים את שני הריבועים שנחפרו .בריבועים לא התגלו שרידי בנייה ,ולכן צומצם
שטח החפירה לחצי הדרומי של ריבוע ) F30כ 5.0 × 2.5-מ'( .בשטח מצומצם זה התגלו כ 15-שכבות נוספות של פסולת
יישוב ,זו מעל זו ) ;L6–L4כ 30–5-ס"מ עובי כל אחת; איור  .(3שכבות אלה משופעות כלפי מטה מצפון לדרום בשיפוע
ממוצע של  7מעלות .השכבות כוללות אדמה בגוונים אפור בהיר עד חום; בין השכבות תועדו פסי עפר בצבע אפור כהה-
שחור ) 5–1ס"מ עובי( ,שמקורו כנראה בשרפה .בכל שכבות הפסולת התגלו ממצאים דומים ,הכוללים בעיקר שפע חרסים,
עצמות בעלי חיים ושברי זכוכית .השכבות לא נחתכו ולא התגלו בהן הפרעות ,מתקנים או בנייה .בין השכבה הנמוכה ביותר
לבין סלע האם ) 1.6מ' עומק( התגלתה שכבה דקה ,אופקית של חרסית חולית בצבע חום ,ללא ממצא ,כנראה משקע טבעי
מעל סלע האם.
בחינה ראשונית של הממצא הקרמי מלמדת כי זהו בעיקרו מכלול ביתי ,מהמאה הי"ב לסה"נ המזוהה עם אוכלוסייה פרנקית.
התגלו גם ממצאים מעטים מהתקופות הרומית ,הביזנטית והאסלאמית הקדומה.
שטח  .Bבמהלך שוד העתיקות בשטח נחפר פיר )כ 1 × 1-מ' ,כ 4.5-מ' עומק; איור  (4ברצפת המבנה מימי המנדט
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הבריטי ,שחדר לתוך שכבות קדומות .כתוצאה מחפירת השוד הצטברו מסביב לפתח הפיר עפר וממצאים שונים .בחתך
הדרומי של הפיר הובחנה בעומק של כ 0.5-מ' מתחת לפני השטח שכבה דקה אפורה ) 3–2ס"מ( ,אולי רצפה .בחתך
הצפוני של הפיר הובחן בעומק כ 1.5-מ' מתחת לפני השטח קיר אבן ,שכלל כנראה שני נדבכים .ממצאים אלה מלמדים כי
ייתכן שבמקום קיימות שכבות קדומות מרובות .כל העפר מסביב לפתח הפיר נופה ולאחר מכן שימש למילוי הפיר מחדש.
בניפוי העפר התגלו חרסים ,שברי זכוכית ,עצמות בעלי חיים ,צדפים וממצא מתכת לרבות מטבעות; הערכה ראשונית של
הממצאים מלמדת כי זמנם שלהי התקופה הביזנטית וראשית התקופה האסלאמית הקדומה.
שכבות פסולת היישוב שהתגלו בשטח  Aקשורות כנראה ליישוב סמוך מהמאה הי"ב לסה"נ; יש שלושה מקורות אפשריים
לשכבות פסולת אלה (1) :אשפה ,כנראה ברובה ביתית ובמקצתה תעשייתית; ) (2הצטברות פסולת תעשייתית מפעילות
שנערכה במקום או בסביבה וממנה לא השתמרו שרידים; ) (3מילוי מכוון .כל שלוש האפשרויות כללו שרפה תקופתית .על
סמך מיקום ערמת האשפה ,שיפועה ועומק ההצטברות שתועדו בחפירה נראה כי אזור זה היה חלק מהקצה המערבי של
היישוב לג'ון במאה הי"ב לסה"נ .ניתוח הממצאים מחפירת האשפה יכול לתרום להבנת התזונה של תושבי היישוב ,פרנסת
התושבים ומידע על הפעילות הכלכלית שנערכה במקום בתקופה זו .הממצאים משטח  Bמלמדים על פעילות יישובית
כלשהי שהתקיימה כאן בשלהי התקופה הביזנטית ובתקופה האסלאמית הקדומה.

טפר י'  .2012לגיו ,סקר בנחל קיני .חדשות ארכיאולוגיות .124
טפר י' 2013א .מגידו – סקר צומת יקנעם–צומת מגידו )כביש  .(66חדשות ארכיאולוגיות .125
טפר י' 2013ב .מגידו ,סקר .חדשות ארכיאולוגיות .125
טפר י' 2013ג .מגידו )קיבוץ( .חדשות ארכיאולוגיות .125

Schumacher G. 1908. Tell el-Mutesellim I: Fundbericht A. Leipzig.
Tepper Y. 2002. Lajjun–Legio in Israel: Results of a Survey in and around the Military Camp Area. In P.
Freeman, J. Bennett, Z.T. Fiema and B. Hoffmann eds. Limes XVIII (Proceedings of the XVIIIth

International Congress of Roman Frontier Studies Held in Amman, Jordan, September 2000) I (BAR Int.
S. 1084). Oxford.
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מודיעין ,ברפיליה
13/03/2018
דוח סופי

ורד אשד

בחודש יולי  2016נערכה חפירת הצלה באתר ברפיליה במודיעין )הרשאה מס'  ;A-7754נ"צ  ;197946-8170/647060-245איור  ,(1לקראת
בנייה .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון עיריית מודיעין ,נוהלה על ידי ו' אשד )צילום שטח( ,בסיוע י' עמרני )מנהלה( ,ח' בן ארי ) ,(GPSמ'
קונין )מדידות ושרטוט( ופ' גנדלמן )זיהוי קרמי(.

סביבת האתר ברפיליה נסקרה בעבר )שביט  ,(2013והובחנו בה שרידים של בנייה ציבורית ,חציבות ומתקנים חקלאיים,
המתוארכים לתקופות ההלניסטית ,הרומית ,הביזנטית ,האסלאמית הקדומה ,הממלוכית והעות'מאנית .ממזרח לשטח
החפירה ,בגבעת קייזר ,אותרו שרידים של פעילות מן התקופה הניאוליתית הקדם-קרמית א' )ספיבק Zbenovich ;2016
.(2006
השטח מחולק טופוגרפית לשני אזורים :בדרום-מערב אזור מישורי ששימש לחקלאות ,ובצפון-מזרח אזור הררי ,ובו מתקנים
חקלאיים שנבנו בהתאמה לטופוגרפיה .נחפרו ותועדו  15שרידים של פעילות חקלאית ,ובהם חמישה משטחי אבן שחצובים
בהם ספלולים ) ;L17 ,L9 ,L7 ,L1איור  ,(2שתי ערמות סיקול ) ,(L5 ,L4שני קירות שדה ) (W3 ,W2ושש מדרגות עיבוד
) .(L14–L12 ,L10 ,L8 ,L6כן זוהה אגן טבעי )לא צויר(.

משטחי אבן .במשטח  1חצובים ספלולים קטנים )איור  .(3במשטחים  7ו 17-חצוב ספלול בכל אחד מהם )איורים .(5 ,4
במשטח  9שני משטחי אבן ,שבכל אחד מהם חצוב ספלול )איור  .(6במשטח הדרומי ניגשת אל הספלול תעלה מדרום,
כנראה לניקוז .בתחתיתו תעלה חצובה נוספת )איור .(7
ערמות סיקול .שתי ערמות הסיקול הונחו על משטח סלע :בערימה  4אבנים קטנות וב 5-אבנים קטנות ובינוניות )איור .(8
קירות שדה .שני הקירות 2 ,ו) 3-איורים  (4 ,3בנויים מאבני שדה בינוניות )כ 0.5-מ' אורך( ,והם השתמרו לגובה נדבך אחד.
קיר  2מושתת על אדמת סחף ובה אבנים קטנות ,המכסה על משטח סלע .קיר  3מושתת על משטח סלע.
מדרגות עיבוד .למדרגה  6קיר תמך שכיוונו מזרח–מערב ,הבנוי משתי שורות של אבני שדה גדולות ושטוחות )כ 1-מ' אורך;
איורים  .(10 ,9הקיר נחפר לאורך כ 6-מ' והשתמר בחלקו לגובה שני נדבכים .הקיר מושתת על אדמת סחף )כ 1.5-עומק(
שבה אבנים קטנות .ניכר כי הקיר חסם את אדמת הסחף בצדו המזרחי ,שכן בצד זה נמצאה שכבה של אבנים קטנות
שנבלמו בקיר.
למדרגה  8קיר תמך )כ 10-מ' אורך ,כ 1.5-מ' רוחב; איורים  ,(12 ,11שכיוונו צפון–דרום .הקיר ,שנחפר לאורך כ 6-מ' ,בנוי
משתי שורות של אבני שדה )כ 0.7-מ' אורך האבן( שביניהן אבני שדה קטנות .הקיר השתמר לגובה נדבך אחד ,והושתת על
אדמת סחף מעל הסלע.
למדרגה  10קיר תמך )איורים  ,(14 ,13שכיוונו צפון–דרום .רוב אבניו נמצאו במפולת בצדו המערבי .הקיר ,שנחפר לאורך כ-
 5מ' ,בנוי מאבני שדה בינוניות )כ 0.5-מ' אורך האבן( ,השתמר בחלקו לגובה שני נדבכים ,והושתת על אדמת סחף )כ1.5-
מ' עומק( שהצטברה על הסלע.
למדרגה  12קיר תמך )איור  ,(15שכיוונו צפון–דרום ,והשתמר לאורך של כ 2-מ' ולגובה נדבך אחד .הקיר בנוי מאבני שדה
)כ 1-מ' אורך( ומושתת על אדמת סחף )כ 1-מ' עומק( שהצטברה על הסלע.
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למדרגה  13קיר תמך )איור  ,(16שכיוונו מזרח–מערב .הקיר )כ 2-מ' אורך חשיפה( והשתמר לגובה נדבך אחד הבנוי מאבני
שדה בינוניות )כ 0.5-מ' אורך( שהושתתו על אדמת סחף .מצדו המערבי נמצאו פזורות אבני שדה אחדות ,שהתמוטטו
כנראה מן הקיר.
למדרגה ) 14איור  (17קיר תמך הדומה לקיר של מדרגה  ,13כיוונו צפון–דרום.
בכל שטח החפירה נאספו חרסים שתוארכו לשלהי התקופה ההלניסטית ולתקופות הרומית ,הביזנטית ,האסלאמית הקדומה
והעות'מאנית .רוב הממצא הקרמי מתוארך לתקופה הביזנטית.

ספיבק פ'  .2016מודיעין ,גבעת קייזר .חדשות ארכיאולוגיות .128
שביט א'  .2013מפת גזר ))(82סקר ארכיאולוגי של ישראל(.
Zbenovich V.G. 2006. Salvage Excavations at a Pre-Pottery Neolithic Site at Modi‘in. ‘Atiqot 51:1–14.
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 .8ערימות סיקול  4ו ,5-תכנית.

856 / 1276

 .9מדרגת עיבוד  ,6תכנית.

857 / 1276

 .10מדרגת עיבוד  ,6מבט לדרום-מערב.

858 / 1276

 .11מדרגת עיבוד  ,8תכנית.

859 / 1276

 .12מדרגת עיבוד  ,8מבט לצפון.

860 / 1276

 .13מדרגת עיבוד  ,10תכנית.

861 / 1276

 .14מדרגת עיבוד  ,10מבט לצפון.

862 / 1276

 .15מדרגת עיבוד  ,12תכנית.

863 / 1276

 .16מדרגת עיבוד  ,13תכנית.

864 / 1276

 .17מדרגת עיבוד  ,14תכנית.

865 / 1276

מודיעין ,חורבת כלח )דרום(
15/03/2018
דוח סופי

ורד אשד

בחודש ינואר  2017נערכה חפירת הצלה במודיעין ,מדרום-מזרח לחורבת כלח )הרשאה מס'  ;A-7895נ"צ ;198956-9114/647746-854
איור  ,(1לקראת בנייה .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון אביב דניאלי – שונפלד הנדסה בע"מ ,נוהלה על ידי ו' אשד )צילום שטח( ,בסיוע
י' עמרני )מנהלה( ,ח' בן-ארי ) ,(GPSמ' קונין )מדידות ושרטוט( ,ה' רוזנשטיין )מעבדת מתכות( ור' קול )נומיסמטיקה(.

בתחום האתר חורבת כלח נערכו בעבר חפירות ארכיאולוגיות ,ונחשפו מתקנים חקלאיים )היימן  ,(2014כבשני סיד ,גתות,
מחצבות ,שומרות ומערות קבורה )קוגן-זהבי וזלינגר תשס"ח( וכן אתר מהתקופה הניאוליתית הקדם-קרמית א' )ספיבק
.(2010
נחפרו מתקנים תעשייתיים–חקלאיים קדומים ,החצובים בסלע גיר קשה )איור  :(2כבשן סיד ומשטחי סלע ,שחצובים בהם
שלושה אגנים וספלולים.

בכבשן ) ;L2כ 4-מ' קוטר 3.5 ,מ' עומק חפירה; איורים  (4 ,3זוהו שלוש שכבות :בשכבה העליונה )כ 2.5-מ' עובי( מילוי של
אבני גיר מקומיות )כ 0.5-מ' אורך( ,רובן מפוחמות; בשכבה האמצעית סיד לבן ובשכבה התחתונה אפר שחור .הכבשן
הותקן ככל הנראה לשרפת האבנים ,להכנת סיד ,אך מהאבנים המפוחמות שנמצאו בתוך הכבשן נראה כי תהליך השרפה
לא הגיע לסיומו .בעומק של כמטר אחד ,נמצא מטבע כסף קטן )'מדיני'; ר"ע  (152762במצב השתמרות טוב ,של הסולטאן
עותמני-עותמאן הב' ) 1622–1618לסה"נ( ,שנטבע בקהיר )מצר( בשנת  627להיג'רה —  1618לסה"נ.
אגנים וספלולים .נחשפו חמישה משטחי סלע ) ,(L9–L7 ,L4 ,L3שבהם חצובים אגנים וספלולים .במשטח  3ספלול )איור
 .(5במשטח  4אגן )איורים  ,(7 ,6שבצדו המערבי תעלה ,אולי חצובה ,לאיסוף נגר עילי .במשטח  7אגן שמצפון-מערב לו
ספלול )איורים  .(9 ,8ממזרח נמצאו שני ספלולים שביניהם תעלה מקשרת קצרה ,ותעלה נוספת שקישרה אל ספלול נוסף,
שבו שקע חצוב .במשטח  8אגן וממזרח לו ספלול )איורים  .(11 ,10במשטח  9ספלול שבמרכזו שקע רדוד )איורים .(13 ,12
נראה שהשקיעו בהכנת הספלולים וכי משטחי הסלע שימשו את תושבי האתר לפעילות של טחינה או כתישה ,בתעשייה
מקומית )ר' ון דן ברינק  .(2007על כך מעידים הספלולים הרבים על חלק מהמשטחים ותעלות הניקוז המקשרות בין חלק
מהספלולים .תיארוך המתקנים אינו ברור ,לא נמצאו חרסים אינדיקטיביים .באתרים הארכיאולוגיים ובחורבות הקדומות
המקיפים את אזור החפירה נמצאו מתקנים חקלאיים דומים ,ובהם עדויות להתיישבות בשלהי התקופה ההלניסטית
ובתקופות הביזנטית ,האסלאמית הקדומה ועות'מאנית ,ונראה שכך היה גם באתר זה .המתקנים שנחפרו מייצגים כנראה
שוליים רחוקים של אחד היישובים הסמוכים ,אולי חורבת כלח ,כקילומטר אחד צפונה.

היימן מ'  .2014מודיעין ,חורבת כלח .חדשות ארכיאולוגיות .126
ון דן ברינק אק"מ  .2007מודיעין ,חורבת חדת ובארית )א'(.חדשות ארכיאולוגיות .119
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ספיבק פ'  .2010חורבת כלח .חדשות ארכיאולוגיות .122
קוגן-זהבי א' וזלינגר י' תשס"ח .המרחב החקלאי ממערב לחורבת ברפיליא ,מודיעין .עתיקות .27–1:57
 .1מפת איתור.
 .2תכנית כללית.
 .3הכבשן ,תכנית.
 .4הכבשן ,מבט לדרום-מזרח.
 .5משטח  ,3תכנית.
 .6משטח  ,4תכנית.
 .7משטח  ,4מבט לצפון.
 .8משטח  ,7תכנית.
 .9משטח  ,7מבט לדרום-מערב.
 .10משטח  ,8תכנית.
 .11משטח  ,8מבט לדרום.
 .12משטח  ,9תכנית.
 .13משטח  ,9מבט לדרום.

 .1מפת איתור.
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 .2תכנית כללית.

 .3הכבשן ,תכנית.
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 .4הכבשן ,מבט לדרום-מזרח.

 .5משטח  ,3תכנית.
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 .6משטח  ,4תכנית.

 .7משטח  ,4מבט לצפון.
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 .8משטח  ,7תכנית.

 .9משטח  ,7מבט לדרום-מערב.
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 .10משטח  ,8תכנית.

 .11משטח  ,8מבט לדרום.
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 .12משטח  ,9תכנית.

 .13משטח  ,9מבט לדרום.
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מודיעין
אביבה בושנינו

18/06/2018
דוח סופי

בחודשים דצמבר  – 2015ינואר  2016נערכה חפירה הצלה מדרום-מזרח לליגד סנטר במודיעין )הרשאה מס'  ;A-7596נ"צ 197052-
 ;299/646643-974איור  ,(1לקראת בנייה .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון חברת מגה אור מודיעין בע"מ ,נוהלה על ידי א' בושנינו וי'
קורנפלד )בדיקות מקדימות( ,בסיוע י' עמרני וא' בכר )מנהלה( ,מ' קאהן ,מ' קונין וא' האג'יאן )מדידות ושרטוט( ,א' פרץ )צילום שטח( ,י'
מרמלשטיין )צילום אוויר( ,מ' שויסקיה )ציור כלי חרס( ,י"א דלרזון )תכניות( ,י' ברשק )ארכיון תמונות( וא' דגוט וח' בן ארי ).(GPS

שטח החפירה משתרע על גבעות המתאפיינות במחשופי סלע רבים ,שביניהם הצטברה אדמת סחף ובה צמחייה ים-
תיכונית )חרוב ,אלון ,קידה שעירה ,אזוב מצוי ,זוטה לבנה ,רקפות ,חצבים ועוד( .בסביבה הקרובה יש אתרים קדומים:
חורבת אשון במזרח ,חורבת זכריה בצפון וחורבת חרובה ,כ 700-מ' מדרום-מערב לשטח החפירה .בחפירה שנערכה
מצפון-מערב לשטח )אבנר ושאבי  ;2013איור  (A-6540 :1התגלו שרידי מבנה ,בורות מים ,גתות ומערת קבורה שתוארכו
לתקופות ההלניסטית והרומית .בחפירות שנערכו מצפון לשטח התגלו ספלולים ,ערמה של אבני גוויל מסוקלות ,חלל תת-
קרקעי )קריספין  ;2015איור  (A-7269 :1וגתות )טואג  ;2016איור .(A-7569 :1
נחפרו שבע גתות ) ;F58 ,F50 ,F33 ,F31 ,F25 ,F14 ,F7איור  ,(2שתי בודדות ) ,(F40 ,F38שלושה בורות מים )F50
 ,(,F34 ,F4מערה ) ,(F11שלוש שומרות ) ,(F43 ,F29 ,F9שני קירות שדה ) ,(F54 ,F26אגן ריסוק של בית בד ) (F60וכ-
 30ספלולים ,חלקם חצובים במשטח הסלע של המתקנים האחרים ) ,(F50 ,F40 ,F14וחלקם במשטחי סלע אחרים,
בודדים או מקובצים
).(F57 ,F55–F53 ,F42 ,F39 ,F37 ,F35 ,F28 ,F21–F19 ,F17 ,F13 ,F10 ,F8 ,F6

גתות .לגת  7משטח דריכה ) 1.1 × 0.9מ' 0.15 ,מ' עומק( שבפינתו הדרומית-מזרחית נקז שדרכו זרם התירוש לבור איגום
עגול )כ 1-מ' קוטר;  0.4מ' עומק( .לגת  14משטח דריכה ) ;L136כ 2.1 × 1.6-מ' 0.2 ,מ' עומק; איור  (3המשופע לדרום.
במרכז הדופן הדרומית נוקז התירוש לבור איגום ) ;L137כ 1.8 × 1.2-מ' 1 ,מ' עומק( שבתחתיתו ,בפינה הדרומית-
מזרחית ,חצובה גומה מלבנית ) 0.70 × 0.45מ' 0.2 ,מ' עומק( להשקעת לכלוך ושאריות .נראה שהיה קיר בין משטח
הדריכה לבור האיגום ,שהוסר בשלב כלשהו .בין משטח הדריכה לבור האיגום שקערורית ) 0.5מ' קוטר 0.5 ,מ' עומק; איור
 ,(4כנראה חלק מתעלה שחצתה את הקיר והזרימה את התירוש מהמשטח לבור .ברצפת משטח הדריכה חצובים שני
ספלולים ) — L138כ 0.4-מ' קוטר 0.2 ,מ' עומק;  — L139כ 0.2-מ' קוטר 6 ,ס"מ עומק( .לא ברור אם הם קדומים לגת או
שנחצבו כשיצאה משימוש .לגת  25משטח דריכה ) ;L111כ 2.6 × 2.4-מ' 0.25 ,מ' עומק; איור  (5משופע לצפון .בפינה
הדרומית-מזרחית נוקז התירוש לבור סינון ) ;L112כ 1.25 × 1.05-מ' 0.9 ,מ' עומק( ומשם ,דרך מרזב ,בראש הדופן
שהפרידה ביניהם ,זרם התירוש אל בור איגום ) ;L113כ 1.70 × 1.45-מ' 1.2 ,מ' עומק; איור  .(6לגת  31משטח דריכה
) 1.3 × 0.9מ' 0.25 ,מ' עומק( המשופע לצפון .במרכז הדופן הצפונית נוקז התירוש לבור איגום ) 1.1 × 0.8מ' 0.45 ,מ'
עומק( שבתחתיתו ,צמוד לדופן הצפונית ובמרכזה ,חצובה גומת שיקוע מלבנית ) 0.20 × 0.15מ' 0.15 ,מ' עומק( .לגת 33
משטח דריכה ) 3.4 × 2.4מ' 0.1 ,מ' עומק( המשופע למערב .במרכז הדופן המערבית נוקז התירוש לבור איגום )1.3–1.0
מ' קוטר 0.8 ,מ' עומק( .לגת  50משטח דריכה ) ;L159כ 2.9 × 1.5-מ' 0.3 ,מ' עומק; איור  (7המשופע לצפון .במרכז הדופן
הצפונית נוקז התירוש לבור איגום סגלגל ) ;L114כ 1.15-מ' קוטר 1.5 ,מ' עומק( .בדרום המשטח שבו חצובה הגת נמצא
ספלול ) .(L101במשטח סלע אחר ,מצפון ,נמצא ספלול נוסף ) .(L120לגת  58משטח דריכה מטויח רבוע ) ;L100כ× 3.4-
 3.4מ' 0.35 ,מ' עומק; איורים  ,(10–8המשופע לצפון .בפינתו הצפונית-מזרחית בור סינון מטויח ) ;L109כ0.75 × 0.60-
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מ' 0.33 ,מ' עומק( ,שבדופנו הצפונית מרזב שדרכו זרם התירוש המסונן אל בור איגום מטויח ) ;L110כ 1.3 × 1.2-מ'0.75 ,
מ' עומק(.
בודדות .שתי הבודדות ) ;F40 ,F38איור  (2נחשפו בדרום-מערב השטח .לבודדה  38משטח ) ;L163כ 1.1 × 0.9-מ'; איור
 ,(11המתנקז אל אגן ) ;L164כ 0.9-מ' קוטר 1 ,מ' עומק(.לבודדה  40משטח ) 1.0 × 0.8מ'; איור  ,(12המתנקז אל ספלול
עגול ) 0.45מ' קוטר 0.35 ,מ' עומק(.
בורות מים .בור  4חצוב במשטח סלע ) ;L127כ 0.9-מ' קוטר הפתח; איורים  ;14 ,13לא נחפר( .צמוד לבור מדרום יש אגן
) ;L128כ 1.5 × 1.3-מ'( .אל בור  3.1) 34מ' עומק; לא נחפר( הוביל פיר חצוב ) 1.2–0.9מ' קוטר 1.1 ,מ' עומק; איור .(15
בור  50חצוב בסלע ) 0.7מ' קוטר; לא נחפר(.
המערה חצובה בסלע קרטון רך ,ואליה מוליך פיר אנכי ) ;L104כ 1.1-מ' קוטר 1.1 ,מ' עומק; איור  (16חצוב בסלע נארי
קשה .היא נמצאה מלאה באדמת סחף כמעט עד לתקרה )איור  .(17חפירתה לא הסתיימה .כ 45-מ' ממזרח למערה
נמצאה חציבה מלבנית ) 0.80 × 0.55מ' 0.7 ,מ' עומק( שמהותה והקשר שלה למערה לא הוברר.
השומרות ) (F43 ,F29 ,F9נבנו סמוך לחלקות ושימשו עונתית .מתארן עגול והן בנויות מאבני שדה במגוון גדלים .השומרות
נחפרו רק בחציין המזרחי .בשומרה  9נחשף מעין פתח שלו אבני מזוזה גדולות )איור .(18
קירות השדה ) — F26כ 6.8-מ' אורך;  — F54כ 23.5-מ' אורך; איור  (19בנויים מאבני שדה במגוון גדלים והושתתו על
הסלע; הם השתמרו לגובה נדבך אחד.
אגן ריסוק של בית בד ) .(F60נמצאה אבן ים — אגן ריסוק של בית בד ) ;L154כ 1.7-מ' קוטר 0.5 ,מ' גובה; איור (20
שחציבתו לא הושלמה.
ספלולים .רוב הספלולים רדודים )למשל ;F55–F53 ,F42 ,F37 ,F21–F19 ,F17 ,F8 ,כ 0.25–0.12-מ' עומק; איור .(21
לעתים קוטר הספלולים גדול יותר מעומקם .ספלולים אחדים עמוקים )למשל ;F35 ,F28 ,F13 ,F10 ,כ 0.7–0.3-מ' עומק(.
לא ברור למה שימשו ומתי נחצבו .פרשנויות במחקר מייחסות לספלולים מגוון שימושים :אגירת מי גשמים ,תעשייה זעירה
של ייצור שמן זית ,פעילות טחינה וכתישה או מיצוי נוזלים )ון דן ברינק  ;2005עד  ;2011קריספין .(2015
ממצא כלי חרס .בהצטברות שנמצאה בספלול  10נמצאו חרסים ,בהם קנקנים )איור  (3–1:22מסוף התקופה ההלניסטית
וקנקן )איור  (4:22מהתקופה הרומית .בהצטברות שנמצאה בשומרות  9ו 29-ובהצטברות שכיסתה את קיר  26נמצאו שברי
קנקנים מהתקופה הרומית )איור  .(11–5:22בהצטברות שנמצאה בספלול  20נמצאה קערה ממשפחת ) PRSWאיור
 (12:22מהתקופה הביזנטית )המאות הה'–הו' לסה"נ(.
המתקנים המגוונים שהתגלו בחפירה תואמים את ממצאי החפירות שנערכו באזור בעבר ומעידים על קיומה של פעילות
חקלאיות ביישובים שהתקיימו בחורבת חרובה ובחורבת אשון ,כמו ענבים לייצור יין .אף שנעדר ממצא מתארך )נמצאו מעט
כלי חרס( ,נראה ,מתוצאות החפירות של המתקנים החקלאיים בסביבה ובחורבות הסמוכות ,כי יש לתארך את האתר לסוף
התקופה ההלניסטית – התקופה הרומית .אי אפשר לתארך את זמן חציבתם של הספלולים הרבים ,אך סביר כי הם בני
אותו זמן.
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אבנר ר' ושאבי ת'  .2013מודיעין .חדשות ארכיאולוגיות .125

ון דן ברינק אק"מ  .2005מודיעין .חדשות ארכיאולוגיות .117

טואג ר'  .2016מודיעין ,נקודת טריאנגולציה  .Z-184חדשות ארכיאולוגיות .128

עד ע'  .2011מודיעין ,ח' אבו פריג' .חדשות ארכיאולוגיות .123

קריספין ש'  .2015מודיעין .חדשות ארכיאולוגיות .127
 .1מפת איתור.
 .2תכנית כללית.
 .3גת  ,14תכנית.
 .4גת  ,14מבט לצפון-מזרח.
 .5גת  ,25תכנית.
 .6גת  ,25מבט לדרום-מערב.
 .7גת  ,50תכנית.
 .8גת  ,58תכנית וחתך.
 .9גת  ,58מבט לדרום.
 .10גת  ,58צילום אוויר לצפון.
 .11בודדה  ,38תכנית.
 .12בודדה  ,40מבט לדרום.
 .13בור מים  ,4תכנית.
 .14בור מים  ,4מבט למזרח.
 .15בור מים  ,34מבט למזרח.
 .16פיר מערה  ,11מבט על.
 .17מערה  ,11מבט לצפון-מזרח.
 .18שומרה  ,9מבט לצפון-מזרח.
 .19קיר  ,26מבט לדרום.
 .20אגן ריסוק  ,60מבט למערב.
 .21ספלול  ,19מבט למערב.
 .22ממצא כלי חרס.
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 .1מפת איתור.

 .2תכנית כללית.
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 .3גת  ,14תכנית.
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 .4גת  ,14מבט לצפון-מזרח.

 .5גת  ,25תכנית.
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 .6גת  ,25מבט לדרום-מערב.

 .7גת  ,50תכנית.
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 .8גת  ,58תכנית וחתך.
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 .9גת  ,58מבט לדרום.
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 .10גת  ,58צילום אוויר לצפון.

 .11בודדה  ,38תכנית.
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 .12בודדה  ,40מבט לדרום.

 .13בור מים  ,4תכנית.
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 .14בור מים  ,4מבט למזרח.

 .15בור מים  ,34מבט למזרח.

885 / 1276

 .16פיר מערה  ,11מבט על.

 .17מערה  ,11מבט לצפון-מזרח.
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 .18שומרה  ,9מבט לצפון-מזרח.

887 / 1276

 .19קיר  ,26מבט לדרום.
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 .20אגן ריסוק  ,60מבט למערב.

 .21ספלול  ,19מבט למערב.
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 .22ממצא כלי חרס.
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מודיעין
02/12/2018
דוח סופי

מרדכי היימן

בחודשים אוגוסט–ספטמבר  2014נערכה חפירת הצלה במרכז העיר מודיעין )הרשאה מס'  ;7195נ"צ ,(200401-10037/645291-6442
לקראת עבודות פיתוח .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין בע"מ ,נוהלה על ידי מ' היימן )צילום( ,בסיוע ד'
שחר וד' מסארווה )ניהול שטחים( ,י' עמרני וא' בכר )מנהלה( ,מ' קאהן )מדידות וסרטוט( ,ע' ברזילי ופ' ספיבק )ממצא צור( ,ש' לשם ,ב' אפרתי
וס' דוידוב.

נפתחו שישה שטחי חפירה ) ;G ,E–Aאיורים  (2 ,1הסמוכים לח' אבו פריג' ,חורבת תיתורה ונחל ענבה ,באזור בנייה של
כבישים ,מבנים ותשתיות חשמל ומים שחלקו הניכר מכוסה בפסולת .נחשפו קירות של מדרגות עיבוד ,קירות שדה שהפרידו
בין חלקות חקלאיות ,ערמות סיקול ,כבשן סיד ,שומרות ,ספלולים ,חציבה וגת .כן התגלו חרסים מהתקופה הביזנטית
המתארכים את הממצאים לתקופה זו .על פני השטח התגלו פריטי צור מהתקופה הניאוליתית הקדם קרמית א' .בסקרים
ובחפירות שנערכו באזור בעבר נחשפו מדרגות עיבוד ,גתות ,בורות מים ,מגדלי שדה ומערות חצובות )זבנוביץ ,ברדה והיימן
 ;2005טואג  ;2010עד  ;2011טנדלר  ;2013ספיבק .(2014
שטח ) Aכ 250 × 100-מ'; איור (3
קירות של מדרגות עיבוד ) .(L139 ,L137 ,L121 ,L119 ,L115 ,L108 ,L107 ,L100הקירות ) 40–5מ' אורך ,כ 1-מ'
רוחב פרט לקיר  100להלן( תמכו במדרגות ) 2מ' רוחב מרבי( .קיר  12) 139מ' אורך; איור  (4נבנה מנדבך אחד של אבנים
במגוון מידות ) 0.5מ' אורך מרבי( .משני צדי הקיר נחשפה שכבת אדמה ) 0.3מ' עובי מרבי( ומתחתיה הסלע .קיר 100
ארוך ורחב מיתר הקירות )כ 40-מ' אורך ,כ 2-מ' רוחב 0.6 ,מ' גובה מרבי; איור  (5ונבנה מאבנים במגוון מידות ) 0.5מ' אורך
מרבי( .במדרגה הנסמכת לקיר מצפון נחשפה שכבת אדמה ) 0.3מ' עובי מרבי( ומתחתיה הסלע.
קיר שדה ) ;L112כ 45-מ' אורך 0.5 ,מ' גובה מרבי; איור  .(6לקיר נדבך אחד שנבנה בניצב למדרון משורה של אבני גוויל
) 0.7מ' אורך מרבי( .משני צדי הקיר נחשפה שכבת אדמה ) 0.2מ' עובי מרבי( ומתחתיה הסלע שעליו הונחו אבני הקיר.
ערמות סיקול ) ;L147 ,L141 ,L138 ,L114 ,L105כ 5–3-מ' קוטר 0.6 ,מ' גובה מרבי; איורים  .(8 ,7הערמות נבנו מעפר
ומאבנים קטנות ) 0.2מ' אורך מרבי( והונחו על משטחי סלע.
כבשן סיד ) ;L111כ 3.1-מ' קוטר 2.4 ,מ' עומק; איור  .(9חלקו התחתון של הכבשן נחצב וחלקו העליון נבנה מאבני גוויל
) 0.5מ' אורך מרבי( .בתחתית הדופן ,בחלקה המערבי ,התגלה פתח לכניסת אוויר .על קרקעית הכבשן התגלתה שכבת
אפר מעורב בסיד )כ 0.5-מ' עובי( ומעליה מפולת אבנים ועפר.
שומרה ) ;L123כ 4 × 4-מ'; איור  .(10התגלו שני קירות )כ 2-מ' אורך( ,נדבך אחד מכל קיר ,היוצרים את פינתה הצפונית
של שומרה רבועה .בשומרה הצטברה אדמת סחף ומתחתיה נחשף הסלע.
ספלולים ) .(L132 ,L128 ,L127התגלו שלושה ספלולים ) 0.3–0.2מ' קוטר 0.15 ,מ' עומק מרבי; איורים .(12 ,11
חציבה ) ;L159כ 3 × 3-מ' 0.15 ,מ' עומק; איור  .(13התגלתה חציבה דמוית האות ח.
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שטח ) Bכ 150 × 50-מ'; איור (14
קירות של מדרגות עיבוד ) ;L207 ,L205 ,L203כ 13–12-מ' אורך ,כ 0.4-מ' גובה מרבי( .הקירות נבנו משורה אחת של
אבני גוויל ) 0.5מ' אורך מרבי( לגובה מרבי של שני נדבכים.
קירות שדה ) ;W217 ,W212כ 0.5-מ' גובה מרבי( .הקירות נבנו לגובה נדבך אחד משורת אבנים ) 0.7מ' אורך מרבי( .קיר
) 212איור  (15שרד לאורך של  3מ' ,וקיר ) 217איור  (16שרד לאורך של כ 20-מ' .אבני הקיר הונחו על הסלע ,שנחשף כ-
 0.1מ' מתחת לפני השטח.
ערמות הסיקול נבנו מעפר ומאבנים קטנות והונחו על משטחי סלע ) — L201כ 8 × 3-מ' 0.6 ,מ' גובה ,איור — L208 ;17
כ 5 -מ' קוטר 0.5 ,מ' גובה ,איור  — L209 ;18כ 4-מ' קוטר 0.4 ,מ' גובה ,איור  — L220 ;19כ 5-מ' קוטר 0.4 ,מ' גובה,
איור  — L233 ;20כ 3.5-מ' קוטר 0.5 ,מ' גובה(.
שטח ) Cכ 200 × 30-מ'; איור (21
גת חצובה שלה משטח דריכה ) ;L300כ 4 × 3-מ' 0.4 ,מ' עומק; איורים  (23 ,22ובור איגום ) ;L312כ 2 × 2-מ' מידות
משוערות ,כ 2-מ' עומק( .צמוד לגת ממערב נחשפה מערכת שיקוע חצובה ) 2.0 × 0.7מ'( שלה שני תאים )(L314 ,L313
המחוברים ביניהם בנקב מפולש.
קיר שדה ) ;L301כ 18-מ' אורך; איורים  .(24 ,22הקיר נבנה בניצב למדרון מנדבך אחד של אבני גוויל ניצבות ) 0.6מ' אורך
מרבי( .אבני הקיר הונחו על הסלע ,שנחשף כ 0.2-מ' מתחת לפני השטח.
ערמות סיקול ) ;L306–L304איורים  .(26 ,25הערמות נבנו מאבני גוויל שאורכן המרבי  0.4מ' והונחו על משטחי סלע .אבני
הגוויל הונחו במעגלים )כ 4-מ' קוטר( ובתחומם נדחסו אבנים קטנות ועפר )כ 0.6-מ' גובה(.
שטח ) Dכ 100 × 20-מ'; איור (27
ערמות סיקול ) ;L409 ,L405 ,L400איור  .(28ערמות של עפר ואבנים קטנות שהונחו על משטחי סלע )כ 1-מ' קוטר( .על
סמך אופן פיזור האבנים נראה שקוטר הערמות המקורי היה כ 4-מ'.
שומרה ) ;L401איור  .(29נחשף קיר שנבנה משורה של אבני גוויל ) 0.8מ' אורך מרבי( ,שמתארו חצי מעגל )כ 2.5-מ'
קוטר( .בשומרה הצטברה אדמת סחף ומתחתיה נחשף הסלע.
קירות שדה ) .(W406 ,W403קיר  5) 403מ' אורך( נבנה לגובה של נדבך אחד משורה של אבני גוויל ) 0.6מ' אורך מרבי(.
אבני הקיר הונחו על הסלע ,שנחשף כ 0.2-מ' מתחת לפני השטח .קיר  8) 406מ' אורך ,כ 0.3-מ' גובה( נבנה לגובה של
נדבך אחד משורה של אבני גוויל ) 0.5מ' אורך מרבי( .אבני הקיר הונחו על הסלע ,שנחשף כ 0.1-מ' מתחת לפני השטח.
ספלול ) ;L402איור  .(30התגלה ספלול אחד ) 0.3מ' קוטר 0.1 ,מ' עומק(.
שטח ) Eכ 30 × 30-מ'(
קיר שדה ) ;W503כ 22-מ' אורך משוער ,כ 0.5-מ' גובה( .הקיר נבנה לגובה של נדבך אחד משורה של אבני גוויל ) 0.6מ'
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אורך מרבי(.
שטח G
קיר של מדרגת עיבוד ) ;W700כ 11-מ' אורך; איור  .(31הקיר נבנה לגובה של נדבך אחד משורה של אבני גוויל ) 0.4מ'
אורך מרבי( .משני צדי הקיר נחשפה שכבה של אדמה חקלאית )כ 0.4-מ' עובי(.
ממצאי החפירה מצטרפים לממצאים מחפירות קודמות שנערכו באזור ,המלמדים על פעילות חקלאית ענפה בתקופה
הביזנטית .ייתכן שהאזור שימש עורף חקלאי לאחד היישובים הסמוכים ,אולי ליישוב הקדום בחורבת תיתורה ,המשתרעת כ-
 500מ' ממזרח לשטחי החפירה.

זבנוביץ ו' ,ברדה ל' והיימן מ'  .2005מודיעין ,סקר פיתוח .חדשות ארכיאולוגיות .117
טואג ר'  .2010מודיעין .חדשות ארכיאולוגיות .122
טנדלר א"ש  .2013מודיעין ,ח' אבו פריג' .חדשות ארכיאולוגיות .125
ספיבק פ'  .2014מודיעין ,ח' אבו פריג' .חדשות ארכיאולוגיות .126
 .1מפת איתור.
 .2תכנית כללית.
 .3שטח  ,Aתכנית.
 .4קיר  ,139מבט למזרח.
 .5קיר  ,100מבט לצפון-מזרח.
 .6קיר  ,112מבט לדרום.
 .7ערמת סיקול  ,114מבט לצפון.
 .8ערמת סיקול  ,138מבט למזרח.
 .9כבשן סיד ,מבט למערב.
 .10שומרה  ,123מבט לדרום-מערב.
 .11ספלול  ,127מבט לצפון.
 .12ספלול  ,132מבט על לצפון.
 .13חציבה  ,159מבט לצפון.
 .14שטח  ,Bתכנית.
 .15קיר  ,212מבט לצפון.
 .16קיר  ,217מבט לצפון.
 .17ערמת סיקול  ,201מבט למערב.
 .18ערמת סיקול  ,208מבט לדרום.
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 .19ערמת סיקול  ,209מבט לצפון.
 .20ערמת סיקול  ,220מבט לדרום.
 .21שטח  ,Cתכנית.
 .22הגת וקיר  ,301תכנית וחתך.
 .23הגת ,מבט לצפון.
 .24קיר  ,301מבט לצפון.
 .25ערמת סיקול  ,304מבט לצפון.
 .26ערמת סיקול  ,305מבט למזרח.
 .27שטח  ,Dתכנית.
 .28ערמת סיקול  ,400מבט לצפון.
 .29שומרה  ,401מבט למזרח.
 .30ספלול  ,402מבט לצפון.
 .31קיר  ,700מבט למערב.
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 .1מפת איתור.
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 .2תכנית כללית.
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 .3שטח  ,Aתכנית.
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 .4קיר  ,139מבט למזרח.

 .5קיר  ,100מבט לצפון-מזרח.
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 .6קיר  ,112מבט לדרום.

 .7ערמת סיקול  ,114מבט לצפון.
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 .8ערמת סיקול  ,138מבט למזרח.

 .9כבשן סיד ,מבט למערב.
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 .10שומרה  ,123מבט לדרום-מערב.

 .11ספלול  ,127מבט לצפון.

901 / 1276

 .12ספלול  ,132מבט על לצפון.

 .13חציבה  ,159מבט לצפון.
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 .14שטח  ,Bתכנית.
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 .15קיר  ,212מבט לצפון.

 .16קיר  ,217מבט לצפון.
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 .17ערמת סיקול  ,201מבט למערב.

 .18ערמת סיקול  ,208מבט לדרום.
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 .19ערמת סיקול  ,209מבט לצפון.

 .20ערמת סיקול  ,220מבט לדרום.
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 .21שטח  ,Cתכנית.

 .22הגת וקיר  ,301תכנית וחתך.
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 .23הגת ,מבט לצפון.

 .24קיר  ,301מבט לצפון.
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 .25ערמת סיקול  ,304מבט לצפון.

 .26ערמת סיקול  ,305מבט למזרח.
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 .27שטח  ,Dתכנית.

 .28ערמת סיקול  ,400מבט לצפון.
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 .29שומרה  ,401מבט למזרח.

 .30ספלול  ,402מבט לצפון.
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 .31קיר  ,700מבט למערב.
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מזור )מזרח( ,מחצבות נחשונים
אריולה יקואל ,רון טואג וענאן עזב

24/06/2018
דוח ראשוני

בחודש מרס  2017נערכה חפירת הצלה בשטח מחצבות הנסון בנחשונים )הרשאה מס'  ;A-7939נ"צ  ;196585-729/663017-130איור
 .(1החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון חברת הנסון ,נוהלה על ידי ע' עזב ,ר' טואג )בדיקות מקדימות( וא' יקואל ,בסיוע י' עמרני וא' בכר
)מנהלה( ,ד' מסארווה )בדיקות מקדימות וניהול שטח( ,ש' קריספין וד' גולן )ניהול שטח( ,ח' בן-ארי )ניהול שטח ו ,(GPS-א' דגוט ) ,(GPSא' פרץ
)צילום שטח( ,ע' עד ול' ויינבלום )מיחשוב( ,ר' לירן ,א' האג'יאן ומ' קאהן )מדידות ושרטוט( ,מ' שויסקיה )ציור כלי חרס( ,פ' גנדלמן )זיהוי קרמי
והנחיה( ,י' נגר וו' אשד )אנתרופולוגיה פיזית( ,ל' קופרשמידט )מעבדת מתכת( ,וכן ד' בן-עמי וג' יטאח.

החפירה נערכה כ 300-מ' מדרום לחורבת זכרין ,הנמצאת על אחת הגבעות השולטות על האגן המזרחי של הירקון )איור ,(1
מעל הגדה הדרומית של נחל שילה ,כ 1-ק"מ מדרום לחורבת מגדל צדק )מרבל הצלבנית ,מג'דל יאבה הערבית( וכ 6-ק"מ
מדרום-מזרח לתל אפק .לא רחוק מן האתר עוברת דרך רומית שקישרה את ירושלים דרך גופנא ואנטיפטריס לקיסריה' .דרך
הדואר הממלוכית' עברה גם היא מצפון לאתר .באתר נערכו בעבר סקרים וחפירות ארכיאולוגיות )פישר תשמ"ג; תשמ"ו;
תשנ"ג; הדד תשנ"ח; תשס"ז(.
היישוב בחורבת זכרין נוסד בשלהי ימי הבית השני והתקיים ברציפות עד לתקופה העות'מאנית .תחילה נבנו באתר בתי חווה
שננטשו כנראה במרד הגדול .בתקופה הרומית )המאות הב'–הג' לסה"נ( עודדה קרבתו של האתר לדרך הרומית
מאנטיפטריס לירושלים את התחדשות פעילותם של בתי החווה .ההתיישבות באתר הגיעה לשיא פריחתה בתקופה
הביזנטית ,אז השתרע היישוב על פני כ 50-דונם ,והיו בו מנזר ,אכסניה ,כנסייה ,בית מרחץ ,שכונות מגורים ,גתות ובתים
גדולים הסדורים לאורך שולי היישוב .בתקופה האסלאמית הקדומה נבנו בתחומי היישוב מבני מגורים .בתקופה הממלוכית
הצטמצם מאוד שטח היישוב ,לתחומי המנזר ,הכנסייה והגבעה הצפונית-מזרחית .בתקופה העות'מאנית הצטמצם עוד
שטח היישוב והתרכז בין שרידי המנזר על הגבעה המזרחית .כ 100-מ' מצפון-מזרח ,מדרום ומדרום-מערב ליישוב נחשפו
ריכוזי קברים ,בהם מערת כוכים מימי הבית השני )המאות הא'–הב' לסה"נ( וכן מספר רב של קברים חצובים מטיפוס קברי
ארגז ,קברי שוחה וקברי דו-מקמר מהתקופה הביזנטית )המאות הד'–הה' לסה"נ(.
בחפירה נתגלו שני ריכוזי קברים )שטח  Aבצפון ושטח  Bבדרום; איורים  ,(7–1בהם נחפרו  18קברים מטיפוס דו-מקמר
)ארקסוליום( וארבעה קברים שחציבתם לא הושלמה .הקברים ,שנחפרו חלקית ,נחצבו בסלע הגיר בכיוונים שונים; הם
כוללים פיר מלבני רדוד ,שמשני צדיו מקמרים שבתוכם חצובה שוקת קבורה )איורים  .(10–8פתח הפיר נחתם בלוח כיסוי
גדול ועבה ,לעתים מקומר ,או בכמה לוחות קטנים יותר ,לעתים הוצמדו הלוחות אל הסלע בעזרת טיח .בחלק מהקברים לא
השתמרה התקרה ,ונראה כי היא הוסרה במהלך עבודות הכנת שטח לקראת חפירות שנערכו בשנים קודמות )ר' למשל
באיורים  .(11 ,10הקברים התמלאו בהצטברות של אדמה חומה והשתמרות הממצאים בתוכם הייתה ירודה מאוד .אחת
הסיבות העיקריות לכך היא שוד קברים בתקופה קדומה.
בשטח  Aנתגלו בתשעה קברים עצמות אדם המייצגות  20פרטים לפחות ,כלומר לפחות שני פרטים בקבר .למרות מצב
ההשתמרות הגרוע והבדיקה החפוזה של הממצאים בשטח החפירה בלבד ,זוהו שלושה ילדים ) 10–9 ,8–4 ,5–4שנים( ו-
 16פרטים בוגרים ,ומהם זוהו שני פרטים ממין זכר ופרט ממין נקבה.
בשטח  Bנתגלו עצמות אדם בשלושה קברים .בכל קבר נחפר רק משכב קבורה אחד .בשני קברים נמצא פרט בוגר אחד.
בקבר השלישי נמצאו תשעה פרטים ,מהם חמישה ילדים ועובר ,שמרביתם הונחו בשכבת הקבורה העליונה של המשכב
והיו האחרונים להיקבר בו .כן נחשפו שלושה פרטים בוגרים ,שהונחו על קרקעית המשכב והיו הראשונים להיקבר בו .מבין
הבוגרים זוהו שתי נקבות וזכר אחד .פיזור דמוגרפי רחב במדגם כל כך קטן מאפשר לקבוע שזהו בית קברות של אוכלוסייה
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אזרחית רגילה.
בתוך הקברים נמצאו שברי כלי חרס ,כלי זכוכית ומגוון חפצי מתכת .רוב הממצאים שנתגלו היו חפצים אישיים של הנקברים,
כגון צמידים ועגילים .ראוי לציון תליון צלב שנתגלה באחד הקברים ויכול לרמז על דתו של הנקבר .בהתבסס על הממצאים
שנתגלו ,אפשר לתארך את הקבורה לתקופה הביזנטית )סוף המאה הד' לסה"נ–ראשית המאה הה' לסה"נ(.
נוסף על כך נמצאו בתוך הקברים כלי חרס אחדים המתוארכים לתקופת המעבר מהתקופה הביזנטית לתקופה האומיית
)שלהי המאה הז' לסה"נ( וכלי חרס אחדים המתוארכים לתקופה העבאסית )המחצית השנייה של המאה הח'–המחצית
השנייה של המאה הי' לסה"נ(.
בארבע נקודות נתגלו קברים שחציבתם רק החלה ולא הושלמה מסיבות שאינן ברורות )איור .(11
הקברים שנחפרו מתוארכים לתקופה הביזנטית )סוף המאה הד'–ראשית המאה ה' לסה"נ( והם חלק מהנקרופוליס של
היישוב בחורבת זכרין .טיפוס קבר הדו-מקמר מוכר מאתרים נוספים מהתקופה הביזנטית בארץ ישראל .חציבת הקברים
בתקופה הביזנטית נעשתה במסודר ,הקברים נחצבו זה לצד זה ללא פגיעה בקברים אחרים ,וכן מידותיהם אחידות .מכך
אפשר להסיק כי הקבורה באתר הייתה באחריות גוף שטיפל בחציבת הקברים .בקברים שנחפרו נמצאו מעט מנחות קבורה,
בשל שוד קברים בתקופות מאוחרות .ייתכן כי כלי החרס המתוארכים לתקופות האומיית והעבסית מעידים על שוד הקברים
או על שימוש בקברים הקדומים לקבורה מאוחרת .סוגיה זו תיבדק בהמשך המחקר .תוצאות החפירה ותוצאות של חפירות
קודמות באתר מצביעות על כך שהנקרופוליס של חורבת זכרין התפרש עד  300מ' מדרום ליישוב.

הדד א' תשנ"ח .ראש העין .חדשות ארכיאולוגיות קח.67–66:
הדד א' תשס"ז .מערת קבורה מהמאות הא'-הב' לסה"נ וקברים מטיפוס דו-מקמר מהמאות הד'-הה' לסה"נ בשולי חורבת
זכרין .עתיקות .57–45:56
פישר מ' תשמ"ג .ח' זיכרין —  .1983חדשות ארכיאולוגיות פב.32–30:
פישר מ' תשמ"ו .החפירות בחורבת זיכרין .קדמוניות .121–112:72–71
פישר מ' תשנ"ג .חורבת זיכרין —  .1989–1987חדשות ארכיאולוגיות צט.41–36:
 .1מפת איתור.
 .2שטח  ,Aתכנית.
 .3שטח  ,Aחתכים.
 .4שטח  ,Bתכנית.
 .5שטח  ,Bחתכים.
 .6שטח  ,Aמבט לצפון.
 .7שטח  ,Bמבט לצפון.
 .8קבר  ,12מבט למזרח.
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 .9קבר  ,27שתקרתו הוסרה ,מבט לצפון-מערב.
 .10קבר  ,19שתקרתו הוסרה ,מבט למערב.
 .11קבר  ,28שחציבתו לא הושלמה ,מבט לצפון.

 .1מפת איתור.
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 .2שטח  ,Aתכנית.
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 .3שטח  ,Aחתכים.

 .4שטח  ,Bתכנית.
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 .5שטח  ,Bחתכים.
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 .6שטח  ,Aמבט לצפון.
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 .7שטח  ,Bמבט לצפון.

 .8קבר  ,12מבט למזרח.
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 .9קבר  ,27שתקרתו הוסרה ,מבט לצפון-מערב.

 .10קבר  ,19שתקרתו הוסרה ,מבט למערב.
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 .11קבר  ,28שחציבתו לא הושלמה ,מבט לצפון.
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מצפה רמון
מיה אורון ורון לביא

18/10/2018
דוח ראשוני

בחודש נובמבר  2015נערכה חפירת הצלה באתר פרהיסטורי בשולי העיירה מצפה רמון )הרשאה מס'  ;A-7546נ"צ  ;180140/502780איור
 ,(1לקראת בנייה .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון משרד השיכון ,נוהלה על ידי מ' אורון ור' לביא ,בסיוע י' עבאדי-רייס וח' המר )ניהול
שטח( ,י' אלעמור )מנהלה( ,מ' קאהן ,מ' קונין וא' האג'יאן )מדידות ושרטוט( ,א' פרץ )צילום שטח( ,י' רסקין )גיאומורפולוגיה( ,ק' עמית )צילום
ממצא( ,וכן א' קרסיק וא' גרמן-לבנון )תיעוד דיגיטלי(.

האתר שוכן על שלוחה סלעית המשתפלת צפונה ,שלאורכה זוהה עורק של עדשות צור בתוך שכבות סלעי הגיר ,השייך
מבחינה גיאולוגית לחלק התחתון של 'תצורת צפית' .עורק גיאולוגי זה משך אליו פעילות אנושית לאורך תקופות אחדות
שבהן נוצל הצור כחומר גלם לייצור כלים .סביב מחשוף חומר הגלם ,בחלקים שונים של השלוחה ,נראו על פני השטח
ריכוזים של פריטי צור מותזים; אלה נאספו ונחפרו בארבעה שטחים ) ;D–Aאיור .(2
הגבעות מסביב למצפה רמון ,ובכלל זה שטח האתר ,נסקרו בעבר )רוזן וגולן  .(2016בסקר זוהה פיזור צור מהתקופה
הפליאוליתית התיכונה על שלוחה סמוכה )רוזן וגולן  :2016אתר  ,(171שעליה בנויה היום שכונה ,וייתכן ששטח  Bבחפירה
חופף לשולי פיזור זה .כקילומטר אחד מדרום לחפירה נמצא אתר הגמל מתקופת הברונזה הקדומה ,המלמד על תרבות
הרועים הנוודים בהר הנגב בתקופה זו ) .(Rosen 2011במהלך החודשים אוקטובר–נובמבר  2015נערכה חפירה נוספת
במתחם המיועד לפיתוח )הרשאה מס'  ,(A-7544ונמצאו שרידי אתר של נוודים רועי צאן ,ובו מבנים מעוגלים אחדים .קשה
לקבוע בשלב זה אם יש קשר בין שרידי חפירה זו לחפירה המתוארת כאן ,על אף הקרבה הגיאוגרפית.
נבדק שטח של כ 1500-מ"ר ובו אזורים שזוהתה בהם עדות לפעילות בתקופות פרהיסטוריות ואולי גם פרוטו-היסטוריות.
בשטח  Aנחשפה מחצבת צור במצב השתמרות יוצא דופן ,ככל הנראה מהתקופה הניאוליתית ,ואילו בשטחים האחרים
זוהתה עדות לפעילות של כריית צור ולסיתות מהתקופות הפליאוליתית התיכונה והעליונה ,הניאוליתית וככל הנראה גם
הברונזה .להלן מוצגים מכלולי צור שמקורם באיסוף מפני השטח בארבעת שטחי החפירה.

שטח  .Aבשיפולים הצפוניים-מזרחיים של שלוחה ,סמוך לתחתיתה ,נאספו שני מכלולי צור נפרדים :אחד מפני השטח ושני
מחפירת המחצבה מן התקופה הניאוליתית )יפורסם בעתיד בהרחבה( .ריכוז פריטי הצור שזוהה על פני השטח טרם
החפירה השתרע בציר צפון–דרום ) 30 × 10מ'(.
במהלך חפירה בחלק מן המחצבה ,המשתרעת על פני כ 200-מ"ר ,נחשפה ערמה של אבני גיר — עדות לחציבה יזומה,
שבה פורקה שכבת הגיר המכסה את עורק הצור כדי לכרות את העדשות )איור  .(3נמצאו גושי הגיר שפורקו במחצבה; מן
הגושים הוצאו עדשות הצור שהיו בתחתיתם .כן נחשפו באתרן עדשות צור שלא נותקו מן הסלע )איור  .(4בין אבני המחצבה
נתגלו פריטי צור מסותתים רבים במצב השתמרות מצוין ,המעיד על סיתות שנעשה באתר בעת החציבה .באוסף פריטי
הצור גרעיני להבים ,חלקם דו-כיווניים ,להבים רבים ופסולת גרעין ,ונראה כי האתר שימש להפקת גרעינים ולהבים .בכל
האוסף נמצא רק כלי פורמלי אחד ,דו-פני ,ברמת גימור בינונית .כן נמצאה משקולת פלך מאבן לא מזוהה .לפריטי הצור
שנמצאו בין אבני המחצבה פטינה לבנה ,ואילו לפריטי הצור שנאספו מפני השטח פטינה חומה כהה .נראה כי מכלול פריטי
הצור שנאסף מפני השטח ומוצג להלן שונה מזה שנאסף מבין אבני המחצבה ,והם מייצגים תקופות שונות של כריית צור.
עוד נראה ,כי המכלול שבפסולת החציבה נמצא באתרו ,ואילו הפריטים שנאספו מפני השטח נסחפו במידת מה במורד
המדרון.
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שטח  .Bמעבר לערוץ ,על שלוחה מקבילה ממזרח לשלוחה המרכזית של האתר ,שחלקה העליון נפגע בעבודות בנייה,
נאסף כל הצור מפני שטח על פני  60מ"ר מבלי שנערכה חפירה ,אולם באזור זה מרבית פני הסלע חשופים ללא כיסי קרקע.
בחלקו העליון של שטח החפירה זוהו עדשות צור חשופות באתרן ,ונראה כי זהו אותו אופק גיאולוגי המופיע בשטח  Aמצדו
המערבי של הערוץ.
שטח  .Cבראש שלוחה ,באזור שבו נחשף עורק הצור על פני השטח ,נמצא פיזור צור על פני שטח נרחב ,שנפגע בחלקו
בשל עבודות בנייה מודרניות .על פני השטח שקעים רבים בסלע ,המעידים על הוצאת עדשות צור מראש שכבת הגיר
החשופה כיום .נאסף כל הצור שנצפה בשטח של כ 60-מ"ר ,ונעשה מיפוי של פריטים משמעותיים )גרעינים ,כלים( שזוהו
בשטח נוסף של  100מ"ר .נערכה חפירה של ריבועים אחדים ) 1 × 1מ'( ,ונחשפו בהם פני הסלע בעומק של סנטימטרים
ספורים .מתחת לפני השטח נחשפו עדשות צור באתרן שלא נוצלו בעת הפעילות )איור  .(5במכלול הצור שנאסף הרבה
מאוד גרעינים ,פסולות גרעין וכלי אד-הוק ,ייתכן כי יש בו פריטים מעורבים מתקופות שונות.
שטח  .Dבחלק המערבי של השלוחה ,כ 30-מ' ממערב לשטח  ,Cבשטח שבו פני הסלע חשופים לחלוטין ,נצפו שקעים
רבים בסלע המעידים על הוצאת עדשות צור וכן עדשות צור לא מנוצלות באתרן .על פני השטח נצפו פריטי צור מסותתים
פזורים על מדרון מתון המשתפל מערבה .נאספו כל פריטי הצור בשטח כולל של  14מ"ר .במכלול גרעינים גדולים ,פסולות
סיתות וכלי אד-הוק.
מכלול הצור .כל פריטי הצור המסותתים שיתוארו להלן ) ;N=17,710טבלה  (1נאספו מפני השטח בארבעת שטחי החפירה
)מכלול הצור מהמחצבה בשטח  Aנמצא במחקר נוסף ומעמיק ,ולכן יוקדש לו פרסום נפרד( .מאחר שמקור הצור באיסוף
מפני השטח ,ובשל מיעוט הפריטים האינדיקטיביים ועירוב של פריטים מתקופות שונות ,יתוארו המכלולים התקופתיים יחד
ויצוינו ההבדלים בין השטחים.
המכלולים אופייניים לאתרי סיתות הקרובים למקור חומר גלם :הם כוללים כמות רבה של פריטים ראשוניים )מעל  35%בכל
השטחים( ושיעור נמוך של פריטים משובררים וכלים פורמליים .אחוז השבבים ,המעיד לרוב על סיתות במקום ,משתנה
משטח לשטח ,ואפשר לראות כי השינוי מותאם לשיפוע המדרון בשטחים .בשטחים המישוריים ) (C ,Bכמות השבבים
גדולה ,ואילו בשטחים  Aו D-שיעורם נמוך יותר ,ככל הנראה בשל סחף מאוחר לפעילות הסיתות במקום .כמות הגרעינים
אינה גדולה ,וייתכן שבחלק מאירועי הסיתות ,עוצבו הגרעינים באתר ונלקחו ממנו ,ולכן יש במכלול ייצוג רק לראשית רצף
ההפחתה ,ובעיקר להסרת הקליפה הגירנית מעדשות הצור.
טבלה  .1הרכב המכלולים
שטח A
N

טיפוס

%

שטח B
N

%

שטח C
N

%

שטח D
N

%

כל השטחים
N

%

נתזיםראשוניים 33.9 2836 38.9 220 34.2 1329 34.7 535 31.7 752
להביםראשוניים4.8 114
נתזים

42

2.7

17

0.4

4

0.7

2.1 177

57.8 4832 56.6 320 61.8 2399 55.3 854 53.1 1259

להבים

72

1.9

14

2.5

4.6 388

8.4 199

6.7 103

0.0

0

0.0

7

0.1

להבונים

5

0.2

2

0.1

0

1.6

7

1.2

1.5 122

פסולותגרעין

43

1.8

8

0.5

64

כלל הפסולות 100.0 8362 100.0 565 100.0 3881 100.0 1544 100.0 2372
גושים

3.9 111

924 / 1276

16.5 2924 15.5 139 17.6 1907 24.1 767

9.1 255

שבבים

33.8 5980 14.8 133 44.9 4861 23.0 731

גושים ושבבים 50.3 8904 30.4 272 62.5 6768 47.2 1498 13.0 366
0.9

גרעינים

16

0.6

27

כלים

57

2.0

3.4 107

0.4

39

1.3 139

0.5

6

0.7

88

53

5.9

2.0 356

במכלול הגרעינים )טבלה  ;2איור  (6יש דומיננטיות ברורה לייצור להבים ,לרוב להבים רחבים וקצרים מגרעינים בעלי משטח
נקישה אחד ,המיוחסים בדרך כלל לתקופות פרוטו-היסטוריות ,מהתקופה הכלקוליתית ועד תקופת הברונזה הקדומה
) .(Rosen 1997סוגי גרעינים נוספים במכלול הם גרעיני להבים ולהבונים ,שלהם משטחי נקישה מנוגדים או ניצבים ,וגרעיני
נתזים פשוטים ,שלהם משטח נקישה אחד או יותר )איור  ;(2 ,1:7את רובם אי אפשר לשייך לתרבות או לתקופה מסוימת.
יוצא דופן הוא גרעין לבלואה )איור  (3:7שנמצא בשטח  ,Cהמעיד על פעילות בתקופה הפליאוליתית התיכונה.
טבלה  .2שכיחות טיפוסי הגרעינים
שטח A

שטח B
N

טיפוס

N

%

שבר גרעין

2

7 12.5

%

שטח C
N

17 28.0

%

שטח D
N

2 43.6

%

כל השטחים
N

28 33.3

%
32.6

גרעין נתזים –
משטח נקישה
5

אחד

2 31.3

8.0

2

5.1

0

0.0

9

10.5

גרעין נתזים
0

אמורפי

0.0

5

3 20.0

7.7

2

10 33.3

11.6

גרעין להבים –
משטח נקישה
4

אחד

7 25.0

11 28.0

2 28.2

24 33.3

27.9

גרעין להבים –
משטחי נקישה
2

מנוגדים

2 12.5

8.0

2

5.1

0

0.0

6

7.0

גרעין להבים –
משטחי נקישה
ניצבים

2

0 12.5

0.0

1

2.6

0

0.0

3

3.5

גרעין להבונים

1

6.3

2

8.0

0

0.0

0

0.0

3

3.5

גרעין לבלואה

0

0.0

0

0.0

1

2.6

0

0.0

1

1.2

בולבוס עם
0

התזות

0

0.0

סה"כ

16

25 100.0

0.0

2

39 100.0

5.1

0

6 100.0

0.0

2

86 100.0

2.3
100.0

הכלים )טבלה  (3נדירים במכלול ,וכולם כלי אד-הוק שאי אפשר לשייך לתרבות או לתקופה .אלה כוללים בעיקר נתזים
ולהבים משובררים ) 66%מכלל הכלים; איור  ,(2 ,1:8משוננים ושקערוריות ,וכן מעט מגרדים ומקרצפים )איור  ,(4 ,3:8כלים
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מסיביים )איור  ,(2 ,1:9מקדחים )איור  (3:9ועוד .רק מקבת אחת נמצאה במכלול; ייתכן שמקבות טובות לא היו זמינות
באתר ,ולכן הובאו אליו מבחוץ ונלקחו על ידי הסתתים בתום הפעילות.
טבלה  .3שכיחות טיפוסי הכלים
שטח A
N

טיפוס

%

שטח B
N

%

שטח C
N

%

שטח D
N

%

כל השטחים
N

%

נתזים
משובררים 24

38 42.1

59 35.5

24 42.4

40.7 145 45.3

להבים
משובררים 9

39 15.8

31 36.4

11 22.3

90 20.8

25.3

משוננים
ושקערוריות 13

21 22.8

35 19.6

15 25.2

84 28.3

23.6

מגרדים
ומקרצפים 4

7.0

5

4.7

5

3.6

0

0.0

14

3.9

מקדחים

2

3.5

2

1.9

0

0.0

0

0.0

4

1.1

קטימות

2

3.5

0

0.0

0

0.0

1

1.9

3

0.8

כלים
2

מסיביים

3.5

2

1.9

9

6.5

0

0.0

13

3.7

נתז לבלואה
משוברר

0

0.0

0

0.0

0

0.0

2

3.8

2

0.6

מקבות

1

1.8

0

0.0

0

0.0

0

0.0

1

0.3

סה"כ

57

53 100.0 139 100.0 107 100.0

100.0 356 100.0

אתר הסיתות במצפה רמון )שטחים  (D–Bשימש מקור להפקת צור לאורך זמן רב בתקופות הפרהיסטוריות והפרוטו-
היסטוריות .במקום נחשף עורק גיאולוגי של עדשות צור באיכות גבוהה ,ונראה כי הוא נוצל פעמים מספר בתקופות שונות.
מכלולי הצור שנאספו מעידים בעיקר על פעילות סיתות ראשונית באתר ,ולכן לא נמצאו כלים פורמליים היכולים לסייע בשיוך
המכלולים למסגרת כרונולוגית או תרבותית מסוימת .עם זאת ,יש מאפיינים כלליים המצביעים על פעילות בשלוש או ארבע
תקופות שונות :אפשר לשייך פריטים מעטים לתרבות המוסטרית בתקופה הפליאוליתית התיכונה; פריטים אחרים מצביעים
על התקופה הפליאוליתית העליונה; וייתכן שרוב החומר ,ובעיקר אלה המעידים על הפקת להבים רחבים ותעשיית אד-הוק
לנתזים ,שייך לתקופת הברונזה הקדומה .אתרי סיתות מסוג זה ,הסמוכים למקורות צור גיאולוגים ,מוכרים ברחבי הנגב
ובפרט באזור מצפה רמון ) .(Rosen 2010אתר הגמל ,יישוב המתוארך לתקופת הברונזה הקדומה ),(Rosen 2011
מרוחק כקילומטר אחד מן המחצבה ,וייתכן שהיא שימשה את היושבים בו.
במחצבת הצור בשטח  ,Aלעומת זאת ,נמצא מכלול צור הומוגני ,שעל פי בחינה ראשונית דומה שיש לתארכו לתקופה
הניאוליתית .כריית צור מוכרת בתקופות שונות ובאתרים רבים ,אך מחצבה דוגמת זו ,שבה עדות לאופן ביצוע פעילות
החציבה לצד מכלול פריטי צור מותזים באתרם ,נפוצות פחות .המקבילה הקרובה ביותר היא מחצבת הצור ברמת תמר,
המתוארכת לתקופה הניאוליתית הקדם-קרמית ב' ) .(Barkai, Gopher and Weiner 2007מצב השימור הטוב של
המחצבה מאפשר לשחזר את אופן חציבת הצור בה וללמוד ממכלול הצור שנתגלה בה על פעילות קהילתית ומסחרית
מאורגנת.
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.(( )הסקר הארכיאולוגי של ישראל201)  מפת מצפה רמון.2016 רוזן ס׳ וגולן ק׳
Barkai R., Gopher A. and Weiner J. 2007. Quarrying Flint at Neolithic Ramat Tamar: An Experiment. In L.
Astruc, D. Binder and F. Briois. Systèmes techniques et communautés du Néolithique précéramique au

Proche-Orient. Antibes. Pp. 25–32.
Rosen S.A. 1997. Lithics after the Stone Age: A Handbook of Stone Tools from the Levant. Walnut
Creek–London–New Dehli.
Rosen S.A. 2010. Activity Areas, Workshops, and Variations on the Theme from a Near Eastern Lithic
Perspective. JIPS 40:167–182.
Rosen S.A. 2011. An Investigation into Early Desert Pastoralism: Excavations at the Camel Site,

Negev. Los Angeles.
. מפת איתור.1
.מזרח- מבט לצפון, שטחי החפירה.2
. מבט על, המחצבה הניאוליתית.3
. עדשות צור באתרן,A  שטח.4
. עדשות צור באתרן,C  שטח.5
. גרעיני להבים ממכלולי פני השטח.6
. גרעיני נתזים ממכלולי פני השטח.7
. כלים ממכלולי פני השטח.8
. כלים ממכלולי פני השטח.9
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 .1מפת איתור.

 .2שטחי החפירה ,מבט לצפון-מזרח.

928 / 1276

 .3המחצבה הניאוליתית ,מבט על.

 .4שטח  ,Aעדשות צור באתרן.
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 .5שטח  ,Cעדשות צור באתרן.

 .6גרעיני להבים ממכלולי פני השטח.
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 .7גרעיני נתזים ממכלולי פני השטח.
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 .8כלים ממכלולי פני השטח.
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 .9כלים ממכלולי פני השטח.
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משמר דוד
אלישבע צביבל

06/03/2018
דוח סופי

בחודש ינואר  2017נערכה חפירת הצלה בשטח חקלאי בקיבוץ משמר דוד )הרשאה מס'  ;A-7904נ"צ ,(190636-1064/636874-7023
לקראת בנייה .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון א.ס.ת תכנון והקמת פרויקטים ,נוהלה על ידי א"ג צביבל ,בסיוע י' עמרני )מנהלה( ,א'
האג'יאן ומ' קאהן )מדידות ושרטוט( ,א' פרץ )צילום שטח( ,פ' גנדלמן )ייעוץ וזיהוי כלי חרס( ,ש' קריספין )גילוי מתכות( ,מ' שויסקיה )ציור ממצא(,
ק' עמית )צילום סטודיו( ,א' רזניצקי )מעבדת מתכת( ,ת' וינטר )זכוכית( וד"צ אריאל )נומיסמטיקה(.

החפירה נערכה בשני שטחים ) ;B ,Aאיור  .(1בשטח  Aנחשפו שרידי בנייה מן התקופה הביזנטית ופיר ,ובשטח  Bנמצא
מפלס חיים ,ובו פזורת חרסים מן התקופות הרומית המאוחרת ,הביזנטית והאסלאמית הקדומה.
שטח  Aסמוך לאתר חולדה ,שנחשפו בו בעבר יישוב מתקופת הברונזה הקדומה 1א' ,קברים מן התקופות הברונזה
הביניימית והברונזה התיכונה 2ב' ,וכן יישוב גדול שהתקיים למן התקופה הרומית ועד התקופה הממלוכית )ינאי .(2014
היישוב הרומי נבנה על גבעה טרשית והמשיך להתקיים בתקופה הביזנטית ובראשית התקופה האסלאמית הקדומה ,אז
נוצל רוב שטחה של הגבעה לבנייה צפופה .היישוב נהרס כנראה ברעידת אדמה בשנת  749לסה"נ וחודש בתקופה
הפאטימית; חלק מהמבנים שופצו בתקופה הממלוכית .על הגבעה הוקם לימים קבוץ משמר דוד.
שטח A
נחפרו שני ריבועים המרוחקים כ 20-מ' זה מזה )איור  ,(2ונחשפו שרידי בנייה ופיר.
שרידי בנייה .בריבוע הצפוני ,בעומק של כ 1.5-מ' מפני השטח ,התגלו יסודות של שני קירות ) ,(W108 ,W103הניצבים זה
לזה ,כנראה פינת מבנה :קיר  3.5) 103מ' אורך 0.6 ,מ' רוחב 1 ,מ' גובה; איור  (3השתמר לגובה שלושה נדבכים וקיר 108
) 3מ' אורך 0.5 ,מ' רוחב 0.6 ,מ' גובה; איור  (4השתמר לגובה שני נדבכים; ייתכן שהקירות נמשכים מחוץ לגבולות
החפירה .אל הקירות ניגשת תשתית ) ;L111 ,L110כ 0.4-מ' עובי; איור  ,(5שהכילה אבנים קטנות וחרסים ,המאוחרים
מתוארכים לראשית התקופה הביזנטית )קנקנים; איור  .(3 ,2:6בהצטברות שנחפרה מחוץ למבנה )(L109 ,L107 ,L104
נמצאו חרסים ,אבני פסיפס ,עצמות בעלי חיים ,מטבעות )להלן( ,שברי זכוכית )להלן( ,שברים רבים של טובולי ולבנים
שמקורם בבית מרחץ )לא באתרם(.
הממצא הקרמי הקדום ביותר מתוארך לתקופה ההלניסטית )למשל ,קנקן; איור  .(1:6כן נמצאו קנקנים מן התקופה
הביזנטית )איור  (5 ,4:6וחרסים אחדים מן התקופה האסלאמית הקדומה )לא צוירו(.
נמצאו שלושה מטבעות ברונזה :חשמונאי )מטבעת ירושלים;  37–134לפסה"נ; ר"ע  ,(154954אלכסנדר ינאי )מטבעת
ירושלים;  76–79/80לפסה"נ; ר"ע  (154955ורומי מאוחר ) 395–383לסה"נ; ר"ע .(154956
פיר .בריבוע הדרומי נחשף פיר ) 1.25מ' רוחב; איור  .(7בצדו המערבי של הפיר ,בעומק של כ 1-מ' מפתחו ,התגלה כוך
) 0.5 × 0.5מ'( שהיה חסום בחלקו בסלע .במילוי שנמצא בפיר ובכוך לא נמצא ממצא מתארך.
שטח B
נחפר ריבוע אחד באדמה חרסיתית כהה וקשה .בעומק של כ 0.5-מ' מפני השטח התגלה מפלס חיים ,ובו אבנים וחרסים
רבים )לא צוירו( ,בעיקר שברי גוף המתוארכים לתקופות הרומית המאוחרת ,הביזנטית והאסלאמית הקדומה.
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ממצא זכוכית
תמר וינטר
בחפירה נחשפו כ 30-שברי זכוכית קטנים ,מרביתם שברי גוף ,חלקם מהעת החדשה .בין השברים זוהו שפת קערה
מקופלת חוצה האופיינית למאות הד'–הז' לסה"נ )מ ,L101-לא צוירה( ושבר שפה וצוואר של בקבוק האופייני למאות הז'–
הח' לסה"נ )מ ,L104-איור  .(1:8כן נמצאו כמה גושים קטנים מפסולת של תעשיית זכוכית )מ;L112 ,L107 ,L104 ,L101-
איור .(6–2:8
מִקרבת שטח החפירה לאתר חולדה )ינאי  (2014והממצא — שרידי מבנה ,שרידים מבית מרחץ וחרסים המתוארכים
לתקופה הביזנטית — נראה כי נחשף חלק נוסף מאתר אחד .בית המרחץ לא נחשף ונראה לפיכך כי האתר לא נחפר במלואו
ושהוא חלק מאתר גדול יותר.

ינאי א'  .2014משמר דוד .חדשות ארכיאולוגיות .126
 .1מפת איתור.
 .2תכנית וחתכים.
 .3קיר  ,103מבט לדרום.
 .4קירות  103ו ,108-מבט לדרום.
 .5התשתית ,מבט לצפון.
 .6ממצא כלי חרס.
 .7פיר ,מבט למערב.
 .8ממצא זכוכית.
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 .1מפת איתור.
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 .2תכנית וחתכים.
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 .3קיר  ,103מבט לדרום.

 .4קירות  103ו ,108-מבט לדרום.
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 .5התשתית ,מבט לצפון.

 .6ממצא כלי חרס.
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 .7פיר ,מבט למערב.
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 .8ממצא זכוכית.
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נהרייה ,תל נהרייה
פולינה ספיבק

04/06/2018
דוח סופי

בחודש דצמבר  2016נערכה חפירת בדיקה ברחוב בלפור  12בנהרייה )הרשאה מס'  ;A-7850נ"צ  ;20878-9/76789-90איור  .(1החפירה,
מטעם רשות העתיקות ,נוהלה על ידי פ' ספיבק בסיועם של פ' אבו זידאן )חתכי בדיקה( ,י' לרר )פיקוח נפה( ,נ' גצוב )ייעוץ( ,ד' שיאון )גילוי
מתכות( ,י' יעקובי וב' זידאן )מנהלה( ,ר' לירן )מדידות( ,א' שפירו ונ' זאק )תכנית( וח' טחן-רוזן )ציור קרמיקה(.

שטח החפירה סמוך לשוליים המערביים של תל נהרייה ,המשתרע על שטח נרחב למדי ובו שרידים עתיקים משלוש תקופות
עיקריות :הברונזה ,הפרסית וההלניסטית )יוגב תשמ"א; עמיצור ,בארי וגצוב  .(2016בתקופה הפרסית השתרעה העיר
לאורך חוף הים ,מנחל הגעתון בצפון עד רחוב קפלן בדרום ורחוב רמז במזרח )גצוב תשע"ה; ר' איור  .(1את גבולות
ההתיישבות הפרסית ניתן לסרטט היום בדיוק רב על פי חפירות הצלה רבות באזור שבהן תועדו שרידים מן התקופה )לרר
 2013והפניות שם; גצוב תשע"ה(.
תועדו שלוש שכבות יישוב ובהן שרידי בנייה מן התקופה הפרסית – קירות בנויים ומפלס פעילות – בעומק של כ 2-מ' מפני
השטח ,מכוסים בדיונה .בחתכי בדיקה שנחפרו לפני החפירה לא נמצאו שרידים קדומים ממערב לשטח החפירה.

שכבה  .IIIנחשפו שני קירות ) ,W2כ 1.5-מ' גובה השתמרות ;W7 ,איורים  (3 ,2בנויים מאבני גיר .תחילה היו הקירות חלק
ממבנה גדול שכיוונו הכללי היה כנראה צפון–דרום ,מקביל לקו החוף .נראה שרק בשלב זה שימשו הקירות יחד .יסודותיהם
לא נחשפו.
שכבה  .IIקיר  7בוטל ובמקומו ,מצפון לקיר  ,2הותקן מפלס פעילות מאדמה מהודקת ) .(L4בין השכבות  IIו I-זוהתה
הצטברות ארכיאולוגית – .L5
שכבה  .Iבשלב האחרון עוצב חלקו העליון של קיר  2בשלושה נדבכים חדשים מאבנים גדולות ומסותתות .שכבה של
סדימנט קשה ,שנוצרה מערבוב של חול וחומר לבנים שמקורו בלבנים מפוררות ,כיסתה את השרידים ) (L1ומעידה
כנראה על בנייה מלבני בוץ על גבי קירות האבן.
לצד השרידים האדריכליים תועד מכלול קרמי טיפוסי ליישוב חוף מסוף התקופה הפרסית :מורטריות )איור  ,(2 ,1:4קנקנים
פיניקיים )איור  ,(6–3:4ואמפורות )איור  .(7:4עוד נמצאו כלי עבודה מברזל )איור  ,(1:5מסמרים ארוכים בעלי חתך מרובע
מברזל )איור  (2:5ומברונזה )איור  (3:5וכלי ברונזה נוספים )איור .(5 ,4:5
ממצאי החפירה מסמנים ,עם ממצאי החפירות הסמוכות )פורת וגל תשנ"ז; לרר  ;2013איור A-6562 ,A-2405 :1
בהתאמה( ,את הגבול המערבי של ההתיישבות הפרסית בתל נהרייה .חשוב להדגיש שעל אף היקפה המצומצם של
החפירה ,תרומתה לחקר העיר הפרסית הקדומה בתל נהרייה רב; העצמה של שלוש שכבות יישוב ורמת ההשתמרות
הטובה )מעל  1.5מ' של השתכבות ארכיאולוגית( של השרידים מעידים על כך שגם בשולי היישוב הושקע מאמץ רב בתכנון
ובבנייה איכותית ואיתנה.
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גצוב נ' תשע"ה .נהריה ומצד עין טמיר – שני מבנים מבוצרים מתקופת הברונזה התיכונה בגליל המערבי .בתוך מ' אביעם,
עורך" .ממגדל נוצרים עד עיר מבצר"  :מבצרים ומצודות בצפון הארץ מהכנענים ועד צה"ל )ארץ הגליל  .(3צמח .עמ'
19.–11
יוגב א' תשמ"א .נהריה .חדשות ארכיאולוגיות עד–עה9.–8:
לרר י'  .2013תל נהריה .חדשות ארכיאולוגיות .125
עמיצור י' ,בארי ר' וגצוב נ'  .2016תל נהריה .חדשות ארכיאולוגיות .128
פורת ל' וגל צ' תשנ"ז .נהריה .חדשות ארכיאולוגיות קז.10–8 :

 .1מפת איתור.
 .2תכנית וחתך.
 .3שטח החפירה ,מבט לדרום.
 .4ממצא כלי חרס.
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 .1מפת איתור.
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 .2תכנית וחתך.

945 / 1276

 .3שטח החפירה ,מבט לדרום.
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 .4ממצא כלי חרס.
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נוו ה ש לו ם
02/09/2018
דוח סופי

מורן בלילה

בחודש יוני  2017נערכה חפירת הצלה בנווה שלום )הרשאה מס'  ;A-8012נ"צ  ;197934-68/636356-4972איור  ,(1לקראת הרחבת
היישוב .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון היישוב נווה שלום ,נוהלה על ידי מ' בלילה ,בסיוע נ' נחמה )מנהלה( ,מ' קהאן )מדידות ושרטוט(
וי' זלינגר )ייעוץ(.

טרם החפירה נחפרו חתכי בדיקה בכלי מכני ,וזוהו מתקנים חצובים וקירות תמך של מדרגות עיבוד .החפירה נערכה בשני
אזורים ,המרוחקים כ 0.5-ק"מ זה מזה )איור  :(2בחלקו הצפוני של היישוב )שטח  (Aובחלקו הדרומי-מזרחי )שטח ,(B
ונחשפו מתקנים אחדים חצובים בסלע ,בהם כבשן סיד ,גתות וספלול .סמוך לשטחים אלה נערכו חפירות אחדות בשנים
האחרונות :מצפון-מזרח לשטח  Aנחשף מבנה מרובה חדרים המתוארך לתקופת הברונזה הביניימית )סטורצ'ן ,(2013
וממזרח לשטח  Bנחשפו שרידים של מכלול בנוי שבו רצפת פסיפס ,המתוארכים לתקופה הביזנטית )המאות הו'–הז' לסה"נ;
סולימני .(2012
שטח ) Aאיור  .(3נחשף כבשן סיד עגול )כ 5-מ' קוטר 4.5 ,מ' עומק( חצוב בסלע בחלקו התחתון ובנוי אבן בחלקו העליון
) ;L10איור  .(4מחציתו הצפונית של הכבשן נהרסה במהלך עבודות בנייה מודרניות ,כמו כן לא נתגלתה תעלה להזרמת
אוויר לכבשן ,ודומה כי אף היא נפגעה במהלך עבודות הבנייה .הכבשן תוארך לתקופה העות'מאנית על סמך דמיונו לכבשנים
שהתגלו בסביבה הקרובה )סטרוצ'ן 2012א; סטורצ'ן 2012ב(.
כ 6-מ' מדרום-מערב לכבשן נחשפה גת חצובה )איור  (5שלה משטח דריכה ) ;L12כ 3-מ' אורך 2.5 ,מ' רוחב 0.3 ,מ'
עומק( ובור איגום ) ;L13כ 1.5-מ' אורך 1.2 ,מ' רוחב 0.8 ,מ' עומק( .במרכז הדופן הצפונית-מזרחית של משטח הדריכה
נחצבה גומחה מלבנית ) ;L14כ 0.8-מ' אורך 0.4 ,מ' רוחב 0.25 ,מ' עומק( ,שבסיסה גבוה ב 0.9-מ' ממשטח הדריכה;
ייתכן ששימשה להנחת קורה לסחיטה.
עוד תועדו )איור  :2נקודות ] 4 ,3לא אוירו[( ספלול עגול חצוב במשטח סלע ) 0.35מ' קוטר 0.13 ,עומק מרבי( וגת חצובה.
חלקה הצפוני של הגת נשחק בתהליכי בליה טבעיים; חלקה הדרומי כלל משטח דריכה עגול ) 1.5מ' קוטר 0.2 ,מ' עומק(
ובור איגום מלבני ) 0.7מ' אורך 0.6 ,מ' רוחב 0.4 ,מ' עומק(.
שטח ) Bאיור  .(6נחשפה גת חצובה במשטח סלע; משטח דריכה קטן ) ;L50כ 0.9-מ' אורך 0.9 ,מ' רוחב 0.1 ,מ' עומק(
ובור איגום מלבני ) ;L51כ 0.9-מ' אורך 0.6 ,מ' רוחב 0.4 ,מ' עומק( המחוברים בתעלה ) 0.1מ' רוחב 0.15 ,מ' אורך0.1 ,
מ'עומק( .ממזרח למשטח הדריכה נחצב ספלול עגול ) ;L52כ 0.4-מ' קוטר 0.4 ,מ' עומק; איור  ,(7ששימש אולי להצבת
קנקן.
המתקנים החצובים שנתגלו בחפירה קשורים לפעילות חקלאית ותעשייתית שהתקיימה באזור .במתקנים הצטברה אדמה
טבעית ללא ממצא קרמי ,או כל ממצא אחר המאפשר לתארך את זמן החציבה והשימוש במתקנים .עם זאת תכניתה של
הגת בשטח  Bמרמזת כי נקשרה למכלול הביזנטי שנחשף בקרבת מקום )סולימני .(2012
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סולימני ג'  .2012נווה שלום )מזרח( .חדשות ארכיאולוגיות .124
סטורצ'ן ב' 2012א .בית שמש ,רמת בית שמש )ג'( .חדשות ארכיאולוגיות .124
סטורצ'ן ב' 2012ב .בית שמש ,רמת בית שמש )ה'( .חדשות ארכיאולוגיות .124
סטורצ'ן ב'  .2013נווה שלום .חדשות ארכיאולוגיות .125
 .1מפת איתור.
 .2מיקום שטחי החפירה.
 .3שטח  ,Aתכנית וחתכים.
 .4שטח  ,Aכבשן סיד ,מבט למזרח.
 .5שטח  ,Aגת ,מבט למזרח.
 .6שטח  ,Bתכנית וחתך.
 .7שטח  ,Bגת ,מבט לצפון.

 .1מפת איתור.
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 .2מיקום שטחי החפירה.
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 .3שטח  ,Aתכנית וחתכים.
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 .4שטח  ,Aכבשן סיד ,מבט למזרח.

 .5שטח  ,Aגת ,מבט למזרח.
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 .6שטח  ,Bתכנית וחתך.
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 .7שטח  ,Bגת ,מבט לצפון.
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נ ח ל ז נו ח
21/05/2018
דוח סופי

עומר שלו

בחודשים פברואר–מרס  2017נערכה חפירת בדיקה באתר נחל זנוח )הרשאה מס'  ;A-7919נ"צ  ;200444-88/624494-544איור ,(1
לקראת בנייה .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון חברת יסודות צור ,נוהלה על ידי ע' שלו )חתכי בדיקה( ,בסיוע נ' נחמה )מנהלה( ,י'
רדשקובסקי וד' לוי ) ,(GPSס' גנלדר )גילוי מתכות( ,מ' קאהן )מדידות ושרטוט( ,א' פרץ )צילום שטח( ,א' ויגמן )צילום אוויר ותיעוד פוטוגרמטרי( ,נ'
בן-מלך )דגימות קרקע( ,א' רוז )תכניות פוטוגרמטריות( ,ת' גונן )רפאות( ,א' רזניצקי )ניקוי מטבעות( ,א' לידסקי-רזינקוב )ציור ממצא( ,ד'
סנדהאוס )כלי חרס( ,ת' וינטר )כלי זכוכית( ,ר' קול )נומיסמטיקה( ,ע' שדמן ,י' זלינגר וי' פז )ייעוץ מדעי(.

האתר שוכן כמעט באמצע המדרון הדרומי-מזרחי של גבעה טרשית הנישאת מעל נחל זנוח ,בקצה המזרחי של שפלת
יהודה ,כקילומטר אחד מדרום לתל זנוח .האתר נסקר בסקר מפת נס הרים )וייס ,זיסו וסולימני תשס"ה ,71–70:אתר (116
ובסקר רמת בית שמש ) .(Dagan 2010:210, Site 261בסקר מקיף שנערך לקראת פיתוח עתידי )נגורסקי  :2008אתר
 (20הוגדר שטח היישוב כחורבה המוקפת במתקנים חקלאיים ובמערות קבורה ,והוא הוצא מתכניות הבנייה העתידיות.
בשנים  2014–2013נערכו חפירות נרחבות באתר ,הן בשטח היישוב הן בשטחיו החקלאיים )הרשאות מס' A-7148-6912
 ,(,Aובמהלכן התברר כי זהו יישוב כפרי קטן ,מוקף בקיר תוחם ,שעיקר ההתיישבות בו היה מסוף התקופה ההלניסטית )ימי
בית חשמונאי( עד התקופה הרומית הקדומה ,בערך מן המאה הא' לפסה"נ עד המאה הא' לסה"נ .בשטח המוכרז של האתר
נערכו בעבר חפירות ,ונחשפו מבנה מן התקופה הביזנטית ,ממערב לחפירה הנוכחית )הרשאה מס'  ,(A-6959וכן דרך
קדומה ומתקנים חקלאיים הפזורים מדרום לה )בארי .(2014
החפירה הנוכחית נערכה מחוץ לחורבה ,צמוד לקיר התוחם אותה מצפון-מערב )איורים  .(3 ,2נקודות החפירה נפתחו
בהתאם לממצאים שעלו בחתכי בדיקה מקדימים .תועדו ונחפרו קירות שדה אחדים )W936 ,W922 ,W916 ,W915
 (,W904–W902לצד שלושה אגנים חצובים במשטחי סלע )איור  .(4כלי החרס שנמצאו במילויים בבסיסי קירות השדה
תוארכו ברובם לסוף התקופה ההלניסטית ולתקופה הרומית הקדומה ,פרק הזמן העיקרי המיוצג באתר .אלה נמצאו לצד
מעט כלי חרס מתקופות מאוחרות יותר ,כמו גם מעט ממצאי זכוכית ומטבעות .השרידים יתוארו להלן מדרום לצפון.
קירות  903ו .922-בדרום שטח החפירה נמצא קיר שדה ארוך ) ;W903כ 33.5-מ' אורך; איור  (5החוצה את שטח החפירה
לכל רוחבו .הקיר ,הבנוי לרוחב מדרון הגבעה ,יוצר מדרגת עיבוד חקלאית רחבה מדרום לו .לאורך הקיר נחפרו שלוש
נקודות :חתך בדיקה מדגמי בחלקו המזרחי של הקיר ושני ריבועי חפירה במרכז הקיר ובחלקו המערבי .התברר כי הקיר בנוי
משורה אחת של אבני גוויל גדולות שהונחו מעט ברישול זו לצד זו וביניהן מילוי של אדמה ואבנים קטנות .בריבוע החפירה
המרכזי השתמר הקיר לגובה מרבי של  1.2מ' ,בשלושה נדבכים שנבנו בנטייה אלכסונית כנגד שיפוע המדרון )איור .(6
בחלקו המערבי השתמרו שני נדבכים בלבד .ייתכן שהנדבך העליון ,הבנוי מאבני גוויל קטנות יותר לעומת התחתון )איור ,(7
משקף מועד בנייה אחר ,אם כי לא הובחן שינוי מהותי באופי המילויים הניגשים לשני הנדבכים.
בכלי החרס שהתגלו במילויים שמעל קיר  903זוהו קערות )איור  ,(1:8סירי בישול )איור  ,(2:8פכים )איור  (3:8וקנקנים )איור
 (5 ,4:8המתוארכים לסוף התקופה ההלניסטית ,המאות הב'–הא' לפסה"נ ,לצד קערות )איור  (6:8וכלים נוספים מהתקופה
הרומית הקדומה ,המאות הא' לפסה"נ – הא' לסה"נ .כלים אלו הם לכל היותר גבול תחתון לתיארוך זמן בניית הקיר.
למרגלות קיר  903זוהה קיר שדה נוסף ) ;W922כ 11.5-מ' אורך; איור  ,(5שנבנה אף הוא משורה אחת של אבני גוויל
שהונחו ברישול זו לצד זו ,והשתמר לגובה נדבך אחד .נראה כי הקיר נבנה במשולב עם קיר  903שמעליו ,אולי כדי לתמוך
במדרגה שנוצרה משלושת נדבכיו של קיר  ,903וכך להקטין את גובהה .אפשר למצוא תמיכה להצעה זו בכך שאין כל עדות
להמשך הקיר בחלקו המערבי של השטח ,אזור מתון יותר מבחינה טופוגרפית .עם זאת ,אי אפשר לקבוע אם שני הקירות
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נבנו במועדים שונים ,ואיזה משניהם הוא הקדום יותר.
שני אגנים חצובים במשטחי סלע תועדו סמוך לקיר  ,903בריבוע החפירה המערבי )איור  :(5על מדרגת העיבוד שמדרום
לקיר ) ;L908כ 0.55-מ' קוטר 0.35 ,מ' עומק; איור  (9ולמרגלות הקיר ,מצפון לו ) ;L909כ 0.35-מ' קוטר 0.2 ,מ' עומק;
איור .(10
קיר  .902מדרגת עיבוד רחבה נוספת נוצרה מבנייתו של קיר  11) 902מ' אורך; איורים  .(12 ,11 ,4בחתך בדיקה לצד
הקיר הובחנו שני שלבי בנייה )איורים  :11חתך  .(13 ;1–1בשלב הקדום נבנה קיר משורה אחת של בולדרים שהונחו
ברישול זה לצד זה .מילוי ) (L925המאופיין באדמה חומה-אדמדמה מעורבת בחומר לבן )גיר כתוש? פיטוליתים?( ומעט
אבנים קטנות הוצמד לקיר מצדה הגבוה של המדרגה .בשלב מאוחר הוספו לצד הקיר ,בין החלקים העליונים של הבולדרים,
מילוי של אבני גוויל ושכבת אדמה חומה-כהה ).(L924
בחפירה לצד הקיר נאספו כלי חרס אחדים .קנקנים )איור  ,(1:14המתוארכים לסוף התקופה ההלניסטית עד הרומית
הקדומה )המאות הא' לפסה"נ – הא' לסה"נ( ,אפיינו את השלב הקדום .כלומר ,בניית שלב זה אינה קדומה למאה הא'
לסה"נ .קערות ממשפחת 'כלי עזה' )איור  (2:14נמצאו במילוי המאוחר ,ועל כן התקופה העות'מאנית היא הגבול התחתון
למועד בניית שלב זה.
קירות ) 936 ,916 ,915איורים  .(15 ,11שימוש באבני גוויל גדולות מאפיין גם את שיטת הבנייה של קיר נוסף ).(W916
הקיר נחשף בבירור בקטע קצר מאוד ,אך נראה כי זהו קיר שדה ארוך )כ 16-מ'( ,המקביל לקיר  902שממזרח לו )איור .(4
אל הקצה הדרומי-מזרחי של קיר  916ניגש קיר שדה נוסף ) ;W915כ 3.6-מ' אורך 0.8–0.7 ,מ' רוחב 0.7–0.6 ,מ' גובה(.
קיר  ,915הניגש אל הסלע הטבעי ממזרח ,נבנה מאבנים מהוקצעות גדולות ,בשונה מרוב הקירות שתועדו בשטח .קיר אחר
) ;W936כ 1.8-מ' אורך 0.5 ,מ' רוחב 0.5 ,מ' גובה( נבנה אף הוא מאבנים מהוקצעות וניגש אל קיר  .916ייתכן כי אלה שני
קטעים של קיר אחד; אולם ,נראה כי ההבדלים בשיטות הבנייה שלהם — אבנים מהוקצעות לעומת אבני גוויל גדולות —
מעידים כי אלה קירות נפרדים .לעומת זאת ,נראה כי קירות  915ו ,936-הבנויים באבנים מהוקצעות וניגשים אל הקצה
הדרומי-מזרחי של קיר  ,916נבנו יחדיו.
מעל קיר  915נחפר מילוי מכוון ) (L926 ,L913המאופיין בכמות גדולה מאוד של אבנים קטנות )איורים  :11חתך .(16 ;2–2
בדומה לבניית הקיר ,גם מילוי זה נראה מוקפד ומושקע יותר לעומת מילויים אחרים שתועדו בשטח החפירה .למרות
ההשקעה הניכרת הן בבניית קירות  915ו 936-הן במילוי האבנים ,נראה כי קירות אלה לא היו חלק ממבנה או ממתקן.
דומה כי יחד עם קיר  ,916יצרו הקירות מתחם קטן ,מופרד מסביבתו ,שהסלע שימש בו רצפה .נראה כי נועד לשימוש
חקלאי כלשהו ,אולי מדרגה חקלאית לנטיעת עץ יחיד או מסד להקמת שומרה קטנה.
בכלי החרס ממילוי זה פכים )איור  ,(2 ,1:17קנקנים )איור  (3:17וכלים נוספים שתוארכו לתקופה ההלניסטית )המאות הב'–
הא' לפסה"נ( ,לצד סירי בישול )איור  ,(4:17קנקנים )איור  (5:17וכלים נוספים מהתקופה הרומית הקדומה )המאות הא'
לפסה"נ–הא' לסה"נ( .כן נמצאה קערה שלה שפת קשת )איור  (6:17אשר נפוצה בעיקר בתקופות הרומית המאוחרת
והביזנטית; לאחרונה הוצע להקדים את ראשית הופעתה כבר לשלהי המאה הא' לסה"נ או לראשית המאה הב' לסה"נ
) .(Rosenthal-Heginbottom 2014ממצא זה ,המאוחר ביותר במכלול ,מצביע על הגבול התחתון לתיארוך הקמתו של
קיר .915
ממזרח לקירות אלה נחשף אגן ) ;L934כ 0.55-מ' קוטר 0.3 ,מ' עומק; איורים  (18 ,11חצוב בסלע ,ולצדו ספלול ).(L935
קיר  .904בחלקו הצפוני של שטח החפירה נמצא קיר שדה ארוך נוסף ) ;W904כ 15.5-מ' אורך; איור  ,(19ולצדו נערכה
חפירה מדגמית בלבד .הקיר בנוי משורת בולדרים שהונחו ברישול זה לצד זה ,והוא יצר מדרגה חקלאית רחבה מדרום-
מערב לו .לצד הקיר הובחן מילוי ) ;L933איורים :19חתך  (20 ;1–1המאופיין באדמה חומה-בהירה עם אבנים קטנות,
שמעליו שכבת פני שטח.
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בממצא הקרמי במילוי  933פכים )איור  (2 ,1:21וקנקנים )איור  (3:21המתוארכים לתקופה ההלניסטית )המאות הב'–הא'
לפסה"נ( ,לצד קערות )איור  (4:21המתוארכות לתקופה הרומית הקדומה )המאות הא' לפסה"נ–הא' לסה"נ( .ממצא זה
מספק גבול תחתון למועד הקמתו של קיר .904
בחפירה נמצאו ארבעה מטבעות וארבעה שברי זכוכית .המטבע הקדום ביותר נטבע בימיו של השליט הסלווקי אנטיוכוס הד'
) 168–173לפסה"נ; ר"ע  ;161197איור  ;(22המטבע עשוי ברונזה ,ולו שוליים משוננים .מטבעות כמותו נטבעו בכמויות
עצומות במטבעה בעכו-פתולמאיס ,והם מופיעים גם בהקשרים ארכיאולוגיים מאוחרים למאה הב' לפסה"נ .כן נמצאו שלוש
פרוטות חשמונאיות ,מהן שתיים שנטבעו לקראת סוף שלטונו של המלך אלכסנדר ינאי ) 76–79/80לפסה"נ; ר"ע ,161198
 .(161199כל המטבעות נמצאו מחוץ להקשר סטרטיגרפי-אדריכלי )פני שטח ,הצטברויות טבעיות ושפכי החפירה( ,אך הם
זהים למטבעות שנמצאו בחפירות בשטח החורבה )הרשאות מס'  ,(A-7148 ,A-6912שבהן נמצאו  89מטבעות ,שכ80%-
מהם הם מטבעות הלניסטיים ופרוטות חשמונאיות מטיפוסים זהים .המטבעות תורמים לתיארוך ראשית ההתיישבות באתר.
מבין ארבעת שברי הזכוכית זוהה רק אחד :שפת בקבוקון )לא צוירה( המתוארכת לתקופות הרומית המאוחרת והביזנטית.
מכיוון שפריט זה נמצא בהצטברות טבעית של אדמה למרגלות קיר שדה ,אין הוא תורם רבות להבנת הממצא באתר.
השטח שנחפר צמוד ליישוב כפרי שעיקרו מסוף התקופה ההלניסטית והתקופה הרומית הקדומה )המאות הא' לפסה"נ–הא'
לסה"נ( .זוהו קירות שדה חקלאיים לצד מתקנים פשוטים חצובים בסלע — ממצא המחזק את ההנחה לפיה ליישוב היה קיר
תוחם ממערב .אפשר כי ההבדלים בשיטת הבנייה של הקירות והמילויים שבבסיסם מלמד על הבדלים כרונולוגיים בין
הקירות ,הבדלים פונקציונליים או שניהם גם יחד .רק בקיר  902אפשר לזהות בוודאות שני שלבי בנייה ,לצד שני מילויים
נפרדים הניגשים אל כל שלב .בנקודה אחת בלבד אפשר לזהות בוודאות את היחס הסטרטיגרפי בין קירות השדה  915ו-
 ,936הניגשים אל קיר  916ולכן מאוחרים לו.
רובם המוחלט של כלי החרס שנמצאו במילויים לצד קירות השדה תוארך לתקופה ההלניסטית )המאות הב'–הא' לפסה"נ(
ולתקופה הרומית הקדומה )המאות הא' לפסה"נ–הא' לסה"נ(; בממצא מעט פריטים מתקופות מאוחרות יותר .תמונה דומה
התקבלה בחפירת היישוב הסמוך ,אך במילויים ובהצטברויות טבעיות ברחבי האתר נמצאו לא מעט כלים מתקופות קדומות
ואף מאוחרות .עם זאת ,שברים אלו נמצאו במילויים לצד קירות טרסה ,בהקשר ארכיאולוגי משני ,ולפיכך הם לכל היותר
אמצעי לקבוע גבול תחתון לתיארוך מועד בניית הקירות .מכיוון שאדמה מתוך אתרים ארכיאולוגים עשירה בחומר אורגני ולכן
טובה לדישון שדות חקלאיים ) ,(Miller and Gleason 1994:27ייתכן מאוד שקירות השדה נבנו אף שנים רבות לאחר
שהיישוב ננטש .דגימות אדמה לצורך תיארוך מוחלט בשיטת  OSLנלקחו לצד שלושה קירות שדה .תוצאות הדגימות הללו
ייבחנו במסגרת מחקר מקיף של י' פז על אודות הפעילות החקלאית ברמת בית שמש .שלושת קירות השדה הארוכים
) ,(W904–W902היוצרים מדרגות חקלאיות רחבות ,שייכים ככל הנראה לעורף החקלאי של החורבה ,ונבנו כשהיישוב בה
שגשג .ממצא כלי החרס שנתגלה במילויים שבבסיס קירות אלה ,שאינו מאוחר למאה הא' לסה"נ ,מחזק הנחה זו .השטח
המשיך לשמש לחקלאות לאורך פרקי זמן ארוכים ,כעדות קירות  915ו 936-שנבנו לכל המוקדם במאה הא' לסה"נ והשלב
השני בקיר  ,902שנבנה כנראה בתקופה העות'מאנית.
בתום החפירה נהרסו השרידים הארכיאולוגיים )בפיקוח צמוד( והשטח נחצב לקראת בנייה.

בארי ר'  .2014נחל זנוח .חדשות ארכיאולוגיות .126
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נ ח ל ט לה
מרטין-דוד פסטרנק

11/11/2018
דוח סופי

בחודש מאי  2017נערכה חפירת הצלה בשכונה  9בערערה בנגב )הרשאה מס'  ;A-7996נ"צ  .(203079-488/562379-959החפירה,
מטעם רשות העתיקות ובמימון חברת  CPMניהול בנייה בע"מ ,נוהלה על ידי מ"ד פסטרנק )צילום שטח( ,בסיוע ח' ממליה )ניהול שטחים וצילום
שטח( ,י' אלעמור )מנהלה( ,מ' קאהן )מדידות ושרטוט( ,ו' ליפשיץ )צילום אוויר( ,נ' זאק )תכניות( ,א' לידיסקי-רזניקוב )ציור כלי חרס( ,מ' אורון
)צור( ,ק' עמית )צילום סטודיו( ,י' עבאדי-רייס ,ס' טליס ,ג' סרי וא' אלג'ם.

נפתחו שני שטחי חפירה ) Aו ;B-איור  (1בדרום-מזרח היישוב ,משני עברי נחל טלה .בשטח  ,Aכ 200-מ' ממערב לנחל,
התגלה מבנה מסוף המאה הו'–ראשית המאה הז' לסה"נ .בשטח  Bהתגלו ארבעה אתרים :ממערב לנחל טלה התגלתה
שומרה מסוף המאה הו'–ראשית המאה הז' לסה"נ )אתר  ;(1כ 200-מ' ממזרח לה ,מעבר לנחל ,התגלו קיר שדה )אתר (2
והצטברות אבנים )אתר  ;(3כ 250-מ' מדרום-מזרח להם התגלו פריטי צור מהתקופה הכלקוליתית )אתר  .(4בסקר שנערך
באזור בעבר התגלו קירות שדה ומבנים )סונטג  .(2012בחפירה שנערכה בעבר התגלו בתי חווה מסוף התקופה הביזנטית–
ראשית התקופה האסלאמית ונחשפו בחתכי בדיקה השרידים שנחפרו בחפירה הנוכחית )הרשאה מס' .(A-7622
שטח A
התגלה מבנה מלבני ) 7.5 × 5.5מ'; איורים  (3 ,2שנבנה על גבעה ובו חצר ) 5.5 × 5.0מ'( ושני חדרים קטנים .קירות
המבנה החיצוניים ) (W123 ,W122 ,W104נבנו מאבני שדה גדולות מגיר וצור ,שחלקן סותתו ,והשתמרו לגובה 5–1
נדבכים .קירות המבנה הפנימיים ) (W114 ,W108נבנו מאבני גיר בינוניות ,חלקן מסותתות .בחלק הדרומי של חצר המבנה
נחשף קיר פנימי נוסף ) ;W132איור  ,(4שנבנה מאבני קירטון מסותתות .קיר  132מחלק את החצר לשני חלקים )מערבי —
 ,L135איור  ;5מזרחי —  ,L137איור  ,(6שנחשפה בהם רצפה מאדמה מהודקת .בחלק המערבי של הרצפה התגלו מעט
חרסים ,בהם שפה של פך מסוף התקופה הביזנטית–ראשית התקופה האסלאמית )איור  .(7סמוך לקיר  132נחשף החלק
המזרחי של מתקן עגול ) ;L131איור  ,(8ובו אפר .שני החדרים הקטנים נחשפו ממזרח לחצר וביניהם קיר מחיצה 114
שהשתמר לגובה של נדבך אחד .הקיר המזרחי של החדרים ) (W128השתמר בחלקו ,אבניו התגלו במפולת בחדרים.
בחדר הצפוני התגלתה רצפה מאבני צור שטוחות ) ;L125איור  ,(9ובחדר הדרומי התגלתה רצפה מאדמה מהודקת
) ,(L120ובה מעט חרסים .ממזרח לחדרים התגלה מפלס רצפה ) .(L136מצפון למבנה ,סמוך לרצפה  ,137התגלה טבון
) ;L121איור  (10מוקף בחלקו בקיר ) (W112מאבני גיר בינוניות ,חלקן מסותתות .ממערב ומדרום למבנה נחשפה שכבה
של אדמה ואבנים קטנות שנחצבו מהגבעה ) ,(L124המלמדת שחלק זה של הגבעה נחצב לשם בניית היסודות של המבנה.
שטח B
אתר  .1נחשפה שומרה רבועה ) 5.5 × 5.5מ'; איורים  (13–11על גבעה .קירותיה ) (W253–W250נבנו מאבני שדה
גדולות ובינוניות ,חלקן מסותתות .קיר  250נחצב בחלקו בסלע .בקיר  253התגלה פתח השומרה .נחשפה רצפה מאדמה
מהודקת ) (L203שתשתיתה סלע האם שפולס באבנים קטנות ובאדמה ) ;L262איור  .(14כן התגלה מוקד ) ;L261איור
 ,(15שנבנה מאבנים קטנות שרופות; לא התגלו בו ממצאים .על ראש קיר  ,250במרכז ,הונחה אבן גיר משולשת ובה נחצב
מעין מדף )איור .(16
אתר  .2התגלה קיר שדה ) ;W254כ 3-מ' אורך; איורים  ,(18 ,17שנבנה לגובה של נדבך אחד משלוש שורות של אבנים
קטנות מסותתות.
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אתר  .3נחשפה הצטברות אבנים ) ;L205כ 1 × 1-מ'; איורים .(19 ,17
אתר  .4על מדרון מתון של גבעה ) 225מ"ר( נחשפו פריטי צור מהתקופה הכלקוליתית )להלן(.
פריטי הצור מאתר 4
מיה אורון
נאספו  572פריטים מפני השטח )טבלה  ,(1שסותתו בחומרי גלם מקומיים מתצורות משאש ונצר ,ובהם צור אפור ואפור-
חום שקוף וצור חום-אפור מפוספס .אף שהפריטים נאספו מפני השטח המכלול נראה אחיד מבחינה תרבותית ורוב הפריטים
במצב שימור מצוין ,ולכן נראה שהם לא עברו סחיפה משמעותית לאחר ההרבדה.
במכלול אחוז גבוה של פסולת סיתות ) ;N=419טבלה  (2הכוללת בעיקר נתזים ,פריטים ראשוניים ,להבים ופסולת גרעין.
הגרעינים ופסולת הגרעין מלמדים על סיתות של נתזים ,להבונים ולהבים קטנים .הגרעינים כוללים גרעיני נתזים אמופריים
) ,(N=9גרעינים שלהם משטח נקישה אחד ) ,(N=8גרעיני להבונים ) ;N=4איור  (2 ,1:20וגרעיני להבים קטנים ).(N=3
הכלים ברובם כלי אד הוק ,ובהם להבים משובררים ) ,(N=9נתזים משובררים ) (N=7ושקערוריות ) .(N=4כן התגלו
מקדחים )איור  (4 ,3:20ולהב מגל )איור  (5:20מהתקופה הכלקוליתית.
טבלה  .1פריטי הצור
טיפוס

N

%

פסולת

419

73.3

כלים

26

4.5

גרעינים

31

5.4

גושים

46

8.0

שבבים

50

8.7

סה"כ

572

100

טבלה  .2פסולת סיתות
N

טיפוס

פריטים ראשוניים 140
נתזים

218

להבים

32

להבונים

3

פסולת גרעין

24

פסולת נקר

2

סה"כ

419

לפי האחוז הגבוה של פסולת הסיתות ומרכיביה נראה שזהו אתר סיתות .קרבת האתר לחומרי הגלם מחזקת הנחה זו.
הפריטים מתוארכים לתקופה הכלקוליתית ונראה שהאתר שימש בעיקר בתקופה זו ,אך אולי שימש גם בתקופות אחרות.
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סונטג פ'  .2012נחל טלה .חדשות ארכיאולוגיות .124
 .1מפת איתור.
 .2מבנה ,תכנית וחתך.
 .3מבנה ,מבט על למזרח.
 .4קיר  ,132מבט לצפון.
 .5רצפה  ,135מבט למזרח.
 .6רצפה  ,137מבט לדרום.
 .7פך ) ,L135סל .(1013
 .8מתקן עגול ,מבט למערב.
 .9רצפה  ,125מבט לצפון.
 .10טבון ,מבט לדרום.
 .11שומרה ,תכנית.
 .12שומרה ,מבט על לצפון-מערב.
 .13שומרה ,מבט לצפון-מערב.
 .14רצפה  ,203מבט למזרח.
 .15מוקד ,מבט לדרום.
 .16מדף חצוב באבן ,מבט לצפון-מערב.
 .17קיר שדה והצטברות אבנים ,תכנית.
 .18קיר שדה ,מבט למערב.
 .19הצטברות אבנים ,מבט למזרח.
 .20ממצא כלי צור.
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 .1מפת איתור.

975 / 1276

 .2מבנה ,תכנית וחתך.
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 .3מבנה ,מבט על למזרח.
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 .4קיר  ,132מבט לצפון.

 .5רצפה  ,135מבט למזרח.
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 .6רצפה  ,137מבט לדרום.

 .7פך ) ,L135סל .(1013
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 .8מתקן עגול ,מבט למערב.

 .9רצפה  ,125מבט לצפון.
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 .10טבון ,מבט לדרום.

 .11שומרה ,תכנית.
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 .12שומרה ,מבט על לצפון-מערב.

 .13שומרה ,מבט לצפון-מערב.
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 .14רצפה  ,203מבט למזרח.

 .15מוקד ,מבט לדרום.
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 .16מדף חצוב באבן ,מבט לצפון-מערב.
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 .17קיר שדה והצטברות אבנים ,תכנית.

985 / 1276

 .18קיר שדה ,מבט למערב.

 .19הצטברות אבנים ,מבט למזרח.
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 .20ממצא כלי צור.
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נחל ירמות ,כביש 38
מיכל הבר ועמית מלמן

30/07/2018
דוח ראשוני

בחודשים יוני–יולי  2016נערכה חפירת בדיקה סמוך לצומת בית ג'מאל ,ממזרח לכביש ) 38הרשאה מס'  ;A-7727נ"צ ;196909/626797
איור  ,(1לקראת הרחבתו של תוואי הכביש .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון חברת נתיבי ישראל ,נוהלה על ידי מ' הבר ,בסיוע ע' מלמן
)ניהול שטח( ,נ' נחמה )מנהלה( ,מ' קאהן ,א' האג'יאן וי' שמידוב )מדידות ושרטוט( ,א' פרץ וחברת גריפין צילום אווירי )צילום( ,ס' גנדלר )גילוי
מתכות( ,א' טקסל )ניתוח קרמי( ,ד"צ אריאל )נומיסמטיקה( וע' שלו ור' גרינוולד )בדיקות מקדימות במסגרת פיקוח( .תודות לי' זלינגר ,ש' וקסלר-
בדולח ופ' גנדלמן על הייעוץ המדעי.

החפירה סמוכה לאפיק נחל ירמות ממערב ולשיפולי הגבעה של ח' ג'ילג'יל .השטח נסקר בעבר )סולימני ווייס Dagan ;2006
 (2010ונחפר :ממערב לחפירה נחשף חלק מאגף מערבי של בית מרחץ )מזרחי  ;(2015כ 55-מ' מזרחה נחפר בית באר
אנטיליה ולצדו בריכות איגום ומערכת תעלות השקיה )וקסלר-בדולח ופטרסון-סולימני תשנ"ח(; וכ 100-מ' מזרחה ,בראש
גבעה ,משתרעת ח' ג'ילג'יל ,שבה התגלו שרידי כנסייה וגת עגולה וייחודית ).(Strus and Gibson 2005
נחשפו שרידי מכלול בנוי מרשים של בית מרחץ )כ 15 × 25-מ' לפחות; איורים  .(3 ,2ניתן להבחין בשלושה שלבי בנייה
עיקריים במכלול ששימש כנראה ,בשינויים מסוימים ,במהלך המאה הה' לסה"נ )איורים  .(5 ,4מתארו של המכלול רבוע והוא
מחולק ליחידות אחדות ,שהתגלו בהן מתקנים מטויחים ,ששימשו ברובם לרחצה וייתכן אף לתעשייה .חלק מהיחידות רוצפו
בפסיפסים של דגמים גאומטריים צבעוניים.
מהשלב הקדום )IIIא' ו-ב'; ר' איורים  (5 ,4נחשפו קירות אחדים בחלק הצפוני-מזרחי ,לרוב בנויים שתי שורות של אבנים
בינוניות מעובדות ) .(W203 ,W168 ,W167 ,W103קיר ) 103כ 7-מ' אורך 0.8 ,מ' רוחב( ראוי לציון בשל השימוש באבנים
מסותתות בקפידה והוא שונה בסגנונו משאר קירות המכלול )איור  .(6ייתכן שהקיר סגר מצפון את האולם המרכזי.
קירות  103ו 203-מקבילים ומרוחקים מטר אחד זה מזה ולפיכך נראה שלא נבנו בזמן אחד .נראה כי הם משקפים שני שלבי
בנייה שקדמו לשלב הבנייה העיקרי של המכלול .שני הקירות נמשכים מזרחה ,מעבר לגבולות שטח החפירה ,קצותיהם
המזרחיים נפגעו מכלי מכני.
מהשלב השני והעיקרי של המבנה נחשפו קירות איתנים אחדים ,בעיקר בחלקו הדרומי של המכלול ,המעידים על שבע
יחידות לפחות ,כולל השטח שנחפר בעבר ממערב )שלב  ;IIמזרחי  ;2015ר' איורים  .(5 ,4בין היחידות אולם גדול רבוע )כ9-
×  9מ' על פי שחזור( ,שהיה מרוצף בפסיפס של דגמים גיאומטריים צבעוניים וצלבים או פרחים קטנים ) .(L104הפסיפס
הונח על גבי שכבת טיח עבה ).(L107
במרכז האולם בריכה רבועה בנויה ) ,L125כ 2.25 × 2.05-מ'; איור  (7שלה דפנות עבות מטויחות ,רצפת פסיפס לבנה ושני
ספסלים מעוגלים בפינותיה ,מכוסים גם הם בפסיפס .הבריכה תחומה בארבעה קירות צרים הבנויים אבנים מסותתות היטב,
שאליהם נצמד עיבוי גס בנוי אבני גוויל .נראה כי הבנייה הושתתה על גבי קירות יסוד מוצקים )איור .(8
לקראת בניית האולם ,נעשתה הגבהה מלאכותית ניכרת של השטח )כ 1-מ' עומק( בעזרת מילוי עפר המכיל כמויות גדולות
של שברי טובולי ואריחים צרופים .על גביו הונחה תשתית עשויה גיר כתוש ומהודק – תשתית לרצפת הטיח המוחלקת –
ולאחריה רצפת הפסיפס הצבעונית )ר' איור  .(8לא ברור אם ממצא שברי האריחים והטובולי מעיד על פירוק חלק מבית
מרחץ קדום או ניצול חומר גלם זמין שעמד לרשותם של בנאי שלב זה ,אולי מבניית החדר המרוצף אריחים שהתגלה
ממערב בחפירה קודמת )מזרחי .(2015
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בחלק הצפוני של האולם נבנתה מחיצה נמוכה עשויה שתי שורות של אריחים צרופים ) ,(W121אליה נסמך מצפון אמבט
גדול מטויח שלו דפנות מעוגלות ורצפת פסיפס לבנה ) ;L133ר' איור  .(8האמבט תחום מצפון בקיר  103שהמשיך כנראה
לשמש במכלול גם בשלבים מאוחרים .גם כאן נראה ששימוש באריחים משקף חומר גלם זמין .כ 0.7-מ' ממזרח לדופן
האמבט נתגלה פרט שמתארו מעוגל ) ;W102כ 2.4-מ' קוטר( ,בנוי אבנים מסותתות ,אולי שימש מעטפת חיצונית למתקן
הקשור לאמבט .המתקן הוצב על גבי קיר  203מהשלב הקדום.
ממערב לאולם נתגלה חלק מחדר שבו אמבט קטן ,גם בו רצפת פסיפס לבנה ודפנות מטויחות ,ולצדו נחשף קטע של רצפת
פסיפס צבעונית ,מעוטרת בדגם שונה מזה שבאולם המרכזי ) ;L160איור  .(9בין שתי היחידות הפריד קיר שהשתמרו ממנו
שתי אבנים בלבד בקצהו הצפוני ) (W106ויש לשחזרו לכל אורך שוליו המערביים של האולם המרכזי ,על סמך שרידי קיר
יסוד תחת התוואי המשוער ותעלת שוד הנראית בחתכו הצפוני.
בחלקו הצפוני-מערבי של האולם המרכזי נתגלה פתח המוביל לחדר נוסף ,שבו רצפת פסיפס לבנה ) ,(L110ובשלב מאוחר
רצפת פסיפס צבעונית מעוטרת בדגם גיאומטרי נוסף ).(L159
תחת רצפות אלו עוברות שלוש תעלות בנויות )איור  (10שכוסו בלוחות אבן ,ועל גביהן הותקנה תשתית הפסיפס .שתי
תעלות בציר מזרח–מערב ) L165ו ,L201-כ × 2.8 0.5-מ'( ,והשלישית בציר צפון–דרום ) ,L180כ × 6.5 0.4 -מ'(,
ומתחברת לשתי התעלות ממערב .תחתית התעלה צופתה בטיח שמשולבים בו שברי אריחים צרופים.
מדרום לאולם הראשי נחשפו שתי יחידות נוספות ,הבנויות בציר מזרח–מערב ,והשתמרו מהן שלושה קירות שיסודותיהם
מרשימים ומגיעים לעומק שלושה–ארבעה נדבכים ) ;W171 ,W170 ,W154איור  .(11בקיר  171המפריד ביניהן שולב סף
כניסה רחב )כ 2-מ' אורך( .אל קירות היחידות ניגשו רצפות גיר כתוש פשוטות ) L193 ,L141ו,(L189-אשר הונחו על גבי
תשתית עשויה עפר מהודק ,מעורב חרסים ,שברי טובולי ושברי אריחים צרופים .כחצי מטר מדרום לקיר  154התגלה פרט
רבוע ) ,L136כ × 1.0 0.8 -מ'( ,ניצב על גבי רצפה ובנוי חמש אבנים מסותתות .ייתכן שזהו בסיס אומנה לקשת קירוי.
שלב הבנייה המאוחר באתר )שלב  ,Iר' איורים  (5 ,4נחשף בחלקו הצפוני-מזרחי של המכלול ,ובו יחידה בנויה רבועה
הנסמכת לשני קירות קודמים ) .(W112 ,W103בתוך היחידה )כ × 5.0 3.5-מ'( נבנה צמד בריכות מקבילות קטנות שלהן
דופנות טיח עבות ) L139ו ;L140-כ × 2.0 1.0-מ' 0.9 ,מ' עומק כל אחת(; מחיצת טיח מפרידה ביניהן )איור  .(12הבריכה
המערבית הוזנה מדרום – נמצא מפלס מטויח תחום במחיצות מטויחות בכיוון זה )ייתכן קשר לתעלה  ;(165הבריכה
המזרחית נוקזה אל רצפת הטיח של היחידה ) ,(L197וזו נוקזה בתעלה צרה או בצינור ) 0.15מ' קוטר 1 ,מ' אורך( בתוך
הקיר הסוגר ממזרח ) .(W132התעלה נמשכת על גבי קיר  167משלב הבנייה הקדום ומשם לעבר אפיק הנחל .אופי
השימוש בבריכות טרם הובהר; הן אינן נראות מתאימות לרחצה בשל גישה לא נוחה .על סמך בדיקות מעבדה של הטיח,
נפסלת האפשרות של צביעת בדים )תודה לנ' סוקניק על ביצוע הבדיקות; מידע בעל פה(.
נראה כי יש לשחזר במקום בית מרחץ שהיו בו כמה שלבי פעילות ושבמרוצת השנים חלו בו שינויים .לקראת שלב הבנייה
העיקרי של המבנה הוגבה השטח במכוון במילויי אדמה ,ולאחריו הונחה רצפת הטיח המוחלקת ושטיחי הפסיפס והותקן
מערך של מתקני רחצה .בשלב האחרון נוספה למכלול 'חצר המתקנים' ,אך ייתכן בהחלט שבית המרחץ המשיך לשמש.
נראה שהאולם המרכזי ,מתקניו ורצפותיו הם האגף הקר של בית המרחץ ,הפריגידריום ,כיוון שלא נמצאו בו עדויות
ארכיטקטוניות לאמצעי חימום .בריכות ואמבטיות מהסוגים שנמצאו ,ובפרט הנוהג של בניית קירות אריחים והסמכת דופנות
טיח מעוגלות אל קירות האריחים )ר' איור  ,(8מוכרים מבתי מרחץ אחרים בני התקופה במרחב הארץ-ישראלי )לדוגמה ,בית
שאן –  ;Peleg 2004: Figs. 7, 10קיסריה – גנדלמן ,מידע בעל פה(.
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המכלול תוארך למאה הה' לסה"נ על סמך הממצא הקרמי והנומיסמטי המשקפים פרק זמן הומוגני אך אינם משקפים את
שלבי הבנייה שהובחנו .הקרמיקה ברובה מתאפיינת בכלי הגשה ואחסון ,ובה טיפוסים מיובאים מהעולם האגאי וכן כמות
ניכרת של חרסים ממשפחת 'כלי ג'ילג'יל' הרגיונלית ,הקרויה על שם הכפר הסמוך .כלי ג'ילג'יל תוארכו בעבר למאה הו' לסה"נ
) ,(de Vincenz 2003; 2005אך בעקבות גילוים של יתר הטיפוסים במכלול בית המרחץ כולו ,הוצע להקדים את תיארוכם
למאה הה' )טקסל ,מידע בעל פה(.
לפי שעה ,אין לדעת בוודאות אם בית המרחץ עמד כמבנה בפני עצמו או שהיה חלק ממכלול רחב יותר .ייתכן כי הייתה כאן
תחנת דרכים שהוקמה לצד אופק מי התהום הגבוה והעשיר של עינות דקלים ,סמוך לחרבת ג'ילג'יל ,ובזיקה לדרך האורך
שחיברה בין אלאותרופוליס לבין אמאוס-ניקופוליס בתקופה הביזנטית.

וקסלר-בדולח ש' ופטרסון-סולימני מ' תשנ"ח .ח' אל-ג'ילג'יל .חדשות ארכיאולוגיות קח.150–149:

מזרחי ס'  .2015נחל ירמות .חדשות ארכיאולוגיות .127

סולימני ג' ווייס ד'  .2006בית שמש ,סקר כביש  .38חדשות ארכיאולוגיות .118

Dagan Y. 2010. The Ramat Bet Shemesh Regional Project: The Gazetter (IAA Reports 46). Jerusalem.
Peleg M. 2004. A Late Roman-Byzantine Bathhouse at Bet Sheʾan. ʽAtiqot 46:55*–81*.
Strus A. and Gibson S. 2005. New Excavations at Khirbet el-Jiljil (Bet Gemal) Near Beth Shemesh.

BAIAS 23:29–89.

de Vincenz A. 2003. Ceramics from the 5–8 Seasons (1994–1998). In A. Strus. Khirbet Fattir—Bet

Gemal: Two Ancient Jewish and Christian Sites in Israel . Rome. Pp. 249–381.

de Vincenz A. 2005. The Pottery from Khirbet el-Jiljil (First Season). BAIAS 23:111–138.
 .1מפת איתור.
 .2תצלום אוויר של המכלול ,מבט למערב.
 .3מכלול בית המרחץ ,מבט לדרום-מזרח.
 .4המכלול ,שלבי הבנייה העיקריים ,תכנית.
 .5המכלול ,שלבי הבנייה העיקריים ,חתכים.
 .6חלקו הצפוני-מזרחי של המכלול ,מבט לדרום-מערב.
 .7האולם הראשי של בית המרחץ ,מבט לצפון-מזרח.
 .8חתך בדיקה סמוך לקיר הצפוני של הבריכה הרבועה.
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 .9פסיפס האמבט הקטן.
 .10התעלות הבנויות ,מבט למזרח.
 .11חלקו הדרומי של המכלול ,מבט לצפון.
 .12צמד המתקנים ,מבט לדרום.

 .1מפת איתור.

 .2תצלום אוויר של המכלול ,מבט למערב.
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 .3מכלול בית המרחץ ,מבט לדרום-מזרח.
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 .4המכלול ,שלבי הבנייה העיקריים ,תכנית.

 .5המכלול ,שלבי הבנייה העיקריים ,חתכים.
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 .6חלקו הצפוני-מזרחי של המכלול ,מבט לדרום-מערב.

 .7האולם הראשי של בית המרחץ ,מבט לצפון-מזרח.
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 .8חתך בדיקה סמוך לקיר הצפוני של הבריכה הרבועה.

 .9פסיפס האמבט הקטן.
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 .10התעלות הבנויות ,מבט למזרח.

 .11חלקו הדרומי של המכלול ,מבט לצפון.
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 .12צמד המתקנים ,מבט לדרום.
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נחל יתנן
03/07/2018
דוח ראשוני

מיה אורון

בחודש יולי  2016נערכה חפירת הצלה באתרים שלאורך ערוץ נחל יתנן )הרשאה מס'  ;A-7733נ"צ  ;195577-6827/559334-60334איור
 ,(1לקראת בנייה .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון משרד השיכון ,נוהלה על ידי מ' אורון )צילום שטח( ,בסיוע י' אל-עמור )מנהלה( ,ק'
ורדי ,מ' פסטרנק וד' דגן )ניהול שטח( ומ' קאהן )מדידות ושרטוט( .בחפירה השתתפו תושבים ובני נוער בני המקום ממשפחת אבו עשיבה.

לחפירה קדם סקר פיתוח ,שנערך על ידי ד' ייגורוב )רישיון מס'  ,(S-552/2015שבמהלכו זוהו עשרה אתרים )נחל יתנן –1
 ,(10רובם פזורות של פריטי צור מסותתים ,וכן שרידים של שני מבנים עות'מאניים ובאר .אחד האתרים )נחל יתנן  (7נחפר
בשנת ) 2015ייגורוב  ,(2017ונחשפו בו אתר סיתות המתוארך לתקופת הברונזה הקדומה וכן פיזור של פריטי צור
האופייניים לתרבות המוסטרית מהתקופה הפליאוליתית התיכונה .בשנת  2007נחפר אתר מתקופת הברונזה הקדומה,
סמוך לערוץ נחל יתנן ,בתוך שטח הפרויקט הנוכחי; נחשפו בו שרידי מבנים ונמצאו כלי חרס וצור האופייניים לתקופה )טליס
 .(2010לאורך נחל יתנן ,מצפון לאזור החפירה ,נערך בשנת  2011סקר פיתוח נוסף )פארן וסונטג  ,(2012ולא אותרו בו
שרידים קדומים.
החפירה נערכה בשישה שטחים ) ;F–Aאיור  ,(2וזוהו חמישה אתרים פרהיסטוריים )נחל יתנן  (10–8 ,6 ,3שבהם נמצאו
עדויות לסיתות צור מכמה תקופות ,בעיקרן הפליאוליתית התיכונה והכלקוליתית ,וכן תועד ללא חפירה מבנה עות'מאני )נחל
יתנן  (1שנבנה סמוך לערוץ נחל יתנן ומיועד לשימור.
האתרים נמצאים על גבעות מתונות ,לאורך ערוץ נחל יתנן ,אחד היובלים של נחל באר שבע .הגבעות תוחמות מדרום את
בקעת באר שבע ומאופיינות בסדימנטים מתצורת חצבה ,במסלע קרטוני מתצורת עדולם ,במחשופים של קונגלומרט חימר
המורכב ברובו מחול ומחלוקים של צור מפוספס וטוב לסיתות )ר' וודובינסקי ,סנה ואבני  ;2012איור  .(3ניכר כי אתרי הסיתות
כולם ממוקמים לצד מחשופים אלה של חלוקי צור אשר שימשו חומר גלם זמין בשטח .האתרים ,שנפתחו בהם ריבועי
חפירה ) 2 × 2מ'( ,מוצגים לפי שטחי החפירה שנגזרו מסדר חפירתם.
שטחים  Aו) B-נחל יתנן  .(6על פני השטח בשדה חרוש על מדרון מתון של גבעה הובחנו פריטי צור מסותתים בטכניקת
לבלואה ,המאפיינת את התרבות המוסטרית בתקופה הפליאוליתית התיכונה .כדי לבחון את פיזור הצור והשתרעותו וכדי
לאסוף מכלול מייצג של הצור ,נפתחו  55ריבועים בשני שטחים בחלקים הצפוני ) (Aוהדרומי ) ;Bאיור  (4של האתר; ברוב
הריבועים נאספו פריטים מפני השטח עד לעומק של כ 0.1-מ' ,ובאחדים נעשתה בדיקה לעומק של  0.5–0.3מ' ,ונחשף סלע
קלקריט קשה )איור  .(5מבדיקות אלה עולה כי לא נותרה במקום שכבה ארכיאולוגית באתרה ,והפריטים המסותתים נמצאו
רק סמוך לפני השטח הנוכחיים .עם זאת ,מכלול הצור שנאסף הומוגני מבחינה טכנולוגית וטיפולוגית וכולל גם שבבי צור
קטנים ,עדות לכך שלא עבר תהליכי סחיפה משמעותיים .לכן ,יש למכלול ערך מחקרי מבחינת היכולת לאפיין את תעשיית
הצור המוסטרית שנחשפה וללמוד את מאפייניה באזור זה של הנגב.
שטח ) Cנחל יתנן  .(8על ראש גבעה מתונה ,הצופה על ערוץ נחל יתנן ממערב ,נחשף אתר ובו פיזור צור ,וסמוך לו מחשוף
גדול של חלוקי צור טבעיים ששימשו מקור לחומר גלם לסיתות באתר .נפתחו עשרה ריבועים במקום שבו צפיפות הצור
הייתה הגדולה ביותר .נאסף צור מפני השטח ,ובריבועים העמיקה החפירה כדי  0.2מ' .בריבוע אחד נעשתה בדיקה לעומק,
והתברר כי ההצטברות הארכיאולוגית היא בחלק העליון בלבד ,מעל לשכבת סלע קלקריט קשה .מבחינה ראשונית של
מכלול הצור עולה כי זהו אתר סיתות שהשתמר היטב ,ללא תהליכי סחיפה משמעותיים ,וזמנו כנראה התקופה הכלקוליתית.
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הרכב המכלול—שבו פריטים קורטיקליים רבים ,שבבים וגרעינים ,ומעט כלים ופריטי מטרה—אופייני לאתר תעשייה שנעשו
בו שלבי סיתות ראשוניים בלבד .נמצאו גם פריטים ספורים השייכים לתרבות המוסטרית ,שמקורם כנראה באתר נחל יתנן ,6
אולם פרט לכך המכלול הומוגני ושמור.
שטח ) Dנחל יתנן  .(3על ראש גבעה נחשף אתר ובו פיזור של צור מסותת .האתר סמוך לאתר נחל יתנן  6ונראה כי בשתי
נקודות הסיתות נעשה שימוש במחשוף אחד של חלוקי צור לחומר גלם .בדומה לאתר  ,8גם כאן סלע הקלקריט גבוה מאוד,
ומעליו כמעט ואין קרקע )איור  ;(6על כן ,מכלול הצור נמצא בעיקרו על פני השטח .נחפרו שישה ריבועים ) 0.15מ' עומק(,
ונחשפה בהם שכבת הסלע .בתשעה ריבועים נוספים נעשה איסוף מפני השטח .מכלול פריטי הצור באתר השתמר היטב,
אולם בבחינה הראשונית של הממצא לא זוהו פריטים אינדיקטיביים המאפשרים הגדרה תרבותית וכרונולוגית ברורה .גרעיני
הלהבונים הרבים במכלול יכולים להשתייך לתקופה הכלקוליתית ,כמו גם לתקופות קדומות יותר ,למשל האפי-פליאוליתית.
רפאות של שני נתזי צור במיון הראשוני של המכלול מעידה שבמכלול לא חלה סחיפה משמעותית.
שטח ) Eנחל יתנן  .(9בראש גבעה מתונה ,שבמורדותיה המערבי והדרומי חשופה שכבה של חלוקי צור טבעיים ,נראו על
פני השטח פריטי צור שמצב השתמרותם הוא הטוב ביותר ,ביחס לשטחים האחרים .ניכר כי בראש הגבעה נעשו עבודות
בכלי מכני ליישור חלקה העליון ,שחשפו שכבה של צור מותז בשימור טוב וכנראה פגעו בשכבה ארכיאולוגית .על המדרון
המערבי ובראש הגבעה נפתחו  14ריבועים .מן החפירה עולה כי במדרון המערבי השתמרו פריטי הצור פחות טוב; עיקרם
מהתרבות המוסטרית ,והם נמצאו על פני השטח בלבד .לעומת זאת ,בריבועים שבראש הגבעה זוהתה שכבה ארכיאולוגית
באתרה ) 0.3–0.2מ' עובי( ,שנפגעה מפעילות מודרנית ,ובה מכלול צור מסותת במצב השתמרות טוב .המכלול מאופיין
בסיתות בטכנולוגיה להפקת נתזים ,שעיקרה הסרת הקליפה הגירנית של בולבוסי הצור ,ולכן קשה לאפיין אותו מבחינה
תרבותית .עם זאת נמצאו גרעיני להבונים וכלי דו-פני )איור  ,(7שעל פיהם אפשר לשייך את המכלול לתקופה הכלקוליתית.
מתחת לשכבה זו נחשף סלע קלקריט קשה )איור  .(8על פני השטח מעורבת התעשייה הנתזית המאוחרת בפריטים
מהתקופה הפליאוליתית התיכונה.
עוד נאספו פריטי צור אינדקטיביים ,רובם גרעיני לבלואה מהתקופה הפליאוליתית התיכונה )איור  ,(9שיצטרפו למכלולים
הנוספים מהתקופה וישמשו נדבך נוסף בהבנת מאפייני הטכנולוגיה באזור .לצדם נאסף כלי מטיפוס אבן יד ,האופייני לתקופה
הפליאוליתית התחתונה ) 1.5מיליון עד  250אלף שנים לפני זמננו( .מקום ההרבדה הראשוני שלו אינו ידוע ,אולם הוא מעיד
על נוכחות אנושית באזור גם בתקופה קדומה זו .בחלק העליון של הגבעה נמצאו גם מעט חרסים לא אינדיקטיביים.
שטח ) Fנחל יתנן  .(10ממזרח לערוץ נחל יתנן ,סמוך לכביש ,לקו צינור הגז ולבנייה מודרנית נרחבת ,נראו פריטי צור
מסותתים פזורים בצפיפות נמוכה על פני השטח .נפתחו שלושה ריבועים ,ונתגלו בהם פריטי צור מעטים שלא השתמרו
היטב .נראה כי הצור נסחף ממקור לא ידוע ,אולי מהגבעות שממזרח; הממצא אינו הומוגני ,ואי אפשר לשייכו תרבותית או
כרונולוגית.
נחל יתנן ) 1לא נחפר; אפשר שיבוצעו בו עבודות שימור( .תועד מבנה מהתקופה העות'מאנית ,הבנוי מלבני בוץ ומאבנים,
שהיה בשימוש עד לשנים האחרונות ואף שופץ על ידי תושבי המקום .יש בו ארבעה חדרים ) 0.6–0.5מ' עובי הקירות;
איורים  (11 ,10המקיפים חצר מרכזית ,שהקיר ההיקפי שלה נשתמר רק בצדה הדרומי-מזרחי .כל הפתחים ) 0.8–0.6מ'
רוחב( פונים לחצר .בצדה הצפוני-מערבי של החצר חלל מרכזי ) 12.0 × 6.5מ'(; שני עמודים רבועים ) 0.9 × 0.9מ'(
תומכים בקירוי )העשוי כיום פח( .חדר אחד ) 2.5 × 2.0מ'( צמוד לחלל מדרום-מערב ,ושני חדרים אחרים ) 3.5 × 2.0מ' כל
אחד( בנויים זה לצד זה מצדה הדרומי-מערבי של החצר .בחלק מהחדרים נמצאו שרידי טיח שכיסה את הקירות )איור .(12
ממצאי החפירה מראים כי באזור נחל יתנן יש עדויות לפעילות אנושית אינטנסיביתבתקופות הפליאוליתית התיכונה
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והכלקוליתית ,כנראה בשל מחשופים גיאולוגיים של חלוקי צור ששימשו מקור לחומר גלם .האתרים מתקופות אלה היו כנראה
אתרי תעשייה/סיתות שבהם ביקרו לזמן קצר במחשוף חומר הגלם ,נעשה בו סיתות ראשוני להסרת הקליפה הגירנית של
החלוקים ולעתים גם עוצבו הגרעינים ויוצרו פריטי מטרה לכלים .פריטי המטרה שהפיקו במקום נלקחו כנראה מהאתרים,
כיוון שכמעט אינם נמצאים במכלולים .ייתכן שפעילות דומה התרחשה במקום גם בתקופה הפליאוליתית התחתונה; אולם
תהליכי הבליה לא הותירו עדות לכך ,פרט לאבן היד שנמצאה באתר  .9שתי בארות הסמוכות לערוץ נחל יתנן — יתנן
וערוער — מעידות כי מי התהום גבוהים באזור ,וייתכן שבחלק מהתקופות הפרהיסטוריות היו באזור נביעות ששימשו מקור
מים ואפשרו את הפעילות האנושית.

וודובינסקי ש' ,סנה ע' ואבני י'  .2012מפה גיאולוגית של ישראל  : 1:50,000תל מלחתה ,גליון ) III-15עודכן חלקית
 .(2016ירושלים.
טליס ס'  .2010נחל יתנן ,אבו-קרינאת .חדשות ארכיאולוגיות .122
ייגורוב ד'  .2017נחל יתנן .חדשות ארכיאולוגיות .129
פארן נ"ש וסונטג פ'  .2012תל ערוער )דרום( .חדשות ארכיאולוגיות .124
 .1מפת איתור.
 .2מיקום שטחי החפירה.
 .3מחשוף חלוקי צור בשטח ) Eנחל יתנן  ,(9מבט לדרום.
 .4שטח ) Aנחל יתנן  ,(6מבט למזרח.
 .5שכבת הקלקריט בשטח  ,Aמבט למזרח.
 .6שטח ) Dנחל יתנן  ,(3מבט לצפון.
 .7כלי דו-פני משטח ) Eנחל יתנן .(9
 .8ראש הגבעה בשטח ) Eנחל יתנן  ,(9מבט לדרום.
 .9גרעיני לבלואה משטח ) Eנחל יתנן .(9
 .10המבנה ,תכנית.
 .11המבנה ,מבט למערב.
 .12קטע של טיח בוץ.
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 .1מפת איתור.

 .2מיקום שטחי החפירה.
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 .3מחשוף חלוקי צור בשטח ) Eנחל יתנן  ,(9מבט לדרום.

 .4שטח ) Aנחל יתנן  ,(6מבט למזרח.
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 .5שכבת הקלקריט בשטח  ,Aמבט למזרח.

 .6שטח ) Dנחל יתנן  ,(3מבט לצפון.
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 .7כלי דו-פני משטח ) Eנחל יתנן .(9
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 .8ראש הגבעה בשטח ) Eנחל יתנן  ,(9מבט לדרום.

 .9גרעיני לבלואה משטח ) Eנחל יתנן .(9
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 .10המבנה ,תכנית.
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 .11המבנה ,מבט למערב.

 .12קטע של טיח בוץ.
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נחל נחשון
איתן קליין ועוזי רוטשטיין

14/10/2018
דוח סופי

בחודש אוקטובר  2015תועד באתר העתיקות נחל נחשון מקווה טהרה מימי הבית השני )נ"צ  .(200020/636595התיעוד ,מטעם רשות
העתיקות ,נעשה על ידי ע' רוטשטיין )מדידות וסרטוט( וא' קליין )צילום( ,מפקחי היחידה למניעת שוד עתיקות .האתר ומקווה הטהרה נתגלו על ידי
ע' רוטשטיין בפעולות הפיקוח השוטפות של היחידה למניעת שוד עתיקות.

האתר נמצא על גבי שלוחה מתונה המשתפלת לכיוון נחל נחשון ,כ 500-מ' מצפון-מזרח לעין חילה הסמוך לדרך בורמה ,וכ-
 2ק"מ מדרום-מזרח למנזר לטרון.
אתר נחל נחשון פרוס על פני חלקה התחתון של השלוחה ובשטחו שרידי מבנים ,קירות ,חציבות בסלע ,מערת קבורה
ומתקנים חקלאיים .בכל רחבי האתר נמצאו חרסים מהתקופות ההלניסטית–הרומית הקדומה .בחלקו העליון של האתר
נמצא מקווה טהרה חצוב בסלע שעל סמך מאפייניו נראה כי שימש את תושבי המקום בתקופה הרומית הקדומה .האתר לא
נחקר בעבר ,אולם בעין חילה ,הסמוך לאתר מדרום ,ששימש אחד ממקורות המים המרכזיים לאתר ,נערכו חפירות אחדות
ונתגלו פריטים אדריכליים הקשורים באגירת מים )עין מור .(2015
מקווה הטהרה )איור  (1נחצב בסלע ובו דרומוס חצוב )חלל  ,Iאורך  3.8מ' ,רוחב ממוצע  2מ' 2.2 ,מ' גובה משוער סמוך
לפתח המוליך לחלל  (IIוחדר טבילה )חלל  .(IIארבע המדרגות העליונות של הדרומוס חשופות ושאר המדרגות שהובילו
לפתח חלל  IIמכוסות באדמה .שלח המדרגה העליונה כ 0.8-מ' ,ושל שאר המדרגות החשופות כ 0.4–0.3-מ' .על גבי
דופנות הדרומוס והמדרגות שברצפתו נמצאו שרידי טיח הידראולי אפור שבו חצצים קטנים מטיפוס האופייני לימי הורדוס ועד
ימי מרד בר-כוכבא )פורת  .(1989בפינה הצפונית-מזרחית של הדרומוס ,על גבי המדרגה העליונה ,הונחו שתי אבנים
מסותתות שטויחו בטיח אפור )איור  .(2על גבי משטח הסלע החצוב ,בראש הדפנות המזרחית ,המערבית והדרומית של
הדרומוס ,נמצאו קירות מאבנים מסותתות שנשתמרו לגובה נדבך אחד )איור  .(3ייתכן שזהו נדבך תחתון של קמרון חביתי
שקירה את הדרומוס .בדופן הדרומית של הדרומוס הותקן פתח המוליך לעבר חדר הטבילה ) 1.5מ' גובה 0.8 ,מ' רוחב ,כ-
 0.5מ' רוחב המזוזות(.
רצפת חדר הטבילה )חלל  (IIהייתה מכוסה בהצטברויות אדמה ולכן אי אפשר היה לשחזר את מתארו המדויק של החדר.
בפינה המזרחית של החלל ניתן היה להבחין במדרגה רחבה המטויחת בטיח הידראולי אפור ששימשה מדרגה עליונה של
חדר הטבילה .מעל למדרגה זו ,על גבי הדופן הסמוכה למזוזה המזרחית של פתח החלל ,נחצב כוך משולש ששימש להנחת
נר )איור  .(4דומה כי בחלל זה נעשה שימוש משני בתקופות מאוחרות ודופנותיו הורחבו )כ 7-מ' אורך ,כ 6-מ' רוחב לאחר
ההרחבה( .עם זאת ,על סמך שרידי הטיח ההידראולי שהשתמר על גבי דופנות החלל ותקרתו אפשר לשחזר את מידותיו
של חדר הטבילה )כ 5.5-מ' אורך משוער ,כ 4-מ' רוחב(.
מאפייניו האדריכליים של מקווה הטהרה ,שבו דרומוס חצוב ומטויח בטיח אפור ,פתח המאפשר כניסה בכפיפה קלה ,חדר
טבילה מטויח ומדורג ושקע משולש להנחת נר ,מרמזים כי המתקן שימש במהלך התקופה הרומית הקדומה תושבים
יהודיים שהתגוררו במקום והקפידו על דיני טומאה וטהרה )ר' רייך  .(2013החרסים מהתקופות ההלניסטית–הרומית
הקדומה שנראו ברחבי האתר מחזקים קביעה זו .מקוואות טהרה מתקופה זו נמצאו ביישובים יהודיים סמוכים נוספים כגון
אתר שמורת שיירות )זיסו ,סולימני ווייס תשנ"ז ,(102–101 :שלוחת משלטים )זיסו ,סולימני ווייס תשנ"ז (102 :וחורבת
עקד.
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זיסו ב' ,סולימני ג' ווייס ד' תשנ"ז .סקר שער הגיא .חדשות ארכיאולוגיות קז.102–100 :
עין מור ד'  .2015עין חילה .חדשות ארכיאולוגיות .127
פורת י'  .1989טיח באמות מים כאינדיקטור כרונולוגי .בתוך ד' עמית ,י' הירשפלד וי' פטריך )עורכים( .אמות המים הקדומות
בארץ-ישראל .ירושלים .עמ' .76–69
רייך ר'  .2013מקוואות הטהרה בתקופת הבית השני ובתקופות המשנה והתלמוד .ירושלים.

 .1תכנית וחתך.
 .2גרם המדרגות בדרומוס ,שימו לב לטיח המצפה את האבן המסותתת המונחת על גבי המדרגה העליונה; מבט לצפון-מזרח.
 .3גרם המדרגות ופתח המקווה ,שימו לב לקיר האבנים מעל לדופנות הדרומוס; מבט לצפון-מערב.
 .4חלל  IIופתחו ,שימו לב לכוך המשולש מימין ,למזוזת הפתח ולשכבת הטיח על גבי הדופן והמדרגה העליונה של חדר הטבילה; מבט לצפון-
מזרח.
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 .1תכנית וחתך.

 .2גרם המדרגות בדרומוס ,שימו לב לטיח המצפה את האבן המסותתת המונחת על גבי המדרגה העליונה; מבט לצפון-מזרח.
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 .3גרם המדרגות ופתח המקווה ,שימו לב לקיר האבנים מעל לדופנות הדרומוס; מבט לצפון-מערב.

 .4חלל  IIופתחו ,שימו לב לכוך המשולש מימין ,למזוזת הפתח ולשכבת הטיח על גבי הדופן והמדרגה העליונה של חדר הטבילה; מבט לצפון-
מזרח.
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נין
עדנה דללי-עמוס

13/03/2018
דוח סופי

בחודשים ינואר-פברואר  2015נערכו חפירות הצלה בשוליים הצפוניים-מזרחיים של הכפר נין ,למרגלותיה הצפוניים של גבעת המורה ,בצפון
עמק יזרעאל )הרשאה מס'  ;A-7318נ"צ  ;233298-600/726665-706איור  ,(1בעקבות סקר מקדים ובדיקות שנערכו לקראת הרחבת הכפר
ושבמהלכם נמצאו ממצאים ארכיאולוגיים .החפירות ,מטעם רשות העתיקות ,נוהלו על ידי ע' דללי-עמוס )צילום שטח( ,בסיועם של י' יעקובי
)מנהלה( ,י' עמיצור )ניהול שטח( ,ק' קבלו-פארן )הנחיה מדעית( ,ר' מישייב ,ור' לירן )מדידות( ,ח' טחן-רוזן )ציור חרסים( ,ל' פורת )רפאות( וד"צ
אריאל )נומיסמטיקה( ובהשתתפות עובדי רשות העתיקות מנצרת ומכפר מנדה ופועלי כוח אדם מטבריה ומנצרת.

בתחומי הכפר נערכו חפירות רבות )אטרש ,2016ושם ביבליוגרפיה מפורטת( ונמצאו בהן שרידים מתקופות הברונזה
הקדומה ,התיכונה והמאוחרת ,הברזל  ,2 ,1הרומית ,הביזנטית ,הממלוכית ,העות'מאנית ועד ימינו .בסקר שנערך בסביבות
הכפר תועדו גתות וחציבות ,קברי ארגז חצובים ומערות קבורה )גל תשנ"ח :אתרים .(11 ,10
החפירה השתרעה על פני שטח נרחב במדרונות הסלעיים של גבעת נעים המשתפלים צפונה לעבר נחל נין .במורד הגבעה
בצבצו מחשופי סלע ארוכים של קרטון סדוק ,שכיוונם מזרח–מערב ,עליהם אותרו חציבות ומתקנים.
נפתחו חמישה שטחי חפירה ) ;E–Aאיור  ,(2ונמצאו בהם מחצבות ,גתות ,פירים של מערות קבורה ,קברי ארגז
ומתקניםחצובים בסלע.
שטח A
על מחשוף סלע רחב ידיים נמצאו קברים חצובים ,פירים של מערות קבורה ,מחצבות וחציבות בארבעה מוקדים );A4–A1
איור :(3
 .A1שרידים של מערת קבורה שתקרתה קרסה ,ובה עשרה קברים חצובים ,נמצאו מלאים בעפר ובאבנים ,ללא ממצאים
)איור  .(4שישה מהקברים הם של בוגרים )כ 2-מ' אורך( וארבעה של ילדים )כ 1-מ' אורך( .עומק רוב הקברים  0.3–0.5מ'
למעט קבר ) (L104שעומקו  1.4מ' .הקברים מרוכזים סביב רחבה ) (L105בארבעה מקבצים ) (d-aשבהם הם פונים לכיוון
אחד .בקבוצה  aשלושה קברים בציר מזרח–מערב ,קבר  104של בוגר ,ושניים ) (L123 ,L122של ילדים ,קבר ),(L124
כנראה של ילד נוסף ,שונה בכיוונו ובסגנונו משאר הקברים .לקברים מתאר מלבני ולאורך אחד הקירות הארוכים ,בחיבור
שבין הקיר לרצפת הקבר ,נמצאה שורת אבנים שחסמה תעלה צרה שחדרה לתוך הקיר .בקבר  104התעלה בדופן
הצפונית )איור  (5ואילו בקברים  123 ,122שורת האבנים שחוסמת את התעלה צמודה לדופן הדרומית )איור .(6
קברים דומים נמצאו באתר נחל חדרה )צפון( מדרום לחורבת כוסית )גורזלזני תשע"א ,(123*–117*:שם נחשף בית קברות
ובו קברים שנכרו בסגנון זה .קודם לכן נמצאו קברים כאלה באזור ירושלים ,בדרום הארץ ובעבר הירדן המזרחי ,תוארכו
לשלהי ימי בית שני עד למאה הג' לסה"נ ויוחסו לאוכלוסיות אתניות מקומיות )גורזלזני תשע"א 120*:ושם הפניות( .מהקברים
הרבים בנחל חדרה מניח החופר שהיה זה סוג של קבורת יחיד שרווחה בתקופה הרומית בכמה אזורים בארץ ללא קשר
לקבוצה אתנית מסוימת .הופעתם של קברים בסגנון זה בנין מחזקת טענה זו.
בקבוצה  bנחשפו שני קברים של בוגרים ) ,(L121 ,L120בציר צפון-מזרח–דרום-מערב; בקבוצה  cקבר אחד של בוגר
) (L109בציר מזרח–מערב; בקבוצה  dשני קברים של בוגרים ) (L117 ,L106וקבר של ילד ) ,(L125בתחתיתו שורת
אבנים צמודה לדופן המערבית ,כיוונם צפון–דרום.
הקברים היו מלאים עפר ומעט שברי גוף של כלי חרס לא מזוהים .רחבה  105שביניהם הייתה מכוסה בגושי סלע גדולים,
שרידים מתקרת המערה שקרסה; מקום פתח המערה לא נמצא.
 .A2במורד מחשוף הסלע צפונה נחשף פיר רבוע ) ;L102כ × 2.5 3.0-מ' 3 ,מ' עומק( חצובבסלע הקרטון; בדופן הדרומית
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שלו נמצא פתח מקושת למערה חצובה שהיה סתום בעפר ובאבנים קטנות; המערה לא נחפרה )איור  .(7הפיר היה מלא
בעפר ,אבנים בגודל בינוני ,שברים רבים של כלי חרס ,בהם נרות ,ומעט שברים של כלי זכוכית .מרבית הממצאים מתוארכים
לתקופה הרומית )המאות הא'–הג' לסה"נ( ומקצתם לתקופה הביזנטית–ראשית הערבית הקדומה .בכלי החרס מן התקופה
הרומית מעט סירי בישול משני סוגים :כאלה הדומים לסירי בישול שנמצאו בחורבת עקב )איור Calderon ;2 ,1:8
 ,(2000:95–96, Plate III:46–49וכאלה שכמותם נמצאו במכלולים של המאה הא' בציפורי )איור Balouka 2013:27, ;3:8
 ;(Pl. 2:14–19הרבה מאוד שברי קנקנים מטיפוס קנקני שיחין שלהם צוואר גבוה ,שפה מדורגת בצד הפנימי ורכס בבסיס
הצוואר )איור  ,(4:8–9הדומים לקנקנים שנמצאו בציפורי ) (Balouka 2013:37–38; Pl. 10ובמערות קבורה באל-מג'דיל
)מגדל העמק; גצוב ,אבשלום-גורני ומוקארי תשנ"ח ,203 :איור  ;(8עוד נמצאו קנקנים שלהם שפה מעוגלת או משולשת
ורכס בבסיס הצוואר )איור  ,(11 ,10:8שכמותם נמצאו בחורבת עקב ) .(Calderon 2000:91–92, Plate 1:1–12במכלול
הנרות בעיקר נרות מקורצפים ,לחלקם חרטום חלק )איור  ,(12:8לאחרים קו חרוט לרוחב החרטום )איור  ,(13:8ומיעוטם
מעוטרים )איור  ;(14:8נמצאו גם כמה שברים של נרות דיסקוס מעוטר )איור  .(15:8מרבית הנרות הם מבית היוצר בשיחין
ומיעוטם מירושלים )מידע על פי בדיקת מיקרוסקופ של א' שפירו ,על סמך מחקר פטרוגרפי שערכה על קבוצת נרות מבית
היוצר בשיחין ומיישובים בגליל המערבי( .מכלול נרות דומה מתקופה זו ,נמצא במערת הקבורה בע'בלין )Feig and Hadad
 ,(2015:99–113, Figs. 9–17במערות קבורה באל-מג'דיל )גצוב ,אבשלום-גורני ומוקארי תשנ"ח ,203 :איור  (8ובחורבת
עקב ).(Calderon 2000:101–102, Plate V:90–93
לתקופה הביזנטית–ראשית התקופה אסלאמית הקדומה מיוחסים מעט שברי קנקנים שלהם צוואר נמוך ,דופן עבה ושפה
מעובה נוטה החוצה או בחתך משולש )איור  ,(17 ,16:8כמותם נמצאו בכפר נחום ) (Loffreda 2008:96, DG 84ובחורבת
עקב ) .(Calderon 2000:104–105, Plate VI:7, 8נוסף על כלי החרס נמצאו מעט שברים של כלי זכוכית המתוארכים
לסוף התקופה הביזנטית וראשית התקופה האסלאמית הקדומה )גורין-רוזן להלן(.
דומה שהמילוי בתוך הפיר – כמויות גדולות של שברי כלי חרס ואבנים בגודל בינוני – נעשה במכוון לאחר שמערת הקבורה
יצאה משימוש ,כנראה במהלך המאה הג' לסה"נ או מאוחר יותר .ייתכן שהפיר שימש לאיסוף פסולת ובמרוצת הזמן נסחפו
ונשטפו פנימה שברים של כלי חרס וזכוכית.
סמוך לפיר מערת הקבורה ,בקצה הצפוני הנמוך של מחשוף הסלע ,נמצאו שלושה קברי ארגז )(L118–L116חצובים בסלע.
הקברים היו מלאים באדמה ומעט שברים של כלי חרס לא מזוהים.
 .A3על מחשוף סלע גבוה ושטוח ) (L101נמצאו תשעה ספלולים חצובים )כ 0.1-מ' קוטר ועומק( ,שניים מהם מחוברים
)איור  ,(9ולוח משחק ובו שתי שורות של גומות חצובות ) 0.4מ' אורך 0.2 ,מ' רוחב; איור  ,(10בכל שורה שבע גומות )איור
.(10
במערב משתפל הסלע בתלילות ובחלקו הנמוך נחשף פיר של מערת קבורה ) ;L110כ × 2.4 2.4-מ' 2.1 ,מ' עומק; איור
 (11ובו שני פתחים קשותים לשתי מערות קבורה ,אחד לדרום ושני למזרח .הפיר היה מלא בעפר ,אבנים בגודל בינוני ומעט
שברי גוף של כלי חרס לא מזוהים .המערות לא נחפרו.
בצדו הצפוני של מחשוף הסלע ) (L101נמצא פתח למערה ) ;L113איור  (12ובו משקוף גמלון מאבן נארי ,ובשטח שממזרח
ומדרום לו ) (L115 ,L114נמצאו גושי סלע רבים שקרסו ככל הנראה מתקרת המערה.
מצפון למחשוף הסלע נמצא קבר ארגז של בוגר ) ;L111כ 0.4-מ' עומק; איור  ,(13שנחצב בתוך מחצבה קדומה ).(L112
מתעלות הניתוק והתשלילים שנותרו בסלע ניתן לשער את מידות האבנים שנחצבו בה ) 0.75מ' אורך 0.6 ,מ' רוחב(.
 .A4מחצבה ובה שלוש חציבות שבהן סימני תעלות ניתוק ,המעידים על חציבת אבנים לבנייה ) 1מ' אורך 0.70–0.75 ,מ'
רוחב(.
שטח B
במדרגת סלע גבוהה במעלה המדרון ,שבה סלע הקירטון סדוק מאוד ובלוי ,נחשפו פיר של מערת קבורה ,חציבות ושתי
גתות )איור  .(14הפיר ) ;L502כ 2.50 × 2.75-מ' ,כ 2.5-מ' עומק( חצוב במשטח סלע בלוי מאוד ,הדופן המערבית הרוסה
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בחלקה ,ובדופן המזרחית נמצא פתח קשות למערת הקבורה )איור  (15שלא נחפרה .הפיר היה מלא בהצטברות עפר,
מעט אבנים ומעט חרסים לא מזוהים .על משטח הסלע צמוד לפתח הפיר ,נמצאו שתי חציבות רדודות ) (L509 ,L508ובהן
תשלילים מלבניים ותעלות ששימשו לניתוק אבני בנייה ) 1מ' אורך 0.6 ,מ' רוחב( .חציבה  509נפגעה כנראה מפיר 502
וחלקה המערבי חסר ,וחציבה  508נהרסה בחלקה המזרחי בבליה טבעית של הסלע.
ממערב לפיר הובחנו שתי גתות ,לאחת משטח דריכה קטן ,אובלי ורדוד ) ,(L527המתנקז בשיפוע דרומה לבור איגום מלבני
) ;L528כ × 0.6 0.4-מ' 0.4 ,מ' עומק; איור  ,(16שדופנותיו ותחתיתו מעוגלים; מן השנייה שרד משטח דריכה מאורך ורדוד
) ;L525כ 2.2-מ' אורך( משופע מזרחה ,ללא גבולות מוגדרים.
שטח C
במדרגת סלע נמוכה מצפון-מזרח לשטח  Bנמצאו כבשן סיד ,גת ופיר של מערת קבורה )איור .(17
כבשן הסיד חצוב בסלע ) ;L520כ 3-מ' קוטר 2.3 ,מ' עומק; איור  ,(18בדופנותיו חצובים חורים מאונכים ואופקיים ששימשו
כנראה לבניית מבנה שמעליו נבנתה מעין כיפה .הפתח בצפון וממנו משתפל הסלע במדרון אל הכבשן .קירות הכבשן
חצובים בחלקם התחתון ובנויים אבני גוויל בינוניות בחלקם העליון .על דופנות הכבשן נמצאו סימני שרפה ופיח ובתחתיתו
מילוי אדמה פריכה מעורבת באפר רב .סביב הפתח נמצאו הרבה אבני שדה מגיר בגודל בינוני ,ככל הנראה שאריות של
חומר הגלם שממנו הופק הסיד בכבשן .בכבשן ומחוצה לו לא נמצאו חרסים ולפיכך אין אפשרות לקבוע את זמן שימושו.
לגת משטח דריכה חצוב בקפידה ) ;L513כ 2.7 × 3.0-מ'; איור  ,(19מתנקז בשיפוע צפונה לבור איגום מלבני גדול ועמוק
) ;L516כ 1.7 × 2.0 × 1.0-מ'( ,אורכו כמעט כרוחב משטח הדריכה ,דופנותיו ופינותיו ישרות .הבור נמצא מלא סחף ומעט
שברי גוף מצולעים מהתקופה הרומית או הביזנטית.
הפיר של מערת הקבורה ) ;L504כ × 2.5 2.1-מ' 1.3 ,מ' עומק חפירה( צמוד למשטח הדריכה של גת  .513בפינה
הדרומית-מזרחית נתגלתה פרצה בדופן הפיר ,כנראה תוצאה של שוד ,אולי בעת העתיקה; פתח המערה לא נמצא .דרך
הפרצה ניתן היה לראות את חלל המערה שהיה מלא בהצטברות של אדמה עד למעלה ממחצית גובהו ,ואפשר היה להבחין
בכוכים שהיו חצובים בדופנות המערה .תחתית הפיר הייתה מלאה בבולדרים עד לגובה הפרצה ,ככל הנראה נזרקו פנימה
לאחר שהפיר יצא מכלל שימוש ,מעליהם אבנים בגודל בינוני ,עפר וכלי חרס מהתקופות הרומית והביזנטית ,כמו בפיר 102
בשטח  .A2לתקופה הרומית ,מיוחסים סיר בישול טיפוס ) C4איור  ,(Adan-Bayewitz 1993:128–130 ;1:20פכית
מטיפוס ) 5B1איור  (Adan-Bayewitz 1993:140 ;2:20וכן בקבוק זכוכית תמים )איור  ;3:20גורין-רוזן להלן( שהוצא כנראה
מתוך המערה בעת שנשדדה .לתקופה הביזנטית שייכים שני סירי בישול )איור Calderon 2000:108, Plate. ;5 ,4:20
 (VII:31וקנקנים )איור  (Loffreda 2008:91, DG 79 ;7 ,6:20ששימושם נמשך עד ראשית התקופה האסלאמית הקדומה.
בעת ניקוי הסלע בשטח זה נמצא מטבע של הקיסר ולנס מהשנים  364–375לסה"נ )ר"ע  .(158246נראה שהמערה
שימשה למן התקופה הרומית הקדומה לפחות עד לשלהי התקופה ואולי אף לאחריה ,אז יצאה מכלל שימוש .פיר המערה
נסתם בבולדרים )שלא כמו פיר  102בשטח  ,(A2והמערה התמלאה בעפר .בשלב מסוים ,לא ברור מתי ,היא נפרצה
ונשדדה ולאחר מכן התמלא הפיר שוב בהצטברויות.
פיר המערה נחצב בשטח של מחצבה קדומה שבה תשלילים מלבניים ותעלות לניתוק אבנים ) 0.75מ' אורך 0.5 ,מ' רוחב(.
בחלק הגבוה של משטח הסלע ,מעל לשפת הפיר ,נחצבו שתי תעלות ) ;L524 ,L515כ 0.7-מ' אורך 0.2 ,מ' רוחב( שנועדו
כנראה לנקז את המים לבור ) ,(L514כ 1.5-מ' משפת הפיר.
שטח D
בחלק הגבוה של מדרגת הסלע נחשפה גת ) ;L507איורים  ,(22 ,21שלה משטח דריכה מאורך ,רדוד,פינותיו מעוגלות ,ובור
איגום מלבני ועמוק ) ;L511כ 1.3 × 0.7-מ' 0.6 ,מ' עומק( ,דופנותיו ופינותיו מעוגלות ,ובתחתיתו גומה לאיסוף שאריות
התירוש.
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צמוד לגת ,בחלק הנמוך של מדרגת הסלע ,נחשפה מחצבה שלה שני מפלסים ,גבוה ) (L506ונמוך ) ;L522איור  ,21חתך
 ,(1-1ועליהם תשלילים מלבניים ותעלות לניתוק אבנים לבנייה ) 0.75מ' אורך 0.4 ,מ' רוחב( .ייתכן שהגת והמחצבה
הסמוכות זו לזו שימשו בעת אחת.
כחמישה מטרים מערבה ,בחלק התחתון של מדרגת הסלע ,נמצאה מחצבה נוספת ) (L523ובה תשלילים מלבניים בשתי
שורות ותעלות לניתוק אבנים ) 0.75מ' אורך 0.4 ,מ' רוחב 0.55 ,מ' גובה( ,שגודלן זהה לאלו שנחצבו במחצבות  506ו522-
הסמוכות.
בשכבת האדמה שכיסתה את הגת ,את בור האיגום ואת המחצבות נמצאו חרסים אחדים שאינם ניתנים לתיארוך.
שטח E
במדרגת הסלע התחתונה בשטח החפירה ,סמוך לערוץ הנחל ,תועדו שני מתקנים )איור  :(23תא חצוב בסלע )(L127
ששימושו אינו ידוע ,ומחצבה להפקת אבני בנייה ) (L128ובה תעלות ניתוק לאבני בנייה ) 1מ' אורך 0.65 ,מ' רוחב(.
ממצא הזכוכית
יעל גורין-רוזן
בחפירה נמצאו שברים אחדים הניתנים לזיהוי ולתיארוך משני פירים של מערות קבורה שהיו בשימוש שונה בתקופה
מאוחרת ,על פי עדות הממצא :בשטח  ,Aפיר  ,102נמצאו בעיקר שברי גוף ושלושה שברים קטנים )לא צוירו או צולמו( :שני
שברי צוואר של בקבוקים או צנצנות ,מעוטרות בחוט זכוכית עבה ,הכלים והעיטור מזכוכית בגוון כחלחל-ירקרק ומתוארכים
לשלהי התקופה הביזנטית ולתקופה האומיית .שבר נוסף משפת בקבוק נוטה חוצה למדף רחב ,מזכוכית חסרת צבע
טיפוסית לתקופה העבאסית-פאטימית .כלים כאלה מוכרים למשל בטבריה )גורין-רוזן  ,2013איור  .(3 ,2:7בין שברי הגוף
היו שברים מהתקופה הרומית הקדומה או המאוחרת.
עוד נמצא גוש קטן של פסולת זכוכית מתעשייה .זהו שבר זכוכית גולמית בגוון כחלחל-ירקרק שפני השטח שלו חוממו
והתעגלו .פסולת תעשיית זכוכית נמצאה גם בחפירות קודמות בנין וברור לפיכך שביישוב הקדום פעל בית מלאכה לזכוכית
)גורין-רוזן .(2014
סל נוסף משטח  ,Cכ L504-כלל שברים של בקבוק דמוי פמוט גדול ,שממנו שרדו שפה ,צוואר וגוף ושברי בסיס )איור
 .(3:20לבקבוק שפה מקופלת פנימה בכפל רחב וחלול וצוואר ארוך המתכנס לכיווץ בחיבור עם הגוף .הגוף פעמוני ,רכס
אופקי במרכזו והבסיס קעור נמוך .בקבוקים דמויי פמוט מטיפוס זה נפוצים מאוד במכלולי קבורה ומתוארכים למן שלהי
המאה הא' עד ראשית המאה הג' לסה"נ .סביר להניח שבקבוק זה מייצג את הקבורה המקורית בפירים והשברים האחרים
שנמצאו בפיר  102את השימוש המאוחר שנעשה בפירי הקבורה הללו בתקופות מאוחרות יותר.
בשוליים הצפוניים-מזרחיים של הכפר נין נמצאו גתות ,מחצבות ,פירים ,חציבות ,מערות קבורה וקברי ארגז מתקופות שונות:
מארבע הגתות שנמצאו ,לשלוש ) 528 ,525בשטח  B, 507בשטח  ,(Dצורה פשוטה ולא מוגדרת והן נמצאו בשטח פתוח
ללא התייחסות סטרטיגרפית ,ולכן אי אפשר לתארכן .הן דומות לגתות מטיפוס  IIIשנמצאו במרחב הכפרי של תל חצור
)עמוס וגצוב תשע"א .(33:הגת הרביעית ) 513בשטח  (Cמתוארכת לתקופות הרומית והביזנטית ,נמצאה סמוך לפיר 504
ויש להניח שבשלב מסוים שימשו יחד.
שמונה המחצבות ) 112בשטח  ,Aו 509 ,508-בשטח  ,Bו 512-בשטח  ,Cו 523 ,522 ,506-בשטח  Dו 128-בשטח (E
נמצאו על מחשופי סלע בשטחים פתוחים ,ללא ממצא מתארך .זמנם של חלק מהמחצבות ניתן לשיעור על סמך מיקומם
ביחס למתקנים ,כך למשל ניתן לשער שמחצבות  512 ,509 ,508 ,112קודמות לתקופה הרומית ומחצבה  506היא בת
זמנה של גת .507
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עוד נמצאו ארבעה פירים של מערות קבורה ) 110 ,102בשטח  ,Aו 502-בשטח  ,Bו 504-בשטח  ,(Cשרידים של שתי
מערות נוספות שתקרתן קרסה )ב A1-וב (A3-וקברי ארגז ) 111בשטח  ,A3ו 117 ,116-בשטח  .(A2מערות קבורה דומות
נמצאו בגליל התחתון והן מתוארכות לשלהי המאה הא' עד המאה הג' לסה"נ .מן הקברים הרבים במדרון מצפון-מזרח לכפר
עולה כי האזור שימש בית קברות ליישוב בנין במהלך התקופה הרומית.
הקברים החצובים במערה שקרסה בשטח  A1שונים בצורתם ודומים לקברים שנמצאו בעבר הירדן המזרחי ,בדרום הארץ
ובמרכזה ,שבעבר ניסו לייחסם לקבוצות אתניות בדרום הארץ ובעבר הירדן .הופעתם בנין שבצפון עמק יזרעאל מחזקת את
טענת גורזלזני )תשע"א (123*–117* :שכריית קברים בסגנון זה הייתה נפוצה באוכלוסיות שונות בתקופה הרומית בארץ
ישראל .לעת עתה אלו הקברים הצפוניים ביותר בסגנון זה.
ממצאי החפירה מלמדים שקודם לתקופה הרומית שימש המדרון בשולי הכפר עורף חקלאי ותעשייתי לייצור יין ולחציבת
אבנים לבנייה ליישוב הקדום בנין .בתקופה הרומית ואולי אף בראשיתה ,פסקה חציבת האבנים לבנייה באזור זה ,אך נמשך
ייצור היין ,אולי הופק סיד ,אך בעיקר נקברו המתים במערות קבורה ובקברי ארגז שנחצבו בסלע ,חלקם במקום המחצבות
הקדומות.
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 .4שטח  ,A1קבוצת קברים ) ,(aמבט לצפון.

 .5שטח  ,A1שורת אבנים בתחתית קבר  ,104מבט לצפון.
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 .21שטח  ,Dתכנית וחתך.

 .22שטח  ,Dגת  ,507מבט לדרום
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 .23שטח  ,Eתכנית.
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נין
21/05/2018
דוח סופי

ווליד אטרש

בחודש ינואר  2017נערכה חפירת הצלה בכפר נין )הרשאה מס'  ;A-7874נ"צ  ;233113-51/726153-204איור  ,(1לקראת בנייה .החפירה,
מטעם רשות העתיקות ובמימון זועבי מוסלם ,נוהלה על ידי ו' אטרש )צילום( ,בסיוע י' יעקובי וב' זידאן )מנהלה( ,ר' לירן וט' מלצן )מדידות( ,י' קדוש
)עזרה במחקר( ,א' רזניצקי )מטלורגיה( ,ו' נוסיקובסקי )ממצא אורגני( ,ק' עמית )צילום ממצא( ,ח' טחן-רוזן )ציור ממצא( ,ה' אבו-עוקסא עבוד
)זיהוי חרסים( ,ג' ביכובסקי )נומיסמטיקה( ,י' גורין-רוזן )זכוכית( וק' קובלו-פארן )הנחיה מדעית(.

החפירה ) 25מ"ר( נערכה במרכז הגרעין העתיק של נין ,מדרום לכנסיית בן האלמנה .היישוב נסקר בעבר )צורי תשל"ז;62:
גל תשנ"ח ,(70:ונלקטו בו חרסים מתקופות הברונזה התיכונה ב' ,הרומית ,הביזנטית והממלוכית .חפירות רבות נערכו בכל
רחבי הכפר ,סביב הכנסייה ,ונתגלו בהם שרידי יישוב שזמנו למן תקופת הברונזה התיכונה ועד התקופה העות'מאנית
)אבשלום-גורני  ;2011אבו זידאן  ;2014דללי-עמוס  ;2014ינאי  ;2016אטרש  ,2016ור' שם הפניות(.
בחפירה נתגלו שרידים מחמש שכבות יישוב )איורים  :(3 ,2שרידי בנייה מימי המנדט הבריטי )שכבה  ;(Iבורות אשפה
מהתקופה הממלוכית )שכבה  ;(IIספסל ומתקן מהתקופה העבאסית )שכבה  ;(IIIשרידי חדר השייך למבנה מגורים
מהתקופה האומיית )שכבה  ;(IVושרידי קיר משלהי התקופה הביזנטית שהוקם מעל בור איגום של גת משלב מוקדם יותר
בתקופה זו )שכבה .(V
שכבה ) Vהתקופה הביזנטית( .נחשף בור איגום סגלגל ) ;L113כ 0.95 × 0.60-מ' 0.3 ,מ' עומק; איור  :4שכבה ,(Vb
מטויח בטיח הידראולי ,השייך לגת חצובה בסלע; ברצפתו נחצב בור שיקוע רדוד עגול ) 0.3מ' קוטר ,כ 0.1-מ' עומק( .בור
האיגום כוסה בשכבת מילוי של אדמה אפורה ואבני גוויל קטנות ,שהכילה מעט חרסים מהתקופות הביזנטית והאומיית ,בהם
שבר קנקן אומיי עשוי טין בגוון חום צהבהב ,מעוטר בשחור )איור  .(1:5הגת יצאה מכלל שימוש בשלהי התקופה הביזנטית
עם בניית קיר ,שמהותו אינה ברורה ) ;W111איור  :4שכבה  ,(Vaמעל חלקו המערבי של בור האיגום .הקיר נבנה מאבני
גוויל קטנות וגדולות מנארי ,והושתת בחלקו הצפוני על אבני גוויל קטנות ששימשו לפילוס השטח ,ובחלקו הדרומי על גבי סלע
האם )איור  :2חתכים .(2–2 ,1–1
הגת נקשרה כנראה למכלול הבנייה הביזנטי שנחשף מצפון לחפירה ,סמוך לכנסיית בן האלמנה )אבשלום-גורני  .(2011על
סמך ממצא כלי החרס )לא צוירו( ,ובור איגום דומה שנתגלה בנין בעבר ותוארך למאות הה'–הו' לסה"נ )מוקארי תשס"ג(,
אפשר לתארך את הגת לתקופה הביזנטית.
שכבה ) IVהתקופה האומיית( .קיר  111פורק חלקית; מחציתו הצפונית נותרה גבוהה יותר .מעל מחציתו הדרומית של
הקיר ומעל בור האיגום הוקם חדר מלבני ) 5.1 × 3.5מ'( ,שקירותיו הושתתו בחלקם על הסלע .הקיר הצפוני ) (W102נבנה
בניית גוויל ונשתמר לגובה שני נדבכים; קצהו המזרחי ניגש אל קצהו הצפוני של קיר  111ועולה על שרידיו; חלקו המערבי
של קיר  102נמשך אל מחוץ לתחום החפירה .הקיר המערבי ) ,(W101שהשתמר לגובה שלושה נדבכים ,נבנה אף הוא
בניית גוויל — הפן המערבי מאבנים גדולות והפן המזרחי מאבנים קטנות — והוא נמשך דרומה אל מחוץ לתחום החפירה.
הקיר הדרומי של החדר ) (W104נבנה מאבני גזית גדולות מנארי ונשתמר לגובה שלושה נדבכים .הקיר נמשך מזרחה
ומערבה ,אל מחוץ לתחום החפירה ,ומתחבר כנראה לקירות המזרחי והמערבי של החדר ) .(W105 ,W101מהפן המערבי
של הקיר המזרחי ) ,(W105שבנייתו זהה לבניית קיר  ,104נחשף קטע קטן ) 0.6מ' אורך( ,ואילו הפן המזרחי נמצא מחוץ
לתחום החפירה.
רצפת החדר ,שהונחה על חלקו הדרומי של קיר  111ומעל שרידי הגת משכבה  ,Vעשויה פסיפס לבן התחום במסגרת
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הנדסית של אבנים שחורות ) ;L110איורים  ;(7 ,6מן הרצפה שרד קטע קטן בפינה הדרומית-מערבית של החדר ,שם
הונחה תשתית הרצפה ) (L114על סלע הגיר .התשתית עשויה משכבה דקה של סיד ומשכבת גיר כתוש ,שבה אבני גוויל
קטנות וחרסים .בין שברי כלי החרס מן התשתית סיר בישול סגור )איור  (2:5המתוארך למאות הו'–הז' לסה"נ ,פך שעליו
שרידי צבע )איור  (3:5מהתקופה האומיית ונר חרס מהתקופה הרומית הקדומה )איור  .(4:5כן נמצא בתשתית מטבע מן
השנים  408–395לסה"נ ,שבגבו מוצג צלב וסביבו הכתובת ) CONCORDIA AVGGGר"ע .(156944
שכבה ) IIIהתקופה העבאסית( .במערב החדר ,צמוד לקיר  101ועל רצפת הפסיפס ,נבנה ספסל משורת אבני נארי גדולות
) ;W107איורים  .(7 ,6כ 0.25-מ' ממערב לחדר נחשף חלקית מתקן שמתארו אינו ברור )איור  .(8קיר המתקן )(W103
מעט מקושת ,ובנוי משורה אחת של אבני גיר ונארי בגודל בינוני .רצפת המתקן עשויה אדמה אפורה ,גיר כתוש ואפר ,ועליה
נראים שרידי שרפה .את רצפת המתקן ורצפת הפסיפס כיסתה שכבת הרס של אבני גוויל ואדמה אפורה בהירה )L108
 ,(,L106שהכילה חרסים וזכוכית המתוארכים לשלהי התקופה הרומית המאוחרת ולתקופה הביזנטית )המאות הד'–הו'
לסה"נ; גורין-רוזן ,להלן( וחרסים מהתקופות האומיית והעבאסית )אמצע המאה הז' – תחילת המאה הי' לסה"נ( .עיקר ממצא
החרסים תוארך לתקופה העבאסית ,ובו קערה מעוטרת בחריתות )איור  ,(5:5שתי קערות מעוטרות בהתזה חד-גונית ירוקה
)איור  ,(7 ,6:5קדרת בישול )איור  ,(8:5סיר בישול סגור )איור  (9:5מסוף המאה הט' – ראשית המאה הי' לסה"נ ,פך עשוי
מטין צלהב עדין ומעוטר )איור  (10:5ומכסה סיר בישול )איור  .(11:5כן נמצאו מסמרי מתכת )איור  (9וכלי עצם )איור .(10
שכבה ) IIהתקופה הממלוכית( .מתקופה זו נתגלו רק שרידים של בור פסולת בפינה הדרומית של החפירה .הבור נחתם
בשכבת מילוי של אדמה אפורה ) ;(L112במילוי נמצאו מעט חרסים ,ובהם בסיס טבעת מזוגג בצבע ירוק זית השייך לקערה
)איור .(12:5
שכבה ) Iימי המנדט הבריטי; לא מיוצגת באיור  .(2שכבת מילוי של אדמה אפורה בהירה ) (L109 ,L100חתמה את המבנה
משכבה  .IVנמצאו בה הרבה אבני גוויל מנארי וגושי דבש ,המעידים על הרס של מבנה מהתקופה המנדטורית.
ממצא הזכוכית
יעל גורין-רוזן
נמצאו חמישה שברים של כלי זכוכית שזוהו ותוארכו לשלהי התקופה הרומית המאוחרת ולתקופה הביזנטית )המאות הד'–
הו' לסה"נ(.
בשכבת ההרס ) (L108מעל רצפת פסיפס  110נמצאו שברים של ארבעה כלים )איור  ;(3–1:11שבר אחד קטן מאוד ושייך
לשפה של קערה עדינה ודקה )לא צויר( .השבר באיור  1:11שייך לקערה בגוון ירקרק-צהבהב ,שלה שפת צווארון כפול; מן
השפה שרד חלקו התחתון של הכפל .קערות מטיפוס זה אופייניות למכלולים מן המאה הד' – ראשית המאה הה' לסה"נ.
כמאה שברי קערות מטיפוס זה נמצאו בפסולת בית המלאכה בג'למה ,שתוארך למחצית השנייה של המאה
הד' לסה"נ ) ,(Weinberg and Goldstein 1988:47–48, Fig. 4-7:72, 73ובאתרים רבים בגליל .לפרק זמן זה אפשר
לשייך בסיס טבעתי מוגבה )איור  ,(2:11שמקורו כנראה בפכית מעוצבת ,שכמותה נמצאו בגליל ובאזורים נוספים .עם זאת,
הבסיס גבוה וצר בהשוואה לבסיסים בפכיות מטיפוס זה ,למשל אלו מג'למה )Weinberg and Goldstein 1988:67–68,
 .(Fig. 4-29:242כן נמצאה שפת בקבוק מקופלת פנימה )איור  (3:11מטיפוס שהופיע בשלהי התקופה הרומית המאוחרת
והמשיך עד ראשית התקופה האסלאמית הקדומה .שפה זהה נמצאה בחפירה סמוכה בנין )הרשאה מס' .(A-6737
על פני השטח ) (L100נמצא גביע יין ,שממנו שרד החלק התחתון :חלק מהגוף ,רגל ובסיס טבעתי חלול )איור  .(4:11הגביע
עשוי מזכוכית בגוון כחלחל-ירקרק ללא בליה ,ואינו סימטרי .הבסיס עשוי ברישול ,ורואים כי נדחף אל תוך הרגל .גביעי יין
מטיפוס זה מתוארכים לתקופה הביזנטית.
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בחפירה סמוכה )הרשאה מס'  ,(A-6737בכנסיית בן האלמנה ,נמצאו שברי כלים דומים מאוד .יש להניח שמקורם בבית
מלאכה לזכוכית שפעל בכפר או בסביבתו הקרובה בתקופה הביזנטית; פסולת תעשיית זכוכית נמצאה גם בחפירות קודמות
בנין )גורין-רוזן .(2014
בור האיגום של גת מן התקופה הביזנטית שנתגלה בחפירה מעיד על פעילות חקלאית ,ובעיקר על גידול כרמים .סביר
שפעילות חקלאית זו קשורה למכלול הבנייה הביזנטי שנחשף בחלקו מדרום לכנסיית בן האלמנה )אבשלום-גורני .(2011
בשלהי התקופה הביזנטית נהרסה הגת ,והבנייה חודשה בתקופה האומיית ,אז הוקם בית מגורים שנתגלה ממנו חדר
מרוצף בפסיפס .נראה כי המבנה נהרס בשלהי התקופה האומיית ,אך הוא שוקם ותכניתו שונתה במהלך התקופה
העבאסית .המבנה נהרס בראשית התקופה הפאטימית ,ויצא מכלל שימוש .בתקופה הממלוכית חודשה הפעילות במקום,
כשנחפרו בורות פסולת והוקם מבנה איתן בקרבת מקום )אבשלום-גורני  .(2011בתקופת המנדט נבנה באתר בית מגורים,
שיסודותיו פגעו בקירות המבנים הקדומים.

אבו זידאן פ'  .2014נין .חדשות ארכיאולוגיות .126
אבשלום-גורני ד'  .2011נין .חדשות ארכיאולוגיות .123
אטרש ו'  .2016נין .חדשות ארכיאולוגיות .128
גורין-רוזן י'  .2014ממצא הזכוכית .בתוך ע' דללי-עמוס .נין .חדשות ארכיאולוגיות .126
גל צ' תשנ"ח .מפת הר תבור ) (41ומפת עין דור )) (45סקר ארכיאולוגי של ישראל( .ירושלים.
דללי-עמוס ע'  .2014נין .חדשות ארכיאולוגיות .126
ינאי א'  .2016נין .חדשות ארכיאולוגיות .128
מוקארי ע' תשס"ג .נין .חדשות ארכיאולוגיות .136:114
צורי נ' תשל"ז .נחלת יששכר .ירושלים.
Weinberg G.D. and Goldstein S.M. 1988. The Glass Vessels. In G.D. Weinberg ed. Excavations at

Jalame: Site of a Glass Factory in Late Roman Palestine. Columbia, Mo. Pp. 38–102.
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 .4שכבה  ,Vבור איגום ,מבט למערב.
 .5ממצא כלי חרס.
 .6שכבה  ,IVשרידי חדר ,מבט לדרום.
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 .6שכבה  ,IVשרידי חדר ,מבט לדרום.
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 .11ממצא כלי זכוכית.
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נעורה
עדנה דללי-עמוס

29/03/2018
דוח סופי

בחודשים אוקטובר-נובמבר  2014נערכה חפירת הצלה בנעורה )הרשאה מס'  ;A-7548נ"צ  ,(23729/72476לקראת בנייה .החפירה ,מטעם
רשות העתיקות ,נוהלה על ידי ע' דללי-עמוס )צילום שטח ומדידות( ,בסיועם של י' יעקובי )מנהלה( ,ק' קובלו-פארן )הנחיה( ,ר' לירן )מדידות( ,י'
נגר )אנתרופולוגיה( ,ח' טחן-רוזן )ציור כלי חרס( ,ובהשתתפות עובדי רשות העתיקות מנצרת.

הכפר נעורה ,במורדות המזרחיים של גבעת המורה ,בגבול עמק יזרעאל ,שבמרכזו נובע מעיין עין נעורה ,נסקר
בעבר )קובלו-פארן  ;2014איור  (A-6702 :1ונמצאו בו חרסים רבים מתקופות הברזל  1ו ,2-הפרסית ,ההלניסטית ,הרומית
והביזנטית .בחפירות שנערכו בשוליים הצפוניים-מזרחיים של הכפר נמצאו שרידי בנייה מהתקופות הביזנטית ,שלהי
האומיית ,העבאסית והממלוכית )דללי-עמוס ] 2007איור  ;[A-3956 :1דללי-עמוס ] 2011איור  ;[A-1:5786הרשאה מס'
 ,(A-7359שתי מערות קבורה מהתקופות הרומית והביזנטית )ברשד תשנ"ד; איור  (A-1739 :1ושרידי קבורות מתקופת
הברונזה התיכונה  1מצדו המערבי של ערוץ נחל ,ונאספו חרסים מתקופת הברונזה הביניימית על פני השטח )קובלו-פארן
 ;2014איור .(A-6702 :1
שטח החפירה בשוליים הצפוניים-מזרחיים של הכפר ,במדרגה שנחצבה במדרון סלעי שנפרצה בו דרך; מתחתיה נחצבה
מדרגה נוספת שעליה מבנה מגורים .ריבועי החפירה ) ;C–Aאיור  (2ממזרח לדרך ,ובין המדרגה העליונה לתחתונה נוקה
ותועד חתך ) ;Dאיור  :2חתכים  .(2–2 ,1–1במצוק הסלע מצפון-מערב לריבועי החפירה נמצאה מערת קבורה ).(E
בחפירה נחשפו שרידים של קבר חצוב ששימש לאורך תקופות הברונזה הביניימית ,התיכונה  2והמאוחרת וקברים ומערת
קבורה מהתקופות הרומית והביזנטית.
קברים מתקופות הברונזה הביניימית ,התיכונה  2והמאוחרת
מתחת לדרדרת אבנים שכיסתה את כל שטח החפירה נחשפו בריבוע  Bשרידים של קבר חצוב ) (T105שהשתמורותו
ירודה מאוד .הקבר נחצב בסלע הקרטון ,שממנו שרדה חציבה מפותלת .סמוך לחציבה נמצאה ערימה של כלי חרס );L111
איור  .(3ערמה דומה ) ;L112איור  (4נמצאה כשני מטרים צפונה ,בריבוע  .Cעל פי הממצאים ניתן להניח שהחציבה היא
שריד של חדר חצוב בתוך מערה ששימשה לקבורה וערימות כלי החרס ) (112 ,111הן מנחות קבורה שהוזזו הצדה כדי
לפנות מקום לקבורה חדשה .כלי החרס נמצאו מעורבבים אלה באלה ולא ניתן היה להפריד ביניהם ולהבחין בין שלבי
הקבורה .החרסים הקדומים במכלול מתוארכים לתקופת הברונזה הביניימית ובהם סיר בישול )איור  (1:5ושתי ידיות נקב של
כלי סגור )איור  .(3 ,2:5רוב כלי החרס הם מתקופות הברונזה התיכונה  2והברונזה המאוחרת .במכלול קערות פתוחות ,בהן
קערה קטנה מזווה )איור  ,(4:5קערה קטנה שלה דופן מעוגלת פנימה )איור  ,(5:5קערות שלהן דופן ישרה או מעוגלות )איור
 ,(10–6:5קערות גדולות שלהן דופן עבה ,שפה מעובה מקופלת פנימה ,והן מחופות וממורקות )איור  ,(13–11:5ובסיס
קדרה מחוָפּה באדום וממורקת )איור  .(14:5קערות וקדרות דומות שנמצאו בבית שאן מתוארכות לסוף תקופת הברונזה
התיכונה  2והן ממשיכות להופיע גם בתקופת הברונזה המאוחרת ).(Maeir 2007:248
לתקופת הברונזה המאוחרת ניתן לשייך בסיס קובעת )איור  ,(1:6קדרות )איור  ,(3 ,2:6סירי בישול שלהם שפה מעוצבת
נוטה החוצה )איור  ,(6–4:6וסיר בישול שלו שפת מרזב )איור  ,(7:6שכמוהו נמצאו בבית שאן )Maeir 2007: 424, Pl.
 .(74:11כמו כן נמצאו קנקנים )איור  ,(10–8:6פך )איור  ,(11:6פכית דלייה )איור  (12:6וידית שעל גבה חריתה )איור
 .(13:6עוד נמצאו כלים דו-גוניים מעוטרים בחום ובשחור )איור  ,(3–1:7כלים דו-קוניים מחופים בחום-כתום ומעוטרים
בחום–אדום )איור  ,(6–4:7וכלי ייבוא קיפריים ,בהם קערות חלב )איור  ,(8 ,7:7קערות מטיפוס ) base ringאיור ,(10 ,9:7
ידית של בילביל )איור  ,(11:7פכית מקורצפת )איור  (12:7ונר )איור  .(13:7קבוצת כלים זו דומה מאוד למכלול הכלים
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שנמצא במערת קבורה בחורבת זלף ) .(Covello-Paran 2011:24–29, Figs. 21–24כלים דומים נמצאו גם בבית שאן
).(Maeir 2007:439–440, Photo 5.54
קברים מהתקופות הרומית הקדומה–הביזנטית
בריבועים  Bו C-נמצאו שלושה קברי שוחה ) ;T115 ;T113ו (T116-ובחתך  Dזוהו עוד שלושה קברים ) T109 ,T108ו-
 .(T110הקברים נחפרו בתוך הצטברויות שהכילו שרידי קברים מהתקופות הקדומות ,ועל אף השתמרותם הדלה ניתן היה
להבחין בדיפון של אבני גוויל .קבר  113נחשף בחתך המערבי של ריבוע ) Bאיור  ,(3כיוונו צפון-מערב–דרום-מזרח ,והוא
מדופן באבנים שטוחות .הקבר נחפר בשרידי קבר  105החצוב ואף חתך את ערימת כלי המנחות  111מהתקופות
הקדומות .מקבר  116שממזרח לו שרדו אבני גוויל גדולות שנמצאו בפיזור מעגלי )איור  .(8קבר  115בריבוע  ,Cשכיוונו
צפון-מערב–דרום-מזרח ,מוקף אבני גוויל במתאר מלבני מאורך )איור  .(9בין הקברים  108ו 110-בחתך  Dהפריד קיר בנוי
אבני גוויל ) ;W117איור  .(10בקבר  ,108סמוך לקיר  ,117נמצאו גולגולת ועצמות של ילד כבן  5שנים .בקבר  109נחשפו
גולגולת ועצמות של אישה בוגרת כבת  30שנים ,ובקבר  110נמצאו עצמות וגולגולת של פרט בוגר כבן  50–60שנים,
כנראה בקבורה ראשונית שהופרעה .בהצטברויות בכל שטח החפירה נמצאו כלי חרס רבים המתוארכים לראשית המאה א'
– המאה ד' לסה"נ ,רובם נמצאו בתוך הקברים ובתחתיתם ,ובקבר  116נמצא אף קנקן שלם באתרו )ר' להלן איור .(14:11
כלי החרס מאפשרים לתארך את הקברים לתקופות אלה .כלי החרס כוללים קערה מטיפוס כלי כפר חנניה ) KH 1Aאיור
 ;1:11לטיפוסי הכלים מכפר חנניה ] [KHר'  ;(Adan-Bayewitz 1993:88–128שתי קבוצות של סירי בישול פתוחים ,באחת
סירי בישול שלהם שפת מדף מטיפוס ) KH 3Bאיור  (4–2:11ובשנייה כלי בישול שונים בצורה ובחומר מהקודמים ,בהם
קדרה )איור  (5:11וסירי בישול שלהם שפת מדף ודופן מזווה )איור  (8–6:11הדומים לטיפוס  Type 2ו Type 1A-מחורבת
עקב ) ;(Calderon 2000: 95–96, Pl. III:53קבוצה של סירי בישול סגורים ,מטיפוס ) KH 4Aאיור  (9:11ומטיפוס KH 4B
)איור .(12–10:11כן נמצאו קנקני שק אחדים שלהם שפה רחבה נוטה החוצה )איור  (13:11שהיו נפוצים במאה הא'
לפסה"נ –  70לסה"נ לערך ,אולם מרביתם הם מטיפוס קנקני שיחין ,שלהם צוואר רכוס ,שפת מרזב פנימי וכתף מזווה,
דוגמת הקנקן שנמצא בקבר ) 116איור  ,(14:11ומתוארכים למאה הב' – סוף המאה הג' לסה"נ )Adan-Bayewitz and
 .(Perlman 1990:170כמו כן נמצאו פכיות )איור  (15:11–17האופייניות לתקופה הרומית.
מערת הקבורה  Eנתגלתה מפגיעת דחפור בדופן המזרחית שלה ,תועדה ,אך לא נחפרה )איורים  .(13 ,12המערה נחצבה
בסלע הקרטון והיו בה חדר מלבני ) ;Eכ 6-מ' אורך 3.4 ,מ' רוחב ,עד  2מ' גובה( ,ארבעה כוכים חצובים בדופן הצפונית
) ,(E4–E1שני כוכים בדופן המערבית ) (E6 ,E5וכוך אחד בדופן הדרומית ) (E7שנמצא חסום באבנים .בכוכים ) 2.3מ'
אורך 1.1 ,מ' רוחב 1.2 ,מ' גובה( נמצאו עצמות אדם מפוזרות .סמוך לדופן הדרומית של החדר המלבני נמצאו סרקופג
ומכסה עשויים אבן גיר )איור  .(14המכסה ,גמלוני ולו אקרוטריה ) (acroteriaבכל ארבע פינותיו ,נמצא מוסט הצדה .פתח
הכניסה למערה ,מצפון-מזרח ,בקצה מבוא )כ 2-מ' אורך( ,נמצא חסום באבן גולל )איור  .(15על המשקוף שנראה ברווח
שבין אבן הגולל לפתח ,היה חרות צלב מלטזי )איור  .(16לא ניתן לתארך את תחילת השימוש במערה ,אולם ניתן להעריך
שסתימת הפתח באבן הגולל אירעה בתקופה הביזנטית.
ממצאי החפירה מעידים על מסורת קבורה ארוכת שנים על מדרגת סלע גבוהה מחוץ לתחום היישוב הקדום בנעורה.
הקבורה החלה כנראה כבר בתקופת הברונזה הביניימית ,המשיכה בתקופות הברונזה התיכונה  2והמאוחרת ,ולאחר פער
שנים גדול ,חזרה בתקופות הרומית והביזנטית.
הקברים מתקופות הברונזה הם עדות נוספת ליישוב מתקופות אלה ששרידים מעטים ממנו נמצאו בחפירה בערוץ הנחל
)קובלו-פארן  .(2014עדות ליישוב בתקופה הברונזה המאוחרת עולה משבר צלמית אשה על לוח )איור  (17שנמצא בזמן
פיקוח שנערך במגרש ,כ 200-מ' מדרום לחפירה .פסלונים אלה היו נפוצים בדרום הלבנט בתקופת הברונזה המאוחרת
).(Kletter, Covello-Paran and Saarelainen 2010:17
במרוצת השנים הארוכות שבין תקופת הברונזה המאוחרת לתקופה הרומית הקדומה ,חלו באזור תהליכי בליה וסחף שככל
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 בראשית התקופה. ונותרה ממנה דרדרת אבנים ובה שרידי קברים ומנחות הנקברים,הנראה טישטשו את הטופוגרפיה
 לצד קברי השוחה קברו. הם חפרו קברים בדרדרת ובשרידי הקברים הקדומים, כאשר חזרו התושבים לקבור במקום,רומית
( ובמרכז הארץ )גורזלזניA-7318 ' כמו למשל בנין הסמוכה )הרשאה מס, תופעה מוכרת מאתרים רבים,גם במערת קבורה
.(123*–120* :תשע"א

.28–29: חדשות ארכיאולוגיות ק. נעורה.ברשד ד' תשנ"ד
.136*–105* :64  עתיקות. בית קברות מהתקופה הרומית ושרידים אחרים:ע'רבייה- מרחב באקה אל.גורזלזני א' תשע"א
.119  חדשות ארכיאולוגיות. נעורה.2007 'עמוס ע-דללי
.123  חדשות ארכיאולוגיות. נעורה.2011 'עמוס ע-דללי
.126  חדשות ארכיאולוגיות. נעורה.2014 'פארן ק-קובלו
Adan-Bayewitz D. 1993. Common Pottery in Roman Galilee: A Study of Local Trade. Ramat Gan.
Adan-Bayewitz D. and Perlman I. 1990. The Local Trade of Sepphoris in the Roman Period. IEJ 40:153–
172.
Calderon R. 2000. Roman and Byzantine Pottery. In Y. Hirschfeld. Ramat Hanadiv Excavations: Final

Report of the 1984–1998 Seasons. Jerusalem. Pp. 91–165.
Covello-Paran K. 2011. A Rock-Cut Burial Cave from the Early, Intermediate and
Late Bronze Ages near Horbat Zelef. ʿAtiqot 68:1–46.
Kletter R. Covello-Paran K. and Saarelainen K. 2010. Beautiful from All Sides: Twice-moulded Figurines
of the Southern Levant. Levant 42/2:17–29.
Maeir A. 2007. The Middle Bronze Age II Pottery. In A. Mazar and R.A. Mullins eds. Excavations at Tel

Beth-Shean 1989–1996 II: The Middle and Late Bronze Age Strata in Area R (The Beth-Shean Valley
Archaeological Project 2). Jerusalem. Pp. 242–311.
. מפת איתור.1
. תכנית וחתכים,E  ומערת קבורהD  חתך,C–A  ריבועים.2
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 .3ערימת כלי חרס  111בתוך קבר  105מתקופת הברונזה ,וקבר  113מהתקופה הרומית ,מבט לצפון-מערב.
 .4ערימת כלי חרס  112בריבוע  ,Cמבט לצפון-מערב.
 .5ממצא כלי חרס מתקופות הברונזה הביניימית והתיכונה .2
 .6ממצא כלי חרס מתקופת הברונזה המאוחרת.
 .7ממצא כלי חרס מתקופת הברונזה המאוחרת )המשך(.
 .8קבר  116ובו קנקן מהתקופה הרומית באתרו ,מבט לצפון-מערב.
 .9קבר  115מהתקופה הרומית ,מבט לצפון.
 .10חתך  ,Dקברים  108ו 109-מהתקופה הרומית ,מבט לצפון-מערב.
 .11כלי חרס מהתקופה הרומית.
 .12מערת קבורה  ,Eמימין פתח הכניסה למערה ,חסום באבן גולל ,מבט לצפון-מערב.
 .13מערת קבורה  ,Eתכנית וחתך.
 .14סרקופג ומכסה מוטה הצדה ,בתוך מערת קבורה  ,Eמבט למערב.
 .15אבן גולל מונחת על פתח מערת קבורה  ,Eמבט לצפון.
 .16צלב מלטזי חרות על משקוף המערה ,מבט לדרום-מערב.
 .17צלמית אישה על לוח מתקופת הברונזה המאוחרת.
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 .1מפת איתור.
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 .2ריבועים  ,C–Aחתך  Dומערת קבורה  ,Eתכנית וחתכים.

 .3ערימת כלי חרס  111בתוך קבר  105מתקופת הברונזה ,וקבר  113מהתקופה הרומית ,מבט לצפון-מערב.
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 .4ערימת כלי חרס  112בריבוע  ,Cמבט לצפון-מערב.
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 .5ממצא כלי חרס מתקופות הברונזה הביניימית והתיכונה .2
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 .6ממצא כלי חרס מתקופת הברונזה המאוחרת.
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 .7ממצא כלי חרס מתקופת הברונזה המאוחרת )המשך(.

 .8קבר  116ובו קנקן מהתקופה הרומית באתרו ,מבט לצפון-מערב.
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 .9קבר  115מהתקופה הרומית ,מבט לצפון.

 .10חתך  ,Dקברים  108ו 109-מהתקופה הרומית ,מבט לצפון-מערב.
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 .11כלי חרס מהתקופה הרומית.

 .12מערת קבורה  ,Eמימין פתח הכניסה למערה ,חסום באבן גולל ,מבט לצפון-מערב.
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 .13מערת קבורה  ,Eתכנית וחתך.
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 .14סרקופג ומכסה מוטה הצדה ,בתוך מערת קבורה  ,Eמבט למערב.

 .15אבן גולל מונחת על פתח מערת קבורה  ,Eמבט לצפון.
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 .16צלב מלטזי חרות על משקוף המערה ,מבט לדרום-מערב.

 .17צלמית אישה על לוח מתקופת הברונזה המאוחרת.
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סדנא עלי
דייגו ברקן ואיילת דיין

11/11/2018
דוח סופי

בחודש ינואר  2018נתגלה נר שמן על חוף הים בהרצליה ,סמוך לצוקים ,בתחומי האתר סדנא עלי )איור  .(1הנר נתגלה על ידי שלמה ויואב
נמרודי ונמסר לידי ד' ברקן מרשות העתיקות )א' גורזלזני צילם(.

האתר סדנא עלי סמוך מדרום לאתר אפולוניה-ארשוף )לרקע ר' הדד ואחרים .(2015
בסקר שנערך באתר נמצאו חרסים מן התקופות הביזנטית ,הממלוכית והעות'מאנית .האתר נקרא על שמו של מבנה מקודש
למוסלמים" :במרכז המבנה — חצר מרוצפת גדולה ,מוקפת חדרים בשתי קומות ומגדלים בפינותיה .בדרום החצר — קבר
קדוש ומחראב .הפתח — בצלע הצפונית ,ולידו צריח המסגד .מצפון לחצר — חדרים נוספים ובאר מתומנת .בצד הקבר
נקבעה כתובת ,ועל-פיה נקרא המבנה על-שם עלי בן ַﬠֵלים ,שנהרג בשנת  1081לסה"נ .לדברי מוג'יר א-דין )המאה הט"ז(
הוקם חלק מן המבנה ונכרתה הבאר בשנת  .1481המסגד וחלקים רבים בבניין נבנו בתקופה העות'מאנית; בתקופה זו היה
באתר מעגן ,שיוצאו ממנו אבטיחים למצרים ,והוליכה אליו דרך רוחב — טאריק אל-חרם .ממערב למבנה ומדרום לו —
קברים ערביים רבים" )גופנא ואיילון תשנ"ח ,22–21:אתר .(16
הנר )איור  (2הוא מטיפוס הנרות ה'שומרוניים' ,ששימשו משלהי התקופה הרומית ועד התקופה האסלאמית הקדומה; הם
מתייחדים בצורתם ,בסגנונם ובעיטורם ,ונמצאו באזור שעל פי עדויות היסטוריות היה מיושב בשומרונים .ייתכן שגם בני
עדות אחרות השתמשו בנרות אלה )זוסמן תשס"ב .(339:את הנר אפשר לשייך לטיפוס  — 2Sלאורך חרטום הנר 'תעלה'
צרה ,מראה סתומה שנפרצה לאחר הצריפה ,ידית דמוית כנף ובסיס טבעת; הנרות מטיפוס זה מעוטרים בעיקר בעיטורים
גאומטריים )זוסמן תשס"ב ,342:איור  .(5:1נרות כאלה נמצאו באתרים שלאורך חופה הצפוני של ארץ-ישראל :נהריה ,תל
שקמונה ,הבונים ,קיסריה ,חדרה ואפולוניה )זוסמן תשס"ב ,340:מפה(.
בחפירה שנערכה באפולוניה )מזרח( ,מצפון-מזרח לסדנא עלי ,נחשף בור אשפה גדול ,שזמנו שלהי התקופה הביזנטית,
ונמצאו בו יותר מ 200-נרות שומרוניים שלמים )הדד ואחרים  .(2015הנר שנתגלה בסדנא עלי דומה לנרות שנמצאו בבור,
ולכן אפשר להניח כי הם בני אותו זמן.

גופנא ר' ואיילון א' תשנ"ח .מפת הרצליה )) (69סקר ארכיאולוגי של ישראל( .ירושלים.
הדד א' ,טל א' ,עג'מי מ' וחרפ"ק ת'  .2015אפולוניה )מזרח( .חדשות ארכיאולוגיות .127
זוסמן ו' תשס"ב .נרות 'שומרוניים' .בתוך א' שטרן וח' אשל ,עורכים .ספר השומרונים .ירושלים .עמ' .371–339
 .1מפת איתור.
 .2הנר.
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 .1מפת איתור.
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 .2הנר.
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סוסיתא ,סקר דרום הגולן
שריה פרידמן

05/08/2018
דוח ראשוני

בשנים  2007–2005ו 2016–2014-נערך סקר בדרום הגולן )רישיונות מס' S-673/2016 ,G-80/2016 ,G-79/2016 ,G-61/2016 ,S-
 611/2015 ,G-89/2015 ,S-515/2014וכן G-88/2007 ,G-84/2007 ,G-82/2007 ,G-75/2006 ,G-74/2006 ,G-71/2006 ,G-
 ;72/2005נ"צ  ,(2590-802/7324-513במטרה לשחזר את תולדות ההתיישבות בחבל ארץ זה בשלהי ימי הבית השני ובתקופת המשנה
והתלמוד .הסקר נערך במסגרת מחקר על תחום סוסיתא בתקופה הרומית ,מטעם אוניברסיטת בר-אילן ובמימון המכון לארכיאולוגיה
באוניברסיטת בר-אילן ,קרן קושיצקי ,קתדרת קראוטהאמר וקתדרת מוסקוביץ ,ונוהל על ידי ש' פרידמן )זיהוי כלי חרס( ,בסיוע ד' אדן-ביוביץ וח' בן
דוד )הנחיה( ,ד' עמית וב' זיסו )זיהוי כלי אבן( ,י' דריי )גילוי מתכות וניקוי מטבעות( ,ד"צ אריאל )נומיסמטיקה( ,מ' אייזנברג וא' קרסיק )ציור כלי
חרס( ונ' כצנלסון )זכוכית( .בסקר השתתפו סטודנטים ממכללת כנרת ומאוניברסיטת בר-אילן ותלמידים מהישיבה התיכונית בחספין.

שטח הסקר חופף במידה רבה את תחום סוסיתא הקדומה )תוספתא ,שביעית ד ,י; ירושלמי ,דמאי ב ,א ,דף כב עד; נזכרת
גם בכתובת רחוב( .הוא נתחם במערב בים כנרת ,בדרום ובמזרח — במדרונות היורדים מרמת הגולן אל נהרות הירמוך
והרוקאד ,בצפון — בגדה הצפונית של נחל סמך ושלוחת לויה ובמזרח — בקו היישובים נטור–חספין–רמת מגשימים.
המאפיינים הגיאוגרפיים ,הגיאולוגיים והמורפולוגיים של אזור דרום הגולן ואופייה של ההתיישבות הקדומה במרחב זה,
מאפשרים חלוקה לחמישה תתי-אזורים :אגן נחל סמך ונחל אל-על )כ 36.5-קמ"ר( ,רמה דרומית )כ 112-קמ"ר( ,מורדות
מערביים ,דרומיים ונחל עין גב )כ 46.5-קמ"ר( ,אגן נחל מיצר )כ 17-קמ"ר( ומורדות מזרחיים )כ 7.5-קמ"ר(.
בסקר שולבו שלוש שיטות :סקר רגלי ,חפירות בדיקה ועבודה עם גלאי מתכות .סקר רגלי — השיטה העיקרית — נערך בכל
האתרים .מטרתו לשרטט תמונה היסטורית-יישובית במהימנות גבוהה ולהעריך את השינויים בגודל האתרים לאורך
התקופות ,על בסיס ניתוח סטטיסטי של כמות הממצא הקרמי מן התקופות השונות .בכל אתר נאסף מדגם של לפחות 100
חרסים שאפשר לתארך לתקופות ההלניסטית–הביזנטית .כמות כלי החרס והממצא האדריכלי באתרים סייעו בהגדרת
תצורות היישוב בהם.
נסקרו  98אתרים שאותרו בהם בסקרים קודמים ממצאים מן התקופות ההלניסטית ,הרומית והביזנטית )הרטל ובן אפרים
2012א; הרטל ובן אפרים 2012ב; הרטל ובן אפרים 2012ג; הרטל ובן אפרים 2012ד; הרטל ובן אפרים 2012ה( ,וכן שני
אתרים חדשים; מאלה הוגדרו  62אתרי יישוב )איור  .(1בכל תת-אזור התקיים מגוון צורות יישוב ,הכולל כפרים ,כפרים
קטנים ,חוות חקלאיות ,מצודות ,וכן מתקנים חקלאיים .ברוב האתרים הרב-תקופתיים שבהם הייתה התיישבות מאוחרת
לתקופה הרומית או הביזנטית מצב השתמרות המבנים מן התקופות הקדומות אינו טוב; באתרים שננטשו במהלך התקופה
הרומית השתמרות השרידים הקדומים טובה בהרבה.
על פי ממצאי הסקר ,במרבית אתרי היישוב שנסקרו שיא היישוב היה במהלך התקופה הרומית הקדומה ) 50לפסה"נ–150
לסה"נ( או התיכונה ) 250–150לסה"נ( .בראשית התקופה הביזנטית )סביב  350לסה"נ( נותרו מאוכלסים קצת יותר
ממחצית היישובים שהיו מיושבים בתקופה הרומית ,ואילו שאר היישובים ננטשו או שאוכלוסייתם התדלדלה מאוד .בתקופה
הביזנטית כמעט ולא נוסדו יישובים חדשים .ב 13-אתרי יישוב נמצאו כלי אבן מקירטון )איור  ,(2המעידים על קיומה של
אוכלוסייה יהודית בשטח שנסקר .נמצאו גם כמה עדויות לאוכלוסייה פגאנית ,למשל ראש של סוס מגולף באבן בזלת )כ0.35-
מ' אורך; איור  (3שנמצא באתר ג'דיא )איור .(40:1

בסקר נמצאו כ 6,600-חרסים אינדיקטיביים ,וכן עשרות רבות של כלי אבן מקירטון .זיהוי ותיארוך הממצא הקרמי נעשה
בשיטה דומה לזו שבה נקטו בן דוד )תשס"ו( וליבנר ) ,(Leibner 2009והתבסס על מחקריהם של סליין )(Slane 1997
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שחקרה את משפחת כלי  ,Eastern Sigillata Aהכוללת מגוון כלי שולחן מיובאים המחופים באדום ,שנמצאו בחפירות תל
אנפה בשכבות המתוארכות לתקופות ההלניסטית המאוחרת והרומית הקדומה; אדן-ביוביץ );Adan-Bayewitz 1993
 (2003שחקר את משפחת כלי 'כפר חנניה' ,הכוללת כלי יום-יום )סירי בישול ,קערות ופכים( מן הגליל ,ומתוארכת לתקופות
הרומית והביזנטית הקדומה; והייז ) (Hayes 1972; 1980שחקר את משפחת כלי  ,Late Roman Red Wareהכוללת כלי
שולחן מחופים באדום ,שנמצאו בחפירות רבות שנערכו במזרח אגן הים התיכון.
ניתוח הממצא על פי השיטה שהוצגה לעיל מעיד כי בתקופה ההלניסטית מרבית האתרים היו קטנים — מצודות או מבנים
בודדים — ורק מעט אתרים זוהו ככפרים .בתקופה הרומית הקדומה חלה באזור עלייה ניכרת במספר האתרים הקטנים:
כפרים קטנים ,חוות חקלאיות ומצודות .בתקופה זו הייתה גם עלייה ניכרת בכמות החרסים ,הן באתרים הקטנים הן בכפרים.
בחלק קטן מהאתרים הקטנים והכפרים נמצאו כלי אבן מקירטון ,המתוארכים בדרך כלל לתקופה הרומית הקדומה .נראה
שבתקופה הרומית התיכונה התקיים מספר היישובים הגדול ביותר ,אך בתקופה הרומית המאוחרת פחת במקצת מספר
האתרים המיושבים .בתקופה הביזנטית הקדומה חלה ירידה ניכרת במספר האתרים המיושבים ,הן הקטנים הן הכפרים,
ובחלק מהכפרים נמצאו מעט מאוד חרסים .עם זאת ,באתרים כפריים אחדים עלתה מאוד כמות החרסים בתקופה
הביזנטית.
בארבעה אתרים — ח' א-סיבי )איור  ,(1:1אל-מברה )מערב; איור  ,(3:1ג'דיא )איור  (40:1ותל נוב )איור  — (41:1נערך
סקר-חפירה ) ,(Shovel Testכדי לבחון את מהימנותהּ של התמונה ההיסטורית-היישובית המתקבלת מן הממצא הקרמי
הנאסף מפני השטח .בסקר-החפירה נחפרו בורות זהים בגודלם ) 1.5מ' קוטר 0.2 ,מ' עומק( ,שפוזרו ,במידת האפשר ,על
פני שטח האתר .כל החומר שנחפר סונן .סקר-החפירה באתרים ח' א-סיבי ,תל נוב וג'דיא הניב ממצא דל יחסית .לעומת
זאת ,באתר אל-מברה )מערב( התגלה ממצא רב יותר.
ב 12-אתרים נערך סקר מתכות באמצעות גלאי מתכות ,במטרה לאסוף מטבעות העשויים לתרום לתיארוך האתרים,
ובמיוחד כדי לנסות לקבוע את שלבי נטישתם .נמצאו כ 100-מטבעות מן התקופות ההלניסטית–הביזנטית .מבדיקה
ראשונית נראה כי תיארוך המטבעות עולה בקנה אחד עם תיארוך החרסים.
מממצאי הסקר — כ 6,600-חרסים אינדיקטיביים ,כ 100-מטבעות ועשרות רבות של כלי אבן ,המתוארכים לתקופות
ההלניסטית–הביזנטית — מתקבל רושם ראשוני שבתקופה ההלניסטית הייתה האוכלוסייה בדרום הגולן דלילה והיא
התקיימה בעיקר באתרי יישוב קטנים .במהלך התקופה הרומית הקדומה החלו להתפתח באזור יישובים כפריים ,ובשלב זה,
אולי בעקבות מסעות הכיבוש של אלכסנדר ינאי בעבר הירדן המזרחי ,קמו באזור גם יישובים יהודיים שעשו שימוש בכלי אבן
מקירטון .מגמת התעצמות האוכלוסייה נמשכה גם במהלך התקופה הרומית התיכונה ,שהייתה כנראה תקופת השיא ,הן
מבחינת מספר היישובים הן מבחינת היקף האוכלוסייה .במהלך התקופה הרומית המאוחרת היקף האוכלוסייה באתרים ירד
ואחדים מהם חדלו להתקיים בשלב זה .בשלהי התקופה הרומית המאוחרת ובראשיתה של התקופה הביזנטית הצטמצמו
מאוד או חדלו להתקיים עשרות מאתרי דרום הגולן מן תקופה הרומית ,בהם גם יישובים יהודיים — תופעה המוכרת גם
מאזורים אחרים בצפונה של ארץ ישראל .אופייה של התופעה שולל אפשרות של היעלמות ההתיישבות היהודית בעקבות
פעולה צבאית או פגיעה אתנית מכוונת ,כיוון שגם יישובים שאינם יהודיים היו חלק ממנה .במהלך התקופה הביזנטית חלה
ירידה ניכרת במספר האתרים המיושבים בדרום הגולן ,אולם שטחם של האתרים שהיישוב בהם נמשך גדל מאוד .על
תופעה דומה הצביע בן דוד על סמך תוצאות סקרו במרכז הגולן המערבי .במהלך התקופה הביזנטית נוסדו בכל השטח
הנסקר שני אתרי יישוב כפריים במישור חוף הכנרת :ח' כורסי וח' דווירבן.
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. קצרין. הישוב היהודי בגולן.בן דוד ח' תשס"ו
.(( )סקר ארכיאולוגי של ישראל44)  מפת חמת גדר.א2012 'הרטל מ' ובן אפרים י
.(( )סקר ארכיאולוגי של ישראל36/1)  מפת מעלה גמלא.ב2012 'הרטל מ' ובן אפרים י
.(( )סקר ארכיאולוגי של ישראל40/1)  מפת נוב.ג2012 'הרטל מ' ובן אפרים י
.(( )סקר ארכיאולוגי של ישראל40)  מפת עין גב.ד2012 'הרטל מ' ובן אפרים י
.(( )סקר ארכיאולוגי של ישראל36/2) הירי- מפת רגם אל.ה2012 'הרטל מ' ובן אפרים י
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. מפת אתרי הסקר בדרום הגולן.1
.(1:1  כלי אבן מאתרים בסקר דרום הגולן )קנ"מ.2
. ראש סוס מגולף באבן בזלת מג'דיא.3
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 .1מפת אתרי הסקר בדרום הגולן.

 .2כלי אבן מאתרים בסקר דרום הגולן )קנ"מ .(1:1
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 .3ראש סוס מגולף באבן בזלת מג'דיא.
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עיי מערות )מזרח(
אורי ברגר ואניה קליינר

05/11/2018
דוח סופי

בחודש יוני  2016נערכה חפירת הצלה ממזרח לשכונת הבוסתן בחצור הגלילית )הרשאה מס'  ;A-7689נ"צ  ;251250/766300איור ,(1
לקראת הקמתה של שכונת מגורים חדשה במקום .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון משרד הבינוי והשיכון ,נוהלה על ידי א' ברגר וא'
קליינר ,בסיוע י' יעקובי )מנהלה( ,א' פרץ )צילום( ,ר' מישייב ור' לירן )מדידות ושרטוט( ,נ' מרום )ארכיאוזואולוגיה( וצוות פועלים מחצור הגלילית ומן
הכפרים מנדא ומג'ד אל-כרום.

אתר 'עיי מערות' ,במורדות מדרון מזרחי ,נסקר לראשונה במחצית השנייה של המאה הי"ט )Conder and Kitchener
 ;1881:197–199גרן תשמ"ז ,(252:ושוב בשלהי המאה הכ' בסקר בתי הכנסת ,אז זוהו שרידי בית כנסת ויישוב יהודי )אילן
תשמ"ז (22:ובסקר מפת ראש פינה )סטפנסקי  :2012אתרים  .(151 ,150 ,149האתר נחפר בחלקו בשנים  2002ו2005-
)סמיטליין  ;2006הרטל וברון  ,(2013אז נחשפו ותועדו קטעים מן המכלול התעשייתי והחקלאי של היישוב הקדום.
נפתחו חמישה שטחי חפירה ) ;E–Aאיור  (2בשטח שבין החפירות הקודמות .נתגלו מערת קבורה מן התקופה הביזנטית,
וכן מתקנים חצובים וספלולים ,שהשתייכו למכלול הגתות והחציבות שחשפו הרטל וברון ) ,(2013שתיארוכם אינו ברור .עוד
אותרו ערמות סיקול ,קירות שדה ומדרגה חקלאית — חלק ממערך חקלאי מסורתי ששימש את תושבי הכפר הערבי מע'אר
אל-ח'יט )  (El-Mughâr; Mughar el-Kheitעד סוף שנות ה 40-של המאה הכ' לסה"נ.

שטח A
נחפר גל אבנים סגלגל ) 8.5 × 6.5מ' 0.7 ,מ' גובה; איור  ,(3שמתארו מוקפד ,מוקף בקיר אבן ,ותחילה נראה כמבנה קבורה
קדום )טומולוס; שטקליס תש"ח( .בחפירתו הסתבר שזוהי ערמת סיקול של חקלאי המקום שסיקלו והכשירו את אדמות
המדרון .ממצא כלי החרס בערימה — שברי גוף שחוקים ברובם — מעיד כי היא אינה מוקדמת לתקופה הביזנטית.
שטח B
על שפת הערוץ ,החוצה את שטח החפירה ממזרח למערב ,נחפרה מדרגה חקלאית ) 11 × 5מ'( מוקפת קירות אבן )איור
 (4הרוסים ברובם בעקבות שנות עזובה והיעדר תחזוקה וטיפול .בחפירת ההצטברות בתוך המתחם אותרו מעט שברי כלי
חרס שחוקים מן התקופות הרומית ,הביזנטית והעות'מאנית; בחפירת הקירות לא אותרו ממצאים .ניכר שהמדרגה
החקלאית נבנתהכתוספת שטח מעובד לאזור הטרשי שבאתר ,תוך שהיא גורעת משטחי הזרימה הטבעיים של הערוץ
במקום.
שטח C
נחפרה מערת קבורה )איורים  ,(6 ,5מלאה כמעט עד תקרתה באדמת סחף ,והובחנו בה שלוש שכבות ממצא )איור :(7
שכבה  .IIIמבואה מדורגת חצובה בסלע ) 1.3מ' עומק מפני השטח( הובילה אל פתח כניסה מלבני ) 1מ' רוחב 1.4 ,מ'
גובה( ,שהיה כנראה סגור בדלת או באבן גולל; זו לא אותרה בחפירה ,אולי משום שנשדדה ונלקחה לפני מאות שנים .חלל
המערה ) ;L309כ 3.5-מ' קוטר( נחצב בסלע הגיר הרך ,ובדופנותיו הצפונית ,המערבית והדרומית-מזרחית נחצבו מקמרים
ומשכבים דמויי אמבט ) ,(L312 ,L308 ,L306שנמצאו הרוסים כמעט לגמרי; אותרו בהם שרידי עצמות אדם .שרידים רבים
של עצמות אדם אותרו גם בשכבת ההצטברות שמעל רצפה  .309בדופן המזרחית נחצב כוך קבורה מוארך ) ;L310כ0.8 -
×  2.0מ' 0.8 ,מ' גובה; לא נחפר( .במקמר  312נחשף מעבר שהוביל לחלל נוסף ולמחילה שנמשכה מזרחה; המחילה
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והחלל לא נחפרו .פתח המעבר המקורי נהרס והורחב מעבר לגודלו המקורי ,אך לא ברור אם היה זה הרס מכוון או תוצאה
של בליה טבעית .בחלל המרכזי של המערה נמצאו פזורים לוחות אבן אחדים ) 0.4 × 0.4 × 0.1מ' גודל ממוצע( .נראה
שחלקם שימשו לכיסוי הנקברים במשכבים ולחסימת הכוך ,אך הוזזו ממקומם ,אולי במהלך שוד מערת הקבורה .נמצאו מעט
חרסים ,רובם המכריע שברי גוף קטנים מצולעים במצב השתמרות ירוד ,שאינו מאפשר תיארוך.
בשל היעדר ממצא מתארך ,נקבע זמן חציבתה של המערה והשימוש בה על סמך סגנונה לשלהי התקופה הרומית או
לתקופה הביזנטית )לדרמן ואביעם  ;1997פורת  ;1997שטרן  ;1997זינגבוים  ;2001פורת .(2007
שכבה  .IIעל שכבה  IIIהושתת קיר אבן ) (W311שנבנה בגסות; שולבו בו בשימוש משני לוחות אבן ,דוגמת אלה הנזכרים
לעיל .בפתח המערה נמצא חציו התחתון של קנקן מן התקופה הממלוכית )איור  (8חתום תחת סלע גדול יחסית )× 0.45
 0.60 × 0.50מ'( .לאחר רפאות שברי הקנקן ובדיקת שבריו נראה שכבר היה שבור עת הונח בפתח המערה כדי לשמש
מעין קערה עמוקה .מערות קבורה משמשות כיום ,ושימשו גם בעבר ,לאחזקת צאן ולמחסה לרועיהם )גרן תשמ"ז;252 :
צינמון  .(2014ייתכן שהקערה המאולתרת הונחה עם מי שתייה עבור כלב רועים.
שכבה  .Iנחפרה הצטברות של אדמת סחף שחדרה מפני השטח ,כשפתח המערה היה פרוץ והמערה לא הייתה בשימוש.
נראה כי מאז תום השימוש במערת הקבורה הצטברו בה עצמות בעלי חיים .העצמות זוהו באמצעות האוסף המשווה של
המעבדה לארכיאוזואולוגיה באוניברסיטת חיפה ונמדדו ) ;N=21טבלה .(Driesch 1976 ;1רוב העצמות שייכות לשני מיני
כלביים :כלב גדול או זאב ) (Canis lupus subsp.ושועל .במכלול גם מעט עצמות של צבי ,עז ,חמור וצב .שלוש עצמות —
הומרוס של חמור ,הומרוס של כלב ופמור של שועל — נושאות סימני לעיסה ברורים .סימני בליה שמקורם בחשיפה לפגעי
השמש והאקלים אינם נראים על העצמות .זוהי עדות להרבדה ראשונית או שניונית של פגרים בתוך המערה ,ולא להרבדה
של עצמות שנסחפו אל תוך המערה עם הסדימנט שבתוכו נמצאו .חיזוק למסקנה זו אפשר לראות בממצא הטפונומי )סימני
שיניים על העצמות( ,המרמז כי העצמות הצטברו במערה בעקבות פעילות של טורפים כלביים; עם זאת ,אין בכך כדי ללמד
על מינם של הטורפים )זאב או שועל( .החיה האחרונה שמצאה במערה בית ומחסה הייתה נקבת דורבן.

טבלה  .1שכיחות העצמות המזוהות ומידותיהן )(Driesch 1976
טקסון חלק שלד
כלב

שכיחות מדידות )מ"מ(

לסת עליונה ,ניב

1

הומרוס

1

עצמות כף )מטפודיאל( 4

Bd; 77.7=GL:MCIII=11.1

חוליית צוואר

1

אצבע 2

1

GL=28.1

שועל הומרוס

1

GL; 18.3=Bd;=108.3
12.6=BT

אולנה

1

פמור

2

טיביה

1

Bd=18.7

עצמות כף )מטפודיאל( 2
חמור שיניים
צבי

2

הומרוס

1

אצבע 1

1

הומרוס

1
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GLpe=35

עז

אצבע 1

סה"כ

1
21

שטח D
נחפר מתחם סגלגל ) 20 × 10מ' ,עד  0.3מ' גובה; איור  ,(9מוקף בקיר שדה ארוך )כ 100-מ' אורך; איור  .(10לא ברור
ְלמה שימש המתחם — מכלאה או חלקת עיבוד תחומה .ממצא כלי החרס בשטח היה דל ,וכלל חרסים שחוקים למדי ,רובם
מן התקופה הביזנטית ,שאין בהם די כדי להעיד על זמן בנייתו של הקיר או על זמן השימוש במתחם .דגם בניית הקיר ומצב
השתמרותו הטוב יחסית דומים לקירות שדה אחרים באתר ,המתוארכים לשלהי התקופה העות'מאנית ולימי המנדט הבריטי,
ועל כן נראה כי הקיר שייך לקבוצת קירות זו.
שטח E
על משטחי סלע גיר ,מעט ממערב לגבול שטח חפירות ) 2005הרטל וברון  ,(2013נחשפו ונחפרו שישה ספלולים וכן אגן
חצוב ) 2.5 × 1.5מ' 1 ,מ' עומק( ,ששימש כנראה לאגירת מי גשמים ונגר עילי בגבעה.
בתצלומי אוויר משלהי ימי המנדט בארץ ) (Royal Air Force 1946נראה כי בשטח החפירה היו בעבר קירות שדה ,מדרגות
חקלאיות ,ערמות סיקול ומערכת נרחבת של מתחמים חקלאיים ,שרק מעט מהם שרד 70 ,שנה לאחר צילומן .עם הקמת
שכונת מגורים במקום לא ייוותר כל זכר לנוף הקדומים החקלאי שהיה פה בעבר .מערת הקבורה נאטמה ,כוסתה ותישמר
במצבה הנוכחי תחת כבישי השכונה ההולכת ונבנית ,חרף פעילות הפיתוח ההרסנית במקום.

אילן צ' תשמ"ז .בתי-כנסת בגליל ובגולן .אריאל  .52ירושלים.
גרן ו' תשמ"ז .תיאור גיאוגרפי ,היסטורי וארכיאולוגי של ארץ ישראל  :7הגליל )ב( )תרגום ח' בן-עמרם( .ירושלים.
הרטל מ' וברון ה'  .2013עיי מערות .חדשות ארכיאולוגיות .125
זינגבוים א'  .2001הקבורה בישוב היהודי הכפרי בגולן בתקופות ההלניסטית ,הרומית והביזנטית .עבודת מוסמך,
אוניברסיטת בר אילן .רמת גן.
לדרמן צ' ואביעם מ' תשנ"ח .קברים חצובים מן התקופה הביזאנטית בחבל תפן .עתיקות .149–137:33
סטפנסקי י'  .2012מפת ראש פינה )) (18סקר ארכיאולוגי של ארץ ישראל(.
סמיטליין ה'  .2006עיי מערות .חדשות ארכיאולוגיות .118
פורת י' תשס"ז .קברים מהתקופות הרומית והביזנטית בקיסריה .עתיקות .56–45:55
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פורת ל' תשנ"ח .מערות קבורה ומחצבה בחורבת כנס – כרמיאל .עתיקות .88–81:33
צינמון ג'  .2014חורבת עמודים )דרום-מערב( .חדשות ארכיאולוגיות .126
שטקליס מ' תש"ח .טומולוס מתקופת הברונזה בארץ ישראל המזרחית .ידיעות י"ד ,א–ב.4–1:
שטרן ע' תשנ"ח .מערות קבורה ומחצבה בכסרא .עתיקות .135–103:33
Conder C.R. and Kitchener H.H. 1881. The Survey of Western Palestine I: Galilee. London.
Driesch von den A. 1976. A Guide to a Measurement of Animal Bones from Archaeological Sites.
Cambridge, MA.
Royal Air Force 1946. Palestine Survey Aerial Map 5106: 680 DEV 84, 4 (4 April 1946). The Center for
Computational Geography: The Map Library and Aerial Photograph Archives, The Hebrew University of
Jerusalem
 .1מפת איתור.
 .2שטחי החפירה ומיקומי חפירות עבר.
 .3שטח  ,Aתכנית וחתך.
 .4שטח  ,Bמבט לצפון.
 .5שטח  ,Cתכנית וחתכים.
 .6מערת הקבורה ,מימין ,פתח הכניסה למערה ,מבט לדרום.
 .7פתח מערת הקבורה טרם חפירתה ושלוש שכבות הממצא הניכרות בחתך ,מבט לצפון.
 .8מחצית הקנקן הממלוכי.
 .9שטח  ,Dמבט לדרום.
 .10קטע מקיר השדה הארוך ,מבט לצפון-מערב.
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 .1מפת איתור.

 .2שטחי החפירה ומיקומי חפירות עבר.
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 .3שטח  ,Aתכנית וחתך.
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 .4שטח  ,Bמבט לצפון.
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 .5שטח  ,Cתכנית וחתכים.
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 .6מערת הקבורה ,מימין ,פתח הכניסה למערה ,מבט לדרום.

 .7פתח מערת הקבורה טרם חפירתה ושלוש שכבות הממצא הניכרות בחתך ,מבט לצפון.
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 .8מחצית הקנקן הממלוכי.

 .9שטח  ,Dמבט לדרום.
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 .10קטע מקיר השדה הארוך ,מבט לצפון-מערב.
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עין אסור )אסאוויר(
איתי אלעד ויצחק פז

16/07/2018
דוח ראשוני

בחודשים ינואר–דצמבר  2017נערכה חפירת בדיקה נרחבת באתר עין אסור )עין אסאוויר; הרשאה מס'  ;A-7888נ"צ  ;20199/70940איור
 ,(1לקראת הקמת מחלף .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון חברת נתיבי ישראל ,נוהלה על ידי א' אלעד וי' פז ,בסיוע א' גורזלזני ,ש'
עמנואלוב ,ס' דוידוב ,ל' בריילובסקי ,ע' מסארווה ,א' סגל ,ש' אלבז ,ד' שלם ,ג' סובולב וא' אורן )ניהול שטחים( ,כ' סעיד ומ' מסארווה )מחוז חיפה
ברשות העתיקות( ,י' עמרני וא' בכר )מנהלה( ,ד' פנחסוב ,ע' ברקאי ,ע' רבין ,נ' שאול ,ע' אופיר ,ע' רוזנטל ,א' עקיבא ,א' קוסטרוב ,ע' קאשי וא'
קפ קדוש )חינוך והדרכה( ,מ' קאהן ור' מישייב )מדידות ושרטוט( ,א' פרץ )צילום שטח( ,י' מרמלשטיין וחברת גריפין )צילומי רחפן( ,חברת טרלוג
)סקר מגנומטרי( ,ל' בריילובסקי )כלי צור( ,ל' פרי )עצמות בעלי חיים( ,י' נגר )אנתרופולוגיה פיזית( ,א' ינאי )כלי חרס( ופ' גנדלמן )הנחיה( .ע'
מסארווה ,א' אורן וס' דוידוב ערכו באתר בדיקות מקדימות טרם החפירה.

אתר עין אסור שוכן במפתח נחל עירון )ואדי ערה( אל מישור השרון הצפוני ,סמוך לתל אסור )אסאוויר; כ 28-דונם( וכקילומטר
ממזרח למושב עין עירון .בשטח האתר שני מעיינות ,ובהם עין אסור ,המכונה גם עין ארובות ,ממזרח לתל ומעיין נוסף ללא
שם מדרום-מערב לתל .סמוך לתל אסור מדרום-מזרח נמצא תל נוסף ,קטן .בחפירות שנערכו בשני התילים בשנים –2001
 (Zertal 2003) 2003ו) 2012–2010-בר  (2016נחשפו שכבות יישוב מתקופות הברונזה הקדומה  ,1הברונזה התיכונה ,2
הברונזה המאוחרת ,הברזל  ,2הפרסית ,ההלניסטית והרומית .בשטח מישורי נרחב מסביב לתל אסור ובעיקר מדרום לו
משתרע אתר פרוטו-היסטורי )כ 650-דונם( ,המכונה עין אסור .במרכז האתר ,במרחק כ 220-מ' מדרום לתל אסור ,יש
התגבהות קטנה .בחפירות שנערכו באתר בעבר נחשפו שרידי יישוב מן התקופות הניאוליתית הקרמית ,הכלקוליתית
הקדומה ,הכלקוליתית המאוחרת ,הב"ק  1והברונזה הביניימית )ינאי תשע"ו ]א[; תשע"ו ]ב[;  .(Yannai 2006בגבעות
שממזרח ומדרום לאתר נחשפו עשרות מערות קבורה חצובות ,השייכות ליישובים ששכנו באתר ).(Yannai 2016
בחפירה נפתחו  16שטחים ) ;P2 ,P1 ,O2 ,O1 ,M5–M1 ,L3–L1 ,K4–K1איור  (2ובהם נחפרו  200ריבועים .נחשפו
שרידים מתקופות אלה :הניאוליתית הקרמית ,הכלקוליתית הקדומה ,הכלקוליתית המאוחרת ,הב"ק 1א ,הב"ק 1ב ,הברונזה
הביניימית ,הרומית המאוחרת והביזנטית.
התקופה הניאוליתית הקרמית .התגלו חרסים אחדים ופריטי צור ,המלמדים על התיישבות באתר בתקופה זו.

התקופה הכלקוליתית הקדומה .בחלק ניכר משטחי החפירה באתר התגלו שברי כלי חרס מתקופה זו .בארבעה משטחים
אלה נחשפו גם שרידי יישוב בני התקופה ,ובהם קירות מבנים )שטחים  L1ו ,(O2-מפלסי פעילות ומעגלי אבנים )שטח (M2
וקבורת ילד בקנקן )שטח .(M5
התקופה הכלקוליתית המאוחרת .בשטח  O2נחשפו שתי שכבות מתקופה זו .בשכבה הקדומה התגלו חלק ממבנה
ומפלסי חיים ,שזמנם מאוחר לתרבות ואדי רבה אך כנראה קדום לתרבות הע'סולית .בשכבה המאוחרת התגלו פינת מבנה
מלבני ורצפות עשויות משברי גוף של כלי חרס וגיר כתוש ,המתוארכים לתרבות הע'סולית.
תקופת הברונזה הקדומה 1א .שרידים מתקופה זו נחשפו רק בשטח  O2שבלב האתר .התגלו לפחות ארבע שכבות יישוב,
ובהן כעשרה מבנים צפופים ,עגולים או סגלגלים ) 0.6–0.4מ' רוחב הקירות; איור  .(3בחלק מהמבנים התגלו מתקנים,
תעלת ניקוז ומשטחי עבודה .באחד המבנים התגלה מתקן עשוי מחומר טבון .בשכבה המאוחרת התגלה מבנה מלבני )איור
 ,(4שעל סמך תכניתו והממצא הקרמי שהתגלה על רצפתו נראה כי זמנו שלב המעבר בין תקופת הב"ק 1א לתקופת הב"ק
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1ב.
תקופת הברונזה הקדומה 1ב .בכל שטחי החפירה באתר התגלו עשרות מבנים ,המיוחסים לשתי שכבות עיקריות )איורים
 .(7–5בשכבה המאוחרת ,הובחנו בחלק גדול משטחי החפירה שני שלבי בנייה .בשתי השכבות של התקופה הובחנו כמה
טיפוסים של יחידות אדריכליות בסיסיות ,המתקיימים זה לצד זה :מבנים דמויי קפסולה ,מבנים מלבניים שלהם פינות
מעוגלות ומבנים מלבניים שלהם פינות ישרות .חלק מן המבנים מצטרפים למבננים ולרובעים ,המופרדים ברחובות וסמטאות,
חלק מהמבנים נמצאים במתחם מוקף בקירות וחלק מהמבנים עומדים בפני עצמם .מן המבנים השתמרו רק יסודות הקירות,
שנבנו באבן ,ואילו הנדבכים העליונים של הקירות ,שנבנו כנראה מלבני בוץ ,לא השתמרו כלל .רוב המבנים נבנו בכיוון צפון–
דרום או בכיוון מזרח–מערב .פתחי המבנים נקבעו לרוב באחד מקירותיהם הארוכים .לאורך הציר המרכזי של המבנים
התגלו בסיסי אבן גדולים ,שעליהם הוצבו כנראה עמודי עץ לתמיכת התקרה .סמוך לחלק מן המבנים ולעתים אף צמוד
אליהם נתגלו ממגורות ,שמהן השתמרו מעגל אחד או שניים של אבנים .באזור שטרם נחפר בין שטחים  M2 ,M1וM3-
נערך סקר מגנומטרי ,המלמד כי קטעי הרחובות שנתגלו בחפירה מצטרפים לרשת רחובות מורכבת ,המשולבת בין הרובעים
והמתחמים באתר )איור  .(8עוד עולה מן הסקר כי האתר בנוי בצפיפות רבה ,כמעט ללא מרחבים פתוחים .בחפירה התגלו
שברים רבים של כלי חרס מקומיים וכן שברים אחדים של כלי חרס מצריים ,ובהם בקבוק וכלי גלילי.
תקופת הברונזה הביניימית .בכמה משטחי החפירה התגלו שברי כלי חרס ללא שרידי בנייה.
התקופות הרומית המאוחרת והביזנטית .בשכבת פני השטח ברבים מן השטחים נמצאו חרסים מתקופות אלה ,רובם
קטנים ושחוקים .בשטח  K3נחשף בור אשפה ) × 2.3 2.2מ' 0.4 ,מ' עומק( המתוארך לתקופה הרומית המאוחרת )המאות
הג'–הד' לסה"נ( .בשטח  P1נחשפה תעלת מים מטויחת היטב ,הקשורה אולי להטיית מים מנחל עירון הסמוך ,המתוארכת
כנראה לתקופות הרומית המאוחרת והביזנטית.
התוצאות הראשוניות מחפירת הבדיקה באתר עין אסור מלמדות כי האתר יושב לראשונה בתקופה הניאוליתית הקרמית.
בתקופה הכלקוליתית הקדומה השתרע האתר בשטח נרחב ,אולם בשלב מוקדם זה של החפירה טרם אפשר לקבוע מהו
שטח היישוב במדויק .בתקופה הכלקוליתית המאוחרת הצטמצם היישוב למרכז האתר ,סמוך למעיינות .אזור זה נותר גרעין
היישוב גם בתקופת הברונזה הקדומה .בתקופת הב"ק 1א השתרע היישוב בשטח מצומצם יחסית של כמה עשרות דונמים.
בראשית תקופת הב"ק 1ב התרחב היישוב לשטח של כמה מאות דונמים ,ולקראת סוף התקופה הגיע היישוב לשיא גודלו
)כ 650-דונם( .בתקופת הב"ק 1ב נבנה היישוב באתר בצפיפות והובחנו בו תכנון וארגון המאפיינים יישובים פרוטו-עירוניים.
בסוף תקופת הב"ק 1ב ניטש האתר ,בדומה לאתרים אחרים בני תקופה זו ,דוגמת תל בית שאן ותל מגידו.

בר ש'  .2016תל אסור  .2012–2010חדשות ארכיאולוגיות .128
ינאי א' תשע"ו )א( .שרידים מתרבות ואדי רבה ומתקופת הברונזה הקדומה 1א'–ב' בשטח  Iבעין אסור )עין אסאוויר(.
עתיקות .21*–1*:85
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ינאי א' תשע"ו )ב( .שרידים מתרבות ואדי רבה ,מתקופת הברונזה הקדומה 1ב' ומתקופת הברונזה הביניימית בשטח  Jבעין
אסור )עין אסאוויר( .עתיקות .43*–23*:85
Yannai E. 2006. ‘En Esur (‘Ein Asawir) I. Excavations at a Protohistoric Site in the Coastal Plain of

Israel (IAA Reports 31). Jerusalem.
Yannai E. 2016. ‘En Esur (‘Ein Asawir) II. Excavations at the Cemeteries. Jerusalem.
–Zertal A. 2003. The Excavations at Tel Asawir: Preliminary Report of the First Two Seasons 2001

2002. Haifa.
 .1מפת איתור.
 .2מפת שטחי החפירה.
 .3מבנים צפופים מתקופת הב"ק 1א ,מבט לצפון-מערב.
 .4מבנה משלב המעבר מתקופת הב"ק 1א לתקופת הב"ק 1ב ,מבט לצפון-מערב.
 .5שטח  ,M1רחוב ומבננים מתקופת הב"ק 1ב ,מבט לצפון-מערב.
 .6שטח  ,M2מבנים ורחובות מתקופת הב"ק 1ב ,מבט לדרום-מזרח.
 .7שטח  ,M4מבנה מתקופת הב"ק 1ב ,מבט לדרום-מזרח.
 .8תוצאות סקר מגנומטרי בין השטחים  M2 ,M1ו.M3-

 .1מפת איתור.

1079 / 1276

 .2מפת שטחי החפירה.
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 .3מבנים צפופים מתקופת הב"ק 1א ,מבט לצפון-מערב.

 .4מבנה משלב המעבר מתקופת הב"ק 1א לתקופת הב"ק 1ב ,מבט לצפון-מערב.

1081 / 1276

 .5שטח  ,M1רחוב ומבננים מתקופת הב"ק 1ב ,מבט לצפון-מערב.

 .6שטח  ,M2מבנים ורחובות מתקופת הב"ק 1ב ,מבט לדרום-מזרח.
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 .7שטח  ,M4מבנה מתקופת הב"ק 1ב ,מבט לדרום-מזרח.

 .8תוצאות סקר מגנומטרי בין השטחים  M2 ,M1ו.M3-
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עין אסור )אסאוויר( ,שטח M
איתי אלעד ,יצחק פז ודינה שלם

31/12/2018
דוח ראשוני

בחודשים מרס–יולי  2018נערכה חפירת הצלה בשטח ) Mמקטע  (3באתר עין אסור )אסאוויר; הרשאה מס'  ;A-8185נ"צ ;20199/70940
איור  .(1החפירה ,מטעם רשות העתיקות ,נוהלה על ידי א' אלעד ,י' פז וד' שלם ,בסיוע ל' בריילובסקי ,ס' דוידוב ,מ' קרקובסקי ,ש' עמנואלוב ,א'
סגל ,נ' פייג ,י' חושקר ,נ' גצוב ,א' סנצ'ס סטרחר ,ג' טל ,ע' דרורי ,י' אלכסנדר ,ד' קירזנר ,א' עפרון וי' מרמלשטיין )ניהול שטח( ,א' אורן ,ס' דלאשה
וא' שוקרון )פיקוח( ,ר' אבו סלאח ,ז' לוטן ,י' עמרני וא' בכר )מנהלה( ,י' שמידוב ,מ' קונין ור' מישייב )מדידות ושרטוט( ,א' פרץ )צילום שטח( ,י'
מרמלשטיין ,י' שמידוב וחברת גריפין )צילומי רחפן( ,חברת טרלוג )סקר מגנומטרי( ,ל' בריילובסקי )כלי צור( ,מ' פינס )עצמות בעלי חיים( ,י' נגר
)אנתרופולוגיה פיזית( ,א' ינאי )כלי חרס( ,פ' גנדלמן )הנחיה( וכן כ' סעיד ומ' מסארווה ממחוז חיפה ברשות העתיקות .ע' מסארווה ,א' אורן וס'
דוידוב ערכו באתר בדיקות מקדימות טרם החפירה.

בחודשים אלה נמשכה החפירה בשטח ) Mמקטע  ,(3המשתרע בחלקו הדרומי-מערבי של האתר הפרוטו-היסטורי )איור ;2
אלעד ופז  ,2018ור' שם ביבליוגרפיה( .נפתחו עשרה שטחי משנה ) ,(M10–M1ובהם נחפרו  316ריבועים .נחשפו שרידים
המתוארכים בעיקר לתקופות הכלקוליתית הקדומה ,הכלקוליתית המאוחרת והברונזה הקדומה 1ב .מתקופת הברונזה
הקדומה 1ב התגלו שתי שכבות עיקריות ,האחת מן השלב הקדום של התקופה והשנייה מן השלב המאוחר שלה.
התקופה הכלקוליתית הקדומה
ממצאים מהתקופה הכלקוליתית הקדומה ,משלב מאוחר לתרבות ואדי רבה ,התגלו בכל מקום שבו העמיקה החפירה
מתחת לשכבות מתקופות הברונזה הקדומה והכלקוליתית המאוחרת .עיקר הממצא התגלה בחלקים המזרחי ,הדרומי
והמערבי של המקטע.
בחלק המזרחי של המקטע )שטח  (M7נתגלו שתי שכבות של בנייה מרשימה )איור  .(3בשכבה הקדומה התגלו קטעי
מבנים גדולים בציר צפון–דרום ,שאחד מהם כולל קיר ארוך ) 14מ' ויותר( .סמוך לקיר התגלו קטעי תעלות ניקוז שכוסו
באבנים .לשכבה זו אפשר לייחס מפלס מוארך )כ 15 × 4-מ'( ,שנבנה מנדבך אחד של אבני שדה בינוניות שהונחו ללא סדר
)איור  .(4ממערב למפלס זה נחשפה רצפה של אבנים קטנות ,ובה התגלתה צלמית אישה; נראה שהרצפה קדומה למבנים.
בשכבה המאוחרת נבנו המבנים באותו כיוון ,ועל הקיר הארוך נבנה קיר נוסף .ממערב למבנים התגלו רצפות עשויות מאבנים
קטנות מהודקות.
בחלקים הדרומי )שטחים  ,(M3 ,M1המערבי )שטחים  (M6 ,M5והצפוני–המערבי )שטח  (M9של המקטע נתגלו 4–2
מפלסים של רצפות מאבנים קטנות ומתקנים שנבנו מאבנים או לבנים שרופות .בשטח  M4התגלה מבנה קבורה מלבני )2.5
×  3.0מ' מחוץ ,כ 2 × 1-מ' מפנים; איור  ,(5שנבנה בציר מזרח–מערב .המבנה כולל שלושה קירות ,שנבנו באבני גוויל
לגובה ארבעה נדבכים .שני הקירות הארוכים של המבנה נבנו משלוש שורות של אבנים ,ואילו הקיר הקצר ,המערבי ,נבנה
משורת אבנים אחת .צדו המזרחי ,הפתוח ,של המבנה נסגר בכמה לוחות אבן גדולים .המבנה קורה בארבעה לוחות אבן
גדולים מאוד; לימים הם שימשו משטח מרוצף במבנה מתקופת הב"ק 1ב .בתוך הקבר התגלה נקבר יחיד ,בוגר ,ולצדו כמה
קערות .מחוץ למבנה ,צמוד לקיר הקצר ,התגלה נקבר נוסף ,שהונח על צדו ,גבו פונה אל הקיר .נראה שבשטח  M5התגלו
שרידים של מבנה קבורה נוסף.
עוד התגלו במקטע כמה קבורות של פרטים בוגרים מתחת לרצפות מבנים וקבורת פעוט שכוסה בכלי חרס.
נראה כי הממצא הקרמי מכל שכבות התקופה אחיד ,והוא כולל מגוון קערות )איור  ,(4–1:6לרבות קערות קטנות מחופות
שחור וממורקות )איור  ,(4:6פערורים )איור  ,(5:6אגנים )איור  ,(6:6קנקנים פסוקי צוואר )איור  ,(9–7:6קנקני שפת קשת
)איור  (13–10:6וידיות סרט )איור  .(15 ,14:6מקצת מן הכלים עוטרו בחריתה ,חלקה גסה .כן ,נתגלו כלי אבן מבזלת ,אבני
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קלע וכלי צור ,ובהם להבי מגל.
התקופה הכלקוליתית המאוחרת
בשטחים  M1ו M3-נתגלו שרידי בנייה וממצאים המיוחסים לתרבות הע'סולית שבתקופה הכלקוליתית המאוחרת; רובם
התגלו הישר מתחת לפני השטח ומקצתם — מתחת לשרידי המבנים מתקופת הברונזה הקדומה .התגלו כמה קטעי קירות,
רצפות ומתקנים ,המיוחסים כנראה לשתי שכבות לפחות .באחד הריבועים נתגלו כמה פריטים מנחושת ,ובהם גרזן וגושים,
המלמדים כנראה על תעשייה שהתקיימה במקום .הממצא הקרמי אופייני לתרבות הע'סולית ,והוא כולל קערות ) Vאיור –1:7
 ,(4קערות מעוגלות )איור  ,(6 ,5:7פערורים )איור  ,(9–7:7קנקנים )איור  ,(12–10:7בזיכים )איור  (13:7וידיות שלהן חתך
משולש )איור  ;(15 ,14:7חלק מהקערות והבזיכים עוטרו בעיטור צבוע על רקע בהיר.
תקופת הברונזה הקדומה 1ב ,השלב הקדום
משלב זה נחשפו שרידי בנייה בכל רחבי שטח  ;Mצפיפות השרידים מהשלב הקדום של התקופה נמוכה משמעותית מזו
שבשלב המאוחר של התקופה .התגלו כ 15-מבנים ,ובהם בעיקר מבנים מלבניים במגוון מידות ,שלהם פינות מעוגלות ,וכן
כעשר ממגורות עגולות .המבנים כוללים שני טיפוסים עיקריים האופייניים לשלב זה .הטיפוס האחד הוא מבנה קטן ) 5 × 3מ'
בממוצע( ,שקירותיו צרים )כ 0.6-מ' רוחב בממוצע( ובצירו המרכזי הוצבו שני בסיסי עמודים )איור  .(8טיפוס זה של מבנה
נעדר מהשלב המאוחר של התקופה .נראה כי הוא מאפיין רק את השלב הקדום של תקופת הב"ק 1ב באתר ,וייתכן אף
שהוא מעט קדום יותר )ר' ,אלעד ופז  :2018איור  .(4הטיפוס השני הוא מבנה גדול )כ 10.0 × 3.5-מ'( ,שקירותיו רחבים
) 1.0–0.9מ' רוחב( ובצירו המרכזי התגלו שלושה או ארבעה בסיסי עמודים .הממגורות העגולות נבנו בשטחים פתוחים
סמוך למבני המגורים ובתוך חצרות .נראה כי השימוש בממגורות היה נפוץ בשלב זה של התקופה.
תקופת הברונזה הקדומה 1ב ,השלב המאוחר
משלב זה נחשפו שרידי בנייה צפופים בכל רחבי השטח ובכל הריבועים שנפתחו בשטח  .Mאל השרידים שנחשפו בחפירה
מצטרף מידע מסקר מגנומטרי שנערך במרכז השטח טרם החפירה )איור  .(9בחפירה בשטח  Mהתגלו רחובות ,מתחמים,
מבני מגורים מכמה טיפוסים ,חצרות ,ממגורות ומתקנים .בחלק גדול מן הריבועים הובחנו בשרידים שני שלבי בנייה —
לעתים תוספות או תיקונים למבנים קיימים ולעתים שינויים מבניים מהותיים .בשטח עוברים כמה רחובות ,חלקם ראשיים
וחלקם משניים ,המחלקים אזור זה של היישוב לכמה רבעים .צמוד לרחובות או סמוך להם נחשפו כ 30-מבני מגורים )× 3.5
 11.0מ' בממוצע( מכמה טיפוסים :מבנים דמויי קפסולה ,מבנים מלבניים עם פינות מעוגלות ומבנים מלבניים עם פינות
ישרות .המבנים שנחשפו נבנו בשני כיוונים עיקריים :צפון–דרום ומזרח–מערב .הפתח נקבע באחד מקירות האורך; במקרים
רבים התגלה קטע מרוצף אבן בחזית הפתח .בציר המרכזי של המבנים התגלו שלוש–ארבע אבנים שטוחות ,גדולות,
ששימשו בסיסי עמודים לתמיכה בתקרה .בקדמתם של חלק גדול מן המבנים נבנתה חצר פתוחה תחומה בקיר .בחלק מן
החצרות נחשפו ממגורות ,משטחי פעילות ,שלהם תשתית של אבנים קטנות ,ומתקנים שונים .כן נחשפו בשטח כ15-
ממגורות במגוון מידות שיוחסו לשלב זה .רוב הממגורות קטנות )כ 1-מ' קוטר פנימי( ,אך נחשפו גם ממגורות גדולות יותר
) 2.9מ' קוטר מרבי( ,שבמרכזן התגלה בסיס יחיד לעמוד שתמך בתקרה.
להלן יתוארו שני אזורים בחפירה )שטח  ;M2שטחים  ,(M6–M4שהשרידים שנחשפו בהם מייצגים היטב את השלב
המאוחר של תקופת הברונזה הקדומה 1ב.
שטח ) M2איור  .(10בחפירת הבדיקה שנערכה בשטח בשנת ) 2017אלעד ופז  :2018איור  (6נחשף מבנן מורכב ,הכולל
מבנה דמוי קפסולה בכיוון מזרח–מערב ) ,(31145שביטל מבנה קדום לו בכיוון צפון–דרום ) .(31146מדרום למבנן נחשפה
חצר פתוחה ,ובה כמה אזורי פעילות ) .(31250 ,31245צמוד למבנן מדרום-מזרח נחשף רחוב בכיוון כללי צפון-מזרח–
דרום-מערב ) .(31170בסקר המגנומטרי שנערך בעבר הובחנו ממערב לחפירת הבדיקה צומת רחובות גדול ובסביבתו
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מבנים.
בחפירת ההצלה הנוכחית הורחב שטח חפירת הבדיקה לכל הכיוונים ,ונחשפו הרחובות העוברים בתחומו וכמה מבנים.
התברר כי הצומת הגדול מחבר שלושה רחובות מרכזיים ,האחד ) (31500בכיוון כללי צפון–דרום וראשיתו בדרום-מזרח
שטח  ,Mהשני ) (31170בכיוון כללי צפון-מזרח–דרום-מערב והשלישי ) (31450בכיוון כללי דרום-מזרח–צפון-מערב .בצומת
המרכזי הושלמה חפירת פתחו של המבנן המרכזי ) :(31321פתח כפול ) 2מ' רוחב( ששימש מעבר יחיד מהרחוב למבנן.
צמוד לרחוב  31500ממזרח נחשפו שני מבנים ) ,(31550 ,31350שנבנו לאורך רחוב  31500והם משיקים זה לזה .מבנה
 31350דמוי קפסולה ,והוא נחשף בשלמותו .צמוד לקיר המזרחי של המבנה מחוץ נחשף קטע של ריצוף ,המאפיין פתחי
מבנים ,ועל כן נראה שהפתח היה קבוע בקיר המזרחי של המבנה .בציר המרכזי של המבנה נחשפו שלושה בסיסי עמודים.
מבנה  31550מלבני ולו פינות מעוגלות; רק חלק ממנו נחשף .רחוב  31450נחשף בקטע קצר ) 12.5מ' אורך חשיפה( ,אך
בסקר המגנומטרי ניכר כי הוא נמשך כ 50-מ' נוספים לכיוון צפון-מערב .בקצה הצפוני-מערבי של הקטע שנחשף ,מתחבר
הרחוב עם רחוב נוסף ,צר ) ,(31510שנמשך לצפון .בפינה המזרחית של צומת רחובות זה נחשף מבנה מגורים שהשתמר
היטב ) ,(31400ובו הובחנו שני שלבים .בשלב המאוחר הוקטנו מעט מידות המבנה ) 8.5 × 3.5מ'( .בקיר המזרחי של
המבנה התגלה פתח ,ובו אבן סף ,ובחזיתו — קטע גדול של ריצוף מרשים ) .(31496סמוך לפתח המבנה נחשף חדר מלבני
) (31600ובמרכזו בסיס יחיד של עמוד .על רצפת החדר התגלו שברים רבים של קנקנים באתרם ,ועל כן ייתכן כי החדר
שימש לאחסון )איור  .(11מעברו המערבי של רחוב  31510נחשפה חצר ,ובה שתי ממגורות ) 1.7 — 31650מ' קוטר
פנימי;  2.5 — 31660מ' קוטר פנימי( .במרכזה של ממגורה  ,31660הגדולה מהשתיים ,התגלה בסיס עמוד .לצד אחת
הממגורות נחשף משטח עבודה ,הכולל תשתית של אבנים קטנות ).(31579
שטחים ) M6–M4איור  .(12נחשפה סדרה של שלושה מכלולי בנייה מן השלב המאוחר של תקופת הב"ק 1ב.
המכלול המערבי כולל רחוב ) 19 ;35190מ' אורך חשיפה 3 ,מ' רוחב( בציר צפון–דרום ,שחוצה את שטח החפירה .תוואי
הרחוב ישר ונראה שהושקעו בבנייתו מאמצים רבים .בצד המזרחי של הרחוב נבנה קיר תמך ,משופע מעט; הוא נשען על
מבנים מן השלב הקדום של התקופה .בשלושה חתכים שנחפרו בשטח הרחוב התגלו שכבות של חול דק ושכבות של
חצצים לסירוגין )כ 0.8-מ' עובי(; שכבות החצצים הכילו חרסים שחוקים ,צור וחלוקי נחל קטנים .נראה כי שכבות אלה שקעו
במקום כתוצאה מזרימת מים בתוואי הרחוב .בחלקו הדרומי של הרחוב נחשף קטע מתעלת ניקוז ) ;35142איור  .(13משני
עברי הרחוב נחשפו מתחמים בנויים בצפיפות .מצדו המערבי של הרחוב התגלה מתחם סגור ,הכולל מבנה מגורים מלבני
כפול עם פינות מעוגלות בציר מזרח–מערב ) .(35020 ,35140בחזיתו הדרומית של המבנה התגלתה חצר מלבנית
) ,(35150שבמרכזה נבנתה ממגורה ) .(35160מצדו המזרחי של הרחוב התגלה מבנה מלבני עם פינות מעוגלות
) ,(35180שפתחו נקבע בצדו המזרחי.
מכלול הבנייה הדרומי-מזרחי נרחב ובנייתו טובה; הוא נחשף בחלקו בחפירת הבדיקה באתר .המכלול כולל מבנה דמוי
קפסולה בכיוון צפון–דרום ) ,(33041שהורחב למזרח בבנייה של חדר מלבני ) (33122ולמערב בבנייה של חדר מעוגל
) .(33123פתחו של מבנה  33122נקבע בקירו המזרחי ,ובחזית הפתח התגלה ריצוף אבן .בצירם המרכזי של מבנה
 33041ושל חדר  33122נחשפו ארבעה בסיסים גדולים של עמודים .במרכז חדר  33123נחשף בסיס יחיד של עמוד.
ממזרח למכלול נחשפה ממגורה גדולה ) 2.9 ;33350מ' קוטר פנימי( ,שבמרכזה בסיס עמוד .סמוך לממגורה מצפון נחשף
משטח עבודה ,שלו תשתית של אבנים קטנות .מתחת למשטח עבודה זה נחשפו שרידיו של מבנה מלבני עם פינות
מעוגלות ,השייך לשכבה הקדומה של התקופה ).(33340
המכלול הצפוני-מזרחי כולל מבנה דמוי קפסולה ) ,(33300שנבנה בציר כללי מזרח–מערב .פתח המבנה נקבע בקירו
הדרומי .בציר המרכזי של המבנה נחשפו שלושה בסיסי עמודים .במבנה התגלתה רצפת אבן ,שהשתמרה היטב ,ועליה
שמונה כלים שבורים באתרם )איור  .(14בחזית המבנה ,צמוד לקירו הדרומי ,נבנו שני חדרים מלבניים );(33320 ,33310
חדר  33320שימש מבואה .פתחו של חדר  33310נקבע בקירו הדרומי וחיבר את החדר אל שטח פתוח מדרום לו )חצר?(;
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ייתכן שחדר זה שימש לאחסון.
בתווך שבין המכלול הדרומי-מזרחי למכלול הצפוני-מזרחי נחשף שטח פתוח ) ,(33480כנראה חצר גדולה .אל החצר מוביל
ממערב רחוב ) ,(33470שרוצף באבנים קטנות .הרחוב מסתיים בקצהו המזרחי בשורת אבנים בינוניות מסותתות ובאבן
פותה באתרה ,המלמדת כנראה שבמקום הייתה מותקנת דלת.
כלי חרס מתקופת הברונזה הקדומה 1ב
המכלול הקרמי המאפיין את שטח  Mמגוון וכולל שלוש קבוצות כלים :כלי הגשה )קעריות וקערות( ,כלי בישול )קדרות
ופערורים( וכלי אגירה )קנקנים ,פיטסים ,פכים ,קומקומים וקנקניות(.
קעריות חצי עגולות ששפתן ישרה ומחודדת )איור  .(3–1:15קעריות אלה אינן שכיחות באתר ,למרות שהן נפוצות בכל
תקופת הברונזה הקדומה בכל רחבי ארץ ישראל .לעתים הובחנו בקצה שפתן סימני פיח ,המלמדים על שימוש בכלי למאור.
קעריות חצי עגולות ששפתן מחודדת ודמוית ) Sאיור  .(4:15קעריות אלה עשויות בדרך כלל מטין מפולם היטב ודופנותיהן
דקות .חלק מהקעריות מחופות בחיפוי אדום .הן שכיחות מאוד בכל שלבי תקופת הברונזה הקדומה באתר .הקעריות נפוצות
בכל רחבי הארץ והן שכיחות במכלולים קדומים של תקופת הב"ק 1ב )אופק ערני  ,(Cלמשל בהרטוב )Mazar and de
.(Miroschedji 1996: Fig. 17:11–14
קערות מזוות ששפתן מעוצבת ובה מרזב פנימי )איור  .(8–5:15זהו טיפוס הקערות הנפוץ ביותר בתקופת הב"ק 1ב
באתר .קיימים עשרות טיפוסי משנה של קערות אלה והם נבדלים זה מזה בעובי הדופן ,באיכות הצרפה ,באיכות החיפוי
האדום ועוד .עם זאת ,לכל טיפוסי המשנה יש מאפיינים בסיסיים משותפים ,ובראשם השפה המעוצבת והמרזב הפנימי.
קערות אלה נפוצות בעיקר באזור חוף השרון ,אך הן מגיעות עד עמק עכו בצפון )קרית אתא; Golani 2003: Fig.
 (4.1:15–19ועמק יזרעאל במזרח )תל קשיש;  .(Zuckerman 2003: Fig. 17:5, 6כמה קערות מטיפוס זה התגלו אף
בעמק בית שאן ,בתל בית שאן ובתל שלם ) .(Rotem 2012:130, Pl. 19:12, 13גבול תפוצתן הדרומי של הקערות אינו
ברור דיו ,אולם הן לא התגלו באגן הירקון.
קערות עמוקות עם זיזים )איור  .(9:15קערות אלה מתאפיינות בגוף מעוגל ,שפה מחודדת ועיטור פלסטי דמוי זיזים קוניים
מחודדים סמוך לשפה .טיפוס זה של קערות נפוץ באתרי צפון מישור החוף ,ובהם למשל קריית אתא )Golani 2003: Fig.
.(4.2:12, 13
קערות עמוקות ששפתן מעובה )איור  .(11 ,10:15קערות אלה מתאפיינות בדופן עבה ובשפה מעובה הנוטה כלפי פנים.
הן נפוצות בצפון הארץ בתקופה זו ,אך הן התגלו גם בבקעת הירדן )למשל ,בית ירח;,(Paz 2006: Fig.7.19:5; 7.28:1, 3
בעמק יזרעאל )למשל ,תל קשיש;  (Zuckerman 2003ובאגן הירקון )למשל ,אתר רשפון Gophna and Paz 2017: ;4
.(Fig. 16.4:9
קערות-טס )איור  .(14–12:15קערות אלה אינן שכיחות באתר ,אך בדומה לאתרים אחרים בני התקופה הן מבשרות את
הופעת הטסים בתקופת הב"ק  .2הן נפוצות בארץ למן רמת הגולן ) ,(Paz 2018: Fig. 3.1:6דרך המרכז )למשל ,תל דלית;
 (Gophna 1996: Fig. 39:13ועד לדרום )ערד; .(Amiran 1978: Pl. 8:5
קדרות פערוריות )איור  .(18–15:15קדרות אלה נפוצות מאוד באתר ,והן הרוב המכריע של הקדרות שהתגלו בו .לקדרות
שפה מעובה הנוטה כלפי פנים ,גוף מעוגל והן מעוטרות על פי רוב בחיפוי אדום ולעתים נדירות בעיטור פלסטי .הן עשויות
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מטין חום בהיר או צלהב ,ונבדלות בכך מן הפערורים ,המשמשים לבישול )להלן( .הקדרות הפערוריות נפוצות במישור החוף
בתקופה זו ,למשל בעמק עכו ) (Golani 2003: Fig. 4.3ובאגן הירקון ).(Gophna and Paz 2017: Fig. 16.5:3
פערורים חסרי עיטור ששפתם מעובה )איור  .(1:16פערורים אלה הם רוב המכלול הקרמי באתר בתקופה זו .הם עשויים
מטין חום או אדום כהה עם ליבה אפורה או שחורה .נראה כי עיקר שימושם היה לבישול.
פערורים מעוטרים )מרוכסים ו/או מחופים אדום; איור  .(11–2:16פערורים מעוטרים אינם שכיחים באתר ,ומהם הפערורים
המרוכסים נדירים אף יותר .בניגוד לכך ,במרכז הארץ מהווים הפערורים המעוטרים )המרוכסים והמחופים אדום( את רוב
המכלול הקרמי )למשל ,אגן הירקון–איילון;Gophna and Paz 2017: Fig. 16.5:15–19; Paz, Rosenberg and Nativ
.(2005: Fig. 25:4–16
קנקנים ששפתם מחודדת ונוטה החוצה )איור  .(13 ,12:16קנקנים בגודל בינוני ,ששפתם מחודדת וישרה ונוטה מעט כלפי
חוץ ,הנפוצים מאוד באתר .קנקנים מטיפוס זה שכיחים בכל הארץ בתקופה זו )Gophna 1996: Fig. 40:12, 14; Gophna
.(and Paz 2017: Fig. 16.6:1–5
פיטסי שפת קשת )איור  .(19–14:16פיטסים אלה הם כלים גדולים שהיו כנראה מכלי האגירה העיקריים בתקופה זו.
פיטסים אלו נבדלים זה מזה במידת התעגלות השפה כלפי פנים ובעיצובה .נראה כי טיפוס זה נפוץ בעיקר בצפון מישור
החוף ,למשל בעמק עכו ,והוא נדיר באגן הירקון–איילון ) .(Golani 2003: Fig. 4.10, 4.11גבול תפוצתו המזרחי בעמק
יזרעאל )תל קשיש; .(Zuckerman 2003: Fig. 22:2, 3
קומקומים )איור  .(20:16כלים אלה נפוצים בצפון הארץ .במכלולי קבורה הקשורים לאתר התגלו בעבר קומקומים שלמים
רבים .על רצפות בתים בשרידי היישוב באתר התגלו שברי קומקומים ,בעיקר צווארים מרוכסים וחדקים ,וכן כמה קומקומים
שלמים .החדק המוצג בלוח שייך כנראה לטיפוס שכמוהו התגלו שלמים בבית הקברות של עין אסור )Yannai 2016: Fig.
.(2.15:1–8; Yannai and Grosinger 2000: Fig. 9.7:2
ידיות מדף )איור  .(22 ,21:16ידיות אלה שייכות לכלי אגירה ,ובעיקר לקנקנים בינוניים .הן עוטרו בחיפוי אדום והן בהונות
בדרך כלל.
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עין שפרעם
09/12/2018
דוח סופי

נורית פייג

בחודשים מרס ויולי  2016נערכה חפירה בעין שפרעם )הרשאה מס'  ;A-7655נ"צ  ;218033-67/746739-74איור  ,(1לקראת הקמת מבנה
מגורים .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון זאהי ג'רג'ורה ,נוהלה על ידי נ' פייג )צילום( ,בסיוע י' יעקובי )מנהלה( ,מ' קאהן ור' לירן )מדידות
ושרטוט( וח' טחן-רוזן )ציור כלי חרס(.

נפתחו שלושה ריבועי חפירה על מדרון מתון של גבעה מצפון לעין שפרעם ,בשטח המוניציפלי של אעבלין .נחשפו מתקן
ומבנה ,שנבנו בשני שלבים ) IIו ;I-איורים  ,(3 ,2מתקופות הברונזה התיכונה 2א' ו2-ב' .כ 15-מ' מצפון-מזרח התגלו בעבר
מבנה מתקופת הברונזה הקדומה 1ב' ,אסמים מתקופת הב"ת 2ב' ומבנה מתקופות הב"ת 2ב'–הברונזה המאוחרת ) 1פייג
 .(2014בסקר שנערך באזור בעבר התגלו חרסים מתקופות הב"ת ,הברזל ,ההלניסטית והרומית )עולמי וגל תשס"ד,34:
אתר .(51
שלב  .IIנחשף מתקן מעוגל ) ;L108כ 1.1-מ' קוטר; איור  ,(4ששרד ממנו קיר ) .(W115במתקן התגלו קערה ,פיטסים וקנקן
)איורים  (13 ,10 ,6:9 ,1:8שזמנם בין תקופת הב"ת 2א' ל2-ב' )להלן(.

שלב  .Iנחשף מבנה מלבני ) 13.0 × 4.5מ'; איור  (5שקירותיו חדרו אל המתקן המעוגל .למבנה חדר מרכזי ),(L105
שנחשף במלואו ,וסביבו שלושה מרחבים ) (L109 ,L107 ,L106ששרדו חלקית .קירותיו של חדר W112 ,W110) 105
 (,W104 ,W103הושתתו על סלע האם ושרדו לגובה שני נדבכים .הרווחים בין סלע האם לנדבך התחתון של הקירות מולאו
באבנים ליצירת מפלס אחיד שישמש תשתית לבנייה )איור  .(6קירות  110ו 112-רחבים במיוחד ) 1.6–1.2מ' רוחב( ,ואילו
קיר  104צר יחסית ) 0.7מ' רוחב( ושימש אולי קיר מחיצה פנימי .בפנים החדר נחשף רובד אדמה כהה ועליו כלי חרס )איור
 ;16 ,8:9להלן( .במרחב  106נחשפו אבן שחיקה )איור  ;4:11להלן( ושני שקעים טבעיים בסלע ,שהורחבו ,הועמקו בחציבה
והוסבו לספלולים ) .(L118 ,L117במרחב  109נחשף הפן הדרומי של קיר ) ,(W119ומרחב  107נחפר בחלקו .המבנה
בשלב בנייה זה תוארך לפי החרסים )להלן( לזמן המעבר בין תקופת הב"ת 2א' ל2-ב' ועד תום תקופת הב"ת  .2מעל קירות
המבנה ,בעיקר מעל קיר  104ועל פני השטח ,התגלו חרסים משלהי תקופת הברזל  1וראשית תקופת הברזל 2א' )להלן(.
כ 7-מ' מצפון למבנה נחשף מתקן חצוב ) ;L114כ 1-מ' קוטר 0.6 ,מ' עומק; איור  (7ועל קרקעיתו שברי קנקן )איור ;12:9
להלן( מתקופת הב"ת .2
הממצא
החרסים מתוארכים לתקופות הב"ת 2א'–ראשית תקופת הברונזה המאוחרת  1ולסוף תקופת הברזל –1הברזל 2א' .בולטים
בהם כלי אגירה )קנקנים ופיטסים( וקדרות .כן התגלו כמה כלי אבן.
חרסים מתקופות הב"ת 2א'–ראשית הברונזה המאוחרת  .1התגלו קערות מטיפוסים אחדים :קערות עגלגלות )איור
 (1:8–3המתוארכות לתקופת הב"ת 2א' עד הלמעבר לב"ת2ב'; קערה מזווה )איור  (4:8המחקה כלי  Eggshellומתוארכת
למן תקופת הב"ת 2ב' ועד לראשית תקופת הברונזה המאוחרת  ;1בסיסי קערות )איור  ;(6 ,5:8בסיס אדן )איור ,(7:8
האופייני לקערה מזווה ,מתקופת הב"ת  ;2וידית זיז )איור  (8:8של קערה מתקופת הב"ת 2א'.
נמצאו קדרות שלהן ידית מדף ישרה )איור  – (11–9:8הבולטות מבין הקדרות שהתגלו ,הופיעו לראשונה ביקנעם בראשית
תקופת הב"ת  2וייצורן פחת מאוד בשלהי התקופה ) .(Ben Ami and Livneh 2005:270כן התגלו קדרות משלהי תקופת
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הב"ת ) 2איור .(13 ,12:8
נמצאו סירי בישול ,כ 90%-מהם התגלו במרחב  .109הסירים מזווים )איור  (5–1:9ולחלקם שפת מרזב .סירים כאלה נחשפו
ברחבי הלבנט ותוארכו למן תקופת הב"ת 2ב' ועד לראשית תקופת הברונזה המאוחרת )Ben Ami and Livneh
.(2005:276, Type CP C
נמצאו פיטסים ,רובם סמוך למתקן  108בשלב  IIומעליו ,צמוד לנדבך העליון של קיר  112בשלב  ,Iובהם שלושה טיפוסים:
פיטסים דמויי חבית שלהם שפה מעובה )איור  ,(7 ,6:9פיטסים שלהם מפתח רחב )איור  (8:9ופיטסים סגלגלים )איור .(9:9
פיטסים מטיפוסים אלה נחשפו בעבר באתרים המתוארכים לשלהי תקופת הב"ת 2א' עד שלהי הב"ת Ben Ami and) 2
 .(Livneh 2005:285הפיטסים דמויי החבית התגלו גם באתרים מראשית תקופת הברונזה המאוחרת )Ben Ami and
 .(Livneh 2005:286, Type PIIכן התגלו בסיסי פיטסים )איור .(11 ,10:9
נמצאו קנקנים מטיפוס כנעני )איור  ,(13 ,12:9שהיה נפוץ בתקופת הב"ת 2א' ופחת בסופה של תקופת הב"ת  ,2וקנקנים
)איור  (16–14:9המתוארכים לתקופת הב"ת 2א' וכן לתקופת הב"ת 2ב' ,אך בכמויות קטנות יותר ובתפוצה נרחבת פחות
) .(Ben Ami and Livneh 2005:292לרוב הקנקנים בסיס פחוס ,ולחלק קטן מהם בסיס שטוח )איור .(17:9
על ראש קיר  104נחשף נר )איור  (18:9מתקופת הב"ת  2ועליו סימני פיח.
מכלול דומה של כלי חרס מתקופות הב"ת 2א'–ראשית תקופת הברונזה המאוחרת  1נחשף בעבר בתל יקנעם )Ben Ami
.(and Livneh 2005
חרסים מסוף תקופת הברזל –1תקופת הברזל 2א' .התגלו כלי חרס בלוקוסים עליונים בחדר  105ובמרחב  109ומעל
קירות  103ו ,104-בהם :סירי בישול )איור  (3–1:10האופייניים לראשית תקופת הברזל  2ומופיעים כבר בסוף תקופת
הברזל  1בשכבה  XVIIבתל יקנעם ובתענך ) ;(Mazar 2015:12–13קדרה מטיפוס האופייני לאתרי צפון הארץ בתקופות
הברזל –1ראשית הברזל 2א' )איור  ;(Mazar 2015:11 ;4:10קדרה מראשית תקופת הברזל 2א' )איור  ;(5:10קנקן משלהי
תקופת הברזל ) 1איור  ,(6:10שכמותו התגלה בשכבה  H9במגידו ,המתוארכת לתקופה זו ) ;(Mazar 2015:15קנקן )איור
 (7:10שכמותו מופיע במכלולי תקופת הברזל 2א' באתרי החוף הצפוני ) ;(Lehmann 2015:119שבר מעוטר של פך
משלהי תקופת הברזל ) 1איור  (8:10שכמותו נחשף בשכבה  H9במגידו ) ;(Mazar 2015:15ופך מסננת )איור (9:10
מתקופת הברזל .1
כלי אבן .התגלו עליים מבזלת )איור  ,(2 ,1:11אבן כתישה )איור  (3:11ואבן שחיקה )איור  .(4:11הכלים שימשו לכתישת
מזון ולטחינת דגנים והם מוחלקים למשעי ומבריקים משימוש.
כלי האגירה שנמצאו במתקן המעוגל מלמדים שהמתקן שימש כנראה אסם .האסם מצטרף לאסמים שהתגלו בעבר מצפון
לאתר ,ומחזק את ההנחה שבאתר ובסביבתו אגרו תבואה שסופקה כנראה לאחד מהיישובים בתלי החוף ששגשגו בתקופות
הב"ת 2א' ו2-ב' .בשלב מסוים חדל האסם לשמש ומעליו נבנה מבנה .ייתכן שהאסם חדל לשמש בעקבות משבר כלכלי
שפקד את האזור בשלהי תקופת הב"ת  ,2והביא לנטישת תל כברי )פייג  ,(2017אם כי לא ברור אם השימוש באסמים פסק
באזור כולו .המבנה שנבנה מעל לאסם חלש מהגבעה על שטח נרחב סמוך לרצועת החוף .קירותיו רחבים במיוחד ואולי
שימש מבצר שאפשר שליטה על שטחים חקלאיים ,כגון חורבת מלטה ) ,(Covello-Paran 2008ועל דרכי אספקת
התוצרת .כלי החרס משלהי תקופת הברזל –1ראשית תקופת הברזל 2א' מלמדים על המשך ההתיישבות באתר בתקופות
אלה.
טבלות מפרט לאיורים 8–11
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. ירושלים.(( )סקר ארכיאולוגי של ישראל24)  מפת שפרעם.עולמי י' וגל צ' תשס"ד
.126  חדשות ארכיאולוגיות. עין שפרעם.2014 'פייג נ
.74*–39*:89  עתיקות. ממצאים מתקופות הברונזה והברזל ממערב לתל בירה.פייג נ' תשע"ח
Ben-Ami D. and Livneh A. 2005. The Typological Analysis of the Pottery of the Middle Bronze and Late
Bronze Ages. In A. Ben-Tor, D. Ben-Ami and A. Livneh. Yoqne‘am III: The Middle and Late Bronze Ages;

Final Report of the Archaeological Excavations (1977–1988) (Qedem Reports 7). Jerusalem. Pp. 247–
348.
Covello-Paran K. 2008. Excavations at Horbat Malta, Lower Galilee. 'Atiqot 59:5–79.
Lehmann G. 2015. Iron Age IIA–B: Northern Coastal Plain. In S. Gitin ed. The Ancient Pottery of Israel

and Its Neighbors from the Iron Age through the Hellenistic Period 2. Jerusalem. Pp. 115–133.
Mazar A. 2015. Iron Age I: Northern Coastal Plain, Galilee, Samaria, Jezreel Valley, Judah, and Negev.
In S. Gitin ed. The Ancient Pottery of Israel and Its Neighbors from the Iron Age through the Hellenistic

Period 2. Jerusalem. Pp. 5–69.
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עמיעד )צפון(
אורי ברגר ומשה פרייז

13/08/2018
דוח סופי

בחודש נובמבר  2015נערכה חפירת בדיקה מצפון לקיבוץ עמיעד ,בשוליים המערביים של ח' אִ-טבּאק ,ממערב לכביש ) 90הרשאה מס'
 ;A-7542נ"צ  ,(250750/759600לקראת הרחבת הכביש .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון משרד הבינוי והשיכון ,נוהלה על ידי א'
ברגר ,בסיוע מ' פרייז ז"ל )גיאולוגיה( ,ד' קירזנר ור' עסיס )סקירה מקדימה וחתכי בדיקה( ,י' יעקבי )מנהלה( ,ר' מישייב ,מ' קאהן ור' לירן )מדידות
וסרטוט( ,פ' ספיבק )ממצא צור( ,ר' קול )נומיסמטיקה( ,ש' עזאני וי' ארבל.

החפירה נערכה בשטח מישורי פתוח )כ 90-דונם( למרגלותיו המזרחיים של הר עמיעד ,מצפון-מערב למפגש אפיקי הנחלים
עמיעד )ואדי חלאיל א-לוז( וחושלים )ואדי עוקיימה( ,מיובליו של נחל כורזים )ואדי כראזה( .זהו אזור התפר שבין בזלות
הכיסוי של רמת כורזים והמסלע הגירני מתצורת בר כוכבא של הר עמיעד ,מסלע המורכב רבבות רבות של נומולוטים )רמון
תשס"ב; ארקין ואחרים תשמ"ז( .בשטח זה המשתרע בין ח' א-טבאק במזרח וח' עוקיימה )ח' עקמה( במערב התגלו 27
ערמות סיקול ,ארבעה מתקנים חצובים ,ובהם ספלולים ,אגן וגת ,וכן קירות שדה ודולמן )איור  ;1למפות האזור ר' Conder
.(and Kitchener 1880: Sheet IV [Taiyibeh]; Survey of Palestine 1941
האתרים ח' א-טבאק וח' עוקיימה לא נחפרו בעבר .בתחילת המאה הכ' סקר קרגה את הדולמנים באזור רמת כורזים ,כולל
באזור המפגש שבין ואדי עוקיימה ל"ואדי עבאס" ,שמו של נחל כורזים בספרו ) .(Karge 1917:330לצד הדרך העולה
מחורבת גוב יוסף )ח'אן ג'וב יוסף( לראש פינה גילו הארכיאולוגים של אגף העתיקות המנדטורי דולמנים ומונומנטים מגליתיים
אחרים ) .(Guy 1924; Makhouly 1936בראשית שנות ה 60-של המאה הכ' נערך סיור לאיתור דולמנים בעמק החולה,
והתגלו במהלכו דולמנים אחדים ששרדו בשעתו את הכשרת הקרקע בקיבוץ עמיעד )שטקליס תשכ"ב(.
ערמות סיקול )איור  .(1:1–6, 8–13, 15–18, 20–26, 28–31הערמות מלבניות או סגלגלות )בין  3 × 2ל 7 × 6-מ' 1 ,מ'
גובה מרבי ,למעט ערמות  23 ,13ו 24-הגבוהות יותר; להלן( .רוב הערמות הושתתו על סלעים גדולים או על מחשופי סלע,
וחלקן הושתתו על הקרקע .ערמות  23 ,13ו 24-מתנשאות לרום של כ 1.5-מ' ,והן הוקפו בשורה של אבנים גדולות )איורים
 .(3 ,2סמוך לערמות ,על פני השטח ,אותרו שברים של כלי חרס מהתקופה העות'מאנית ומימי המנדט הבריטי ,מבית היוצר
ראשיא אל-פוחאר שבדרום לבנון )רות תשמ"ד; בן דרור  ;1993ברגר  .(Stern 2016 ;2015חרסים דומים אותרו גם מתחת
לגלי האבנים של ערמות  25 ,22–20ו ,26-כמו גם מעט פריטי ברזל ,ובהם חלקים של סוליית נעל ,אבזם ויתד ,המתוארכים
כנראה לזמנם של החרסים .כן נאספו מפני השטח פריטי צור רבים )ספיבק ,להלן( .מעדויות של חברי קיבוץ עמיעד עולה כי
חלק מהערמות סוקלו על ידם עד שנות ה 70-של המאה הכ' .אף שאינם זוכרים בוודאות אילו מן הערמות סוקלו על ידם ,ידעו
להגיד כי לא היו אלה ערמות גדולות או ערמות שסוקלו בסדר מסוים.

מתקנים חצובים .התגלה ספלול ) 0.3מ' קוטר 7 ,ס"מ עומק; איורים  (4 ;7:1ולצדו טבעת חצובה .אי אפשר לקבוע אם
הספלול והטבעת נחצבו יחד ,אך ספלולים אחרים באזור שאינם מלווים בטבעת )ספלולים בנקודה  ,14להלן; סטפנסקי
 :2012אתר  (273מאפשרים להסיק שהספלול קדם לטבעת והוסב לשוקת ,אז נחצבה הטבעת ושימשה לקשירת בעל
חיים .עוד התגלו שני ספלולים מחוברים ) 0.3מ' קוטר 0.1 ,מ' עומק כל אחד; איורים  ,(6 ;5 ;14:1שנחצבו בשיפוע הסלע,
אחד גבוה מהשני; אלה שימשו אולי משטח דריכה ובור איגום של גת .כן התגלה אגן סגלגל ) 0.8 × 0.7מ';  0.1מ' עומק;
איור  ,(19:1וצמוד לו — טבעת חצובה; ייתכן שהאגן שימש אף הוא שוקת ,ולצדה הותקנה טבעת לקשירת בעל חיים.
מתחת לערמת סיקול  26ולאדמה שהצטברה בבסיסה נחשפה גת )איור  (27:1שמצב השתמרותה ירוד .לגת משטח דריכה
) 2.5 × 2.0מ'( ,שרק מעט מן הדופן הצפונית שלו שרד )כ 3-ס"מ גובה( .בפינתו הצפונית-מזרחית של משטח הדריכה
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התגלה בור איגום מלבני ) 1.1 × 0.6מ' 0.4 ,מ' עומק( .גת דומה התגלתה בעבר כ 500-מ' צפונה )סטפנסקי  :2012אתר
.(320
קירות שדה .בשטח שבו מסלע בזלת התגלו כמה קירות שדה שנבנו בדגם האות ) Fר' איור  (1ותחמו חלקות חקלאיות
מקבילות הניצבות למדרון .לצד הקטעים הצפוניים של שניים מן הקירות ) ;W104 ,W101איור  (7נפתחו שני ריבועי חפירה
) ,(A2 ,A1והתגלו בהם חרסים מבית היוצר ראשיא אל-פוחאר שבדרום לבנון ,בדומה לאלה שהתגלו סמוך לערמות הסיקול.
ב L105-התגלה מטבע כסף משנת  ,1602שבצדו האחד דיוקנו של מלך צרפת אנרי הד' ,ובצדו השני סמלו המלכותי )קול,
להלן; ר' איור  ;(10שוויו של המטבע מחצית הפרנק .המטבע שחוק ובו נקב ,וניכר ששימש לקישוט .שימוש במטבעות
לקישוט תועד על ידי מי שלימים יהיה מלך אנגליה ג'ורג' החמישי ומארק טוויין במהלך מסעותיהם בארץ ישראל במחצית
השנייה של המאה הי"ט ).(Prince Albert Victor and Prince George of Wales 1886:562; Twain1911:358
הממצאים מצביעים כי החלקה החקלאית שימשה בתקופה העות'מאנית לכל המוקדם; ייתכן שהשימוש בה החל רק בימי
המנדט הבריטי .נראה שהחלקה הייתה בחלקו הצפוני של שטח מעובד שהשתרע עד גדתו הדרומית של נחל עמיעד,
ושהיה רשום בבעלותו של קולוס אל-כוריידי במחצית הראשונה של המאה הכ' )מדידות פלשתינה-א"י תש"ז; Survey of
.(Palestine 1941; Royal Air Force 1945
דולמן .התגלה דולמן שנבנה מאבני בזלת ולו תא קבורה ) 2.1 × 0.8מ' ,גובה  0.6מ'; איורים  (9 ,8 ,1שקורה בלוח סלע
גדול ) 2.0 × 1.5מ' 0.5 ,מ' עובי( .הדולמן הוקף בקיר )כ 7.5-מ' קוטר( שהושתת על מסד מעגלי למחצה )כ 12-מ' קוטר(.
נראה שהדולמן תועד בעבר על ידי שטקליס וקרגה ,אך בתיאוריהם חסרו תכנית ומיקום מדויק )שטקליס תשכ"ב; Karge
.(1917
מטבע כסף
רוברט קול
בחפירה נמצא מטבע כסף גדול :מחצית הפרנק מימי שלטונו של אנרי הד' ,מלך צרפת ) 1610–1589לסה"נ( ,שנטבע
במטבעה המלכותית בטולוז בשנת ) 1602איור  .(10המטבע מחורר ,עדות כי שימש קישוט בשימוש משני ,ואולי אף שולב
בכיסוי ראש טקסי )ווקיאת א-דהרם( שנפוץ בארץ ישראל בתקופה העות'מאנית המאוחרת ).(Gonen 1997:60
מטבע זה החל להופיע במזרח התיכון בשלהי המאה הט"ז לסה"נ ,כשבאימפריה העות'מאנית התגברה התלות בכמויות
גדולות של מטבעות כסף מיובאים כדי לעמוד בדרישה הולכת וגדלה למטבעות אלה ) .(Kool 2002תהליך זה החל לאחר
שנת  ,1580עם הפיחות החד ב ,akce-מטבע הכסף העות'מאני .מטבעות מחצית הפרנק של אנרי הד' הגיעו ככל הנראה
במספרים גדולים במיוחד .נראה שכניסתם של מטבעות אלה לשימוש בארץ ישראל חלה בד בבד עם כינון קשרים
דיפלומטיים בין צרפת לאימפריה העות'מאנית בימי שלטונו של אנרי הד' ,שהבטיחו לצרפת זכויות סחר )קפיטולציות( עם
האימפריה העות'מאנית.
שלושה מטבעות כסף בעריך זה של אנרי הד' נמצאו בהר ארבל )ר"ע  ,(175 ,164 ,160ומטבע יחיד מטיפוס זה נתגלה
במטמון של מטבעות כסף שמקורם במערב ובמרכז אירופה ,אשר נתגלה בכפר קבטיה )Taha, Pol and Kooij
.(2006:45
סל  ,L105 ,1005ר"ע .161158
הנרי הד' ,מלך צרפת ) 1610–1589לסה"נ( ,טולוז.1602 ,
פנים HENRICVS IIII D G FRANG ET NAVA REX :דיוקן לימין ,לבוש שריון ועטור זר עלי דפנה .סימן מטבעהM :
)=טולוז(.
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גב ,SIT NOMEN DOMINI BENEDICTVM 1602 :צלב פלורה .במרכז.H :
 ½ ,Æפרנק 6.82 ,6 ,גרם 30 ,מ"מ ,מחורר.
.Duplessy 1989: No. 1212A
פריטי צור
פולינה ספיבק
פריטי הצור ) ;N=64טבלה  (1נאספו כולם מפני השטח .מרביתם שבורים ,בלויים ומגולגלים ,ולחלקם הגדול סימני כיתות
) .(Nibblingסממנים אלה מלמדים כי הפריטים נאספו במקום הרבדתם המשני ולא במקום ההכנה או השימוש המקוריים.
נראה שרוב הפריטים עשויים מצור אחיד ואיכותי ,אם כי שכבות של פטינה מקשות על הזיהוי .את הפטינה אפשר לחלק
לשני סוגים :פטינה עבה ,כהה ,בגוון צהבהב-אדמדם ופטינה קלה ובהירה יותר בגוון חום בהיר-אפור .נראה שמצב
השתמרותם של הפריטים הכהים ירוד ביחס לזה של הפריטים הבהירים ,שהם שלמים וחדים יותר.
התגלו בעיקר נתזים ) (63%וגושים ) .(20%היעדרם הבולט של פריטים ראשוניים הוא ראיה נוספת לכך שהצור לא סותת
במקום .כן התגלה אחוז גבוה של פריטים להביים ) ,(14%המלמד אולי על פעילות חקלאית במקום בעידן שקדם לשימוש
בלעדי בכלי מתכת .נוסף על כך זוהו שני כלים ) ,(3%שניהם מגרדים העשויים על נתזים .הכלים אינם ניתנים לתיארוך או
לשיוך תרבותי.
טבלה  .1פריטי הצור
טיפוס

כמות

%

גושים

13

20

נתזים

40

63

להבים/להבונים9

14

כלים

2

3

סה"כ

64

100

ארקין י' ,שפרן נ' ,מזור ע' ואנקור י' תשמ"ז .נדבכים בגיאולוגיה של ישראל .תל אביב.
בן דרור מ'  .1993אומנים ,מרפאים ועושי נפלאות בגליל )אריאל  .(97ירושלים.
ברגר א'  .2015אל-נבי יושע .חדשות ארכיאולוגיות .127
מדידות פלשתינה-א"י תש"ז .מפת ג'ב יוסף — 1:20,000 ,מפתח למפות הגושים .ארכיון המפות ,המכללה האקדמית
תל-חי.
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.(( )סקר ארכיאולוגי ישראל18)  מפת ראש פינה.2012 'סטפנסקי י
. תל אביב.( סקר הגולן הדרומי )ספריית אדם ועמלו.רות י' תשמ"ד
. תל אביב. נוף ומורשת, ניתוח והערכה של משאבי טבע, סקר:  חופיה וסביבתה, הכנרת.רמון א' תשס"ב
.39–33: מתקופת האבן ג. סיור סקר דולמנים בשדות שמיר ואזור כורזין.שטקליס מ' תשכ"ב

Conder R.R. and Kitchener H.H. 1880. Map of Western Palestine, in 26 Sheets, from Surveys

Conducted for the Committee of the Palestine Exploration Fund. London.
Duplessy J. 1989. Les monnaies françaises royales de Hugues Capet à Louis XVI (Françeois 1er –

Louis XVI) II. Paris.
Gonen R. 1997. Jewelry Through the Ages at the Israel Museum. Jerusalem.
Guy P.L.O. 1924. Tabgha–Rosh Pina. Tabgha–Rosh Pina Road, SRF_180. The Israel Antiquities
Authority, The Scientific Archive 1919–1948.
Karge P. 1917. Rephaim, die Vorgeschichtliche Kultur Palästinas und Phöniziens, Archäologische und

Religionsgeschichtliche Studien. Schöningh.
Kool R. 2002. The Circulation of Dutch Leeuwendaalders in 17th century Ottoman Palestine: New
Evidence from Two Unpublished Hoards. Jaarboek voor Munt en Penningkunde 8968–47:.
Makhouly N. 1936. Tabgha–Rosh Pina Road 7/11/1936. Tabgha–Rosh Pina Road, 1st Jacket

ATQ_639. The Israel Antiquities Authority, The Scientific Archive 1919–1948.
Prince Albert Victor and Prince George of Wales 1886. The Cruise of Her Majesty’s Ship “Bacchante”,

18791882–. London.
Royal Air Force 1945. Palestine Survey Aerial Map 5106: 680 PS 22-M (29.1.45). The Center for
Computational Geography: The Map Library and Aerial Photograph Archives, The Hebrew University of
Jerusalem.
Stern E.J. 2016. The Ceramic Finds from the Ottoman Flour Mills in the Ridwan Gardens, ‘Akko. ‘Atiqot
8796–83:.
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Survey of Palestine 1941. Map of Et-Tābigha, 1:20,000. The Center for Computational Geography: The
Map Library and Aerial Photograph Archives, The Hebrew University of Jerusalem.
Taha H., Pol A. and Kooij G. van den 2006. A Hoard of Silver Coins at Qabatya, Palestine. The Khirbet

Bal'ama Archaeological Project: Report of the 1996–2000 Excavations and Surveys. Ramallah.
Twain M. 1911. The Innocents Abroad. New York.
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קיסריה ,שטח LL
עוזי עד ,יואב ארבל ופטר גנדלמן

16/07/2018
דוח ראשוני

בחודש ספטמבר  2013ובחודשים מאי–ספטמבר  2016נערכו חפירות ארכיאולוגיות בנמל קיסריה )שטח  ;LLהרשאות מס' A-7664-6901
 ;,Aנ"צ  .(189988-90036/712165-222החפירות ,מטעם רשות העתיקות ובמימון החברה לפיתוח קיסריה ,נוהלו על ידי ע' עד ,י' ארבל ,ופ'
גנדלמן )כלי חרס( ,בסיוע י' עמרני וא' בכר )מנהלה( ,ל' יהודה )כלי חרס( ,י' גורין-רוזן )זכוכית( ,ר' מישייב ,מ' קאהן ור' לירן )מדידות ושרטוט( ,א'
פרץ ומ' דינשטיין )צילום שטח( ,א' פרץ )זיהוי ממצא בוסני-מנדטורי( ,א' קמייסקי )רפאות כלי חרס( ,ע' יגל )מטלורגיה( ,א' דיין )פריטי שיש וכורכר(,
ע' ואן-זיידן )דגימות טיח( ,ז' אדלר וד' סיבוני )שימור( ,י' שאלתיאל ,ע' רוזנטל וא' גרינפלד )תכנון( ,י' שרביט וד' פלנר )חפירה ימית( ,מ' יוחננוף וד'
שיאון )סקר מתכות( ,חברת גריפין וד' צל )צילום אוויר( ,כ' סעיד ,י' סעד ,ב' גודמן צ'רנוב ,י' שפר וצוות המנהלים והעובדים של גן לאומי קיסריה.

שטח החפירה ממוקם מצפון לנמל הפנימי של קיסריה ,ששימש מהתקופה ההרודיאנית עד לתקופה הביזנטית ,ליד הפינה
הצפונית-מזרחית של מתחם הנמל הצלבני )איור  .(1בחפירות עבר נחשפו שני קטעים ,צפוני-מזרחי ודרומי-מזרחי ,של
מכלול גדול שיועד כנראה לאחסון סחורות במסגרת פעילות הנמל )Levine and Netzer 1986; Stabler and Holum
 .(2008לדעת החופרים בעבר ,נבנה המכלול בתקופה הרומית המאוחרת ,והשימוש בו נמשך בתקופות הביזנטית
והאומיית .מצפון למכלול נחשף קטע רחוב מתקופות אלו ,בציר מזרח–מערב ,ומשני עבריו חנויות .מהתקופות העבאסית
והפאטימית שרדו מבני מגורים ואחסון ,מתקנים ,תעלות ובורות ניקוז או ספיגה .בתקופה הצלבנית נבנה בחלקו הדרומי-
מערבי של השטח ביצור שהשקיף אל מבואות הנמל ,ונראה שהיישוב האזרחי הצמוד אליו המשיך להתקיים .כן יוחסו
ממצאים אחדים לימי ההתיישבות הבוסנית בקיסריה ,שהחלה בשנות ה 80-של המאה הי"ט והסתיימה לאחר תמורות רבות
בשנות ה 40-של המאה הכ' לסה"נ.
בחפירות בשנים  2013ו) 2016-איורים  (3 ,2נחשף חלקו המרכזי של המכלול :מסדרון רחב בציר צפון–דרום ,שמשני עבריו
שורות של חדרים גדולים ,כנראה מחסנים ,המושתתים על קמרונות .כן נחשף מבנה אחסון )להלן 'מחסן'( מערבי; ראשיתו
בתקופה ההרודיאנית ,והוא המשיך לשמש בשינויים עד התקופה האומיית .עוד נחשפה הפינה הצפונית-מזרחית של ביצור
הנמל הצלבני .בחפירות בשנים  2016–2013זוהו עד כה  13שכבות ) ;I–XIIIטבלה  ;(1חלקן נמצאו בשטח .LL
טבלה  .1השכבות בקיסריה
שכבה

תקופה

I

המאה הכ' לסה"נ

II

עות'מאנית מאוחרת )בוסנית(

IIIa

צלבנית )לואי הט'(

IIIb

צלבנית )טרום לואי הט'(

IV

פאטימית

V

עבאסית

VI

אומיית

VII

סוף ביזנטית – ראשית אומיית

VIII

ביזנטית מאוחרת

IX

ביזנטית קדומה

X

רומית מאוחרת

XI

רומית

1127 / 1276

XII

רומית קדומה

XIII

הרודיאנית

התקופות ההרודיאנית – הרומית )שכבות  .(XI–XIIIשרידים מתקופות אלו התגלו בעיקר בחלק המערבי של החפירה
) ,(R11–R8אולם החשיפה המצומצמת לא אפשרה התוויית תכנית ברורה .מהתקופה ההרודיאנית נחשף קיר רחב )2.2
מ'( שתחם ממערב את מכלול האחסון ,וממערב ניגשה אליו רצפת אבן .בתקופה הרומית נבנה קיר צר יותר ממזרח
ובמקביל לקיר .שני הקירות תחמו אולם רחב )כ 8-מ' רוחב( .בבורות בדיקה שנחפרו במבנה זוהו שני קירות ניצבים ושתיים
או שלוש רצפות מהתקופה הרומית שניגשו אליהם; אחת מהן עשויה לוחות אבן גדולים )איור  .(4מפלס עפר בהיר מתקופה
זו נחשף בבור בדיקה ממזרח לקיר ולאולם.
התקופות הרומית המאוחרת והביזנטית )שכבות  .(VII–Xלשכבות אלו אפשר לשייך את מכלול האחסון הגדול ששירת את
הנמל .במכלול שני מחסנים :מערבי ומזרחי ,החולקים קיר משותף — הקיר מהתקופה הרומית ,שהמשיך לשמש גם
בשכבות אלו — אך לא התגלה מעבר ביניהם.
המחסן המערבי ) (R11–R8נחפר כמעט במלואו ,ונחשפו בו ארבעה חדרים רחבים יותר מאלו שבמחסן המזרחי .בחדר 8
נבנו ארבע אומנות ,ששימשו כנראה בסיס לקשתות שתמכו בכיפה או בקמרון צולב .רצפות חדרים  8ו 9-עשויות מכורכר
כתוש מהודק ,רצפת חדר  — 10מטיח מוצק אפור ,ובחדר  11נחשפה רצפת פסיפס שנעשה בה שימוש בחרסים במקום
שיבוצי אבן.
המחסן המזרחי ) ,(R17–R12 ,R3–R1שחלקו נחשף בחפירות הקודמות ,נחשף במלואו בחפירה זו; יש בו מסדרון מרכזי
) ,(R2שרוצף בפסיפס לבן ,המוקף במסגרת אדומה )איור  ,(5וכן שני אגפי חדרים ,הפונים אליו ממזרח וממערב .רצפות
החדרים ,העשויות מכורכר כתוש מהודק ,שהונח על לוחות חרס ,הושתתו על קמרונות ,שכיוונם מזרח–מערב .במרכז
חדרים  3ו 15-התגלו עמודי אבן ,שנועדו כנראה לתמוך ברצפה של קומה שנייה .על רצפת חדר  12נמצאו קנקני שק
מקומיים מנותצים .החדרים נבנו מעל חללים מקומרים; זה שעליו נבנה חדר  17נחפר במלואו; הוא נמצא מלא ,כמעט עד
תקרתו ,בהצטברות עפר שחדרה אליו בתקופה הפאטימית .רצפת החלל עשויה מסלע הכורכר ומחלוקי נחל .על הרצפה
נמצאו חרסים המתוארכים ברובם לתקופה הביזנטית.
אי אפשר בשלב זה לקבוע בוודאות את זמן הקמת מכלול המחסנים .נראה שיש לייחס את תחילת השימוש במכלול לשלהי
התקופה הרומית או לראשית התקופה הביזנטית.
התקופה האומיית )שכבה  .(VIעל פי מסקנות החופרים הקודמים באתר ,השימוש במכלול המחסנים הביזנטי נמשך גם
במחצית השנייה של המאה הז' לסה"נ ,לאחר הכיבוש המוסלמי ,אז חולקו חדרים ,הורמו רצפות ,נוספה בנייה ונסתמו חלק
מהפתחים .מסקנות אלה עולות גם מתוצאות החפירה הנוכחית .פתחי חלק מחדרי האחסון נמצאו סתומים ,ובכל המכלול
ניכרת העלאת מפלסי רצפות .רצפת הפסיפס שבמעבר המרכזי במבנה המזרחי כוסתה ברצפת טיט ועפר מהודק ,ורצפות
דומות נחשפו גם בחדרי האחסון .בדומה לחדרים  1ו ,3-שהתגלו בחפירות הקודמות ,חולקו גם חלק מהחדרים שנחשפו
בחפירה הנוכחית .נדבכי הקירות החדשים נבנו משורת אבנים אחת בכל נדבך ללא חומרי מליטה )איור  .(6לפתח הסתום
של חדר  15הוצמד ממזרח גרם מדרגות בנוי מאבני גזית בשימוש משני ,שהוביל לקומה שנייה או לגג המבנה.
עשרות אמפורות מיובאות מאזור הים האגאי ,המתוארכות למחצית השנייה של המאה הז' לסה"נ ,נמצאו בחדר ) 12איור ;(7
הן נמצאו מעל קנקני שק מקומיים מהתקופה הביזנטית )לעיל( ,ששכבת עפר דקה הפרידה ביניהם .ריכוז האמפורות מרמז
על המשך השימוש במכלול לאחסון .עם זאת ,אין לשלול את האפשרות שהמבנה שימש למגורים ,שעל כך יכול לרמוז מגוון
רחב של כלי בישול וכלי שולחן מקומיים ומיובאים במכלול האומיי .מבני מחסנים ומגורים מהתקופה האומיית נדירים בקיסריה,
ולמכלול האדריכלי מתקופה זו חשיבות רבה.
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מהממצא הקרמי עולה שההתיישבות האומיית באתר הסתיימה בשלהי המאה הז' לסה"נ בנסיבות שאינן ברורות .ניכר פער
התיישבותי של לפחות מחצית המאה עד להתיישבות המחודשת תחת השלטון העבאסי .במהלך הנטישה אירעו לפחות שני
אירועי הרס משמעותיים באתר ,שמקורם כנראה בכוחות טבע ולא בפעולה מכוונת .האירועים פגעו קשה במחסנים המערבי
והמזרחי והפילו חלקים מקירותיהם .באירוע הראשון קרס חלק מתקרת המבנים ,ובמבנה המזרחי ניכרים סימני שרפה.
באירוע השני הצטברה שכבת חול ומפולת ,שבמבנה המערבי ,בחדרים  ,11–8עובייה יותר משני מטרים ,ובחדרים 14–12
ובמסדרון של המבנה המזרחי — מטר וחצי .בחלק מהמפולות במסדרון אפשר היה לזהות בבירור את סדר הנדבכים
המקורי של הקיר או הקמרון שממנו הם קרסו )איור .(8
התקופות העבאסית והפאטימית )שכבות ) (IV–Vאיור  .(9ההתיישבות באתר התחדשה באמצע המאה הח' לסה"נ ,והיא
נמשכה ברצף עד סוף התקופה הצלבנית .במהלך הבנייה החדשה לא פונו שכבות המפולות והחול .הבנאים העדיפו לפלס
את השטח ולבנות מעליו .חלק מאבני הבנייה וקירות המסגרת של המכלול הביזנטי ההרוס שולבו בשימוש משני ללא
התחשבות בתכניתו המקורית .אופי הבנייה מעיד על שימוש עיקרי למגורים — הקירות דקים למדי ,ומרבית הרצפות עשויות
עפר מהודק וטיח .מניתוח סטרטיגרפי אפשר לזהות לפחות ארבעה שלבי משנה .תוספות בנייה מאוחרות מעמעמות את
קווי הבנייה הקודמים ,כך שברוב המקרים אי אפשר להתוות את תכנית החדרים המקורית .חדרים  16ו 17-יוצאי דופן
בממדיהם ובריצוף האבן שלהם )איור  .(10בחדר  17נמצאו מתקנים תעשייתיים ,מכתשים וטבונים ,השייכים לכמה שלבי
שימוש .על רצפת חדר  16נמצאו נרות )איור  (11ופכיות שלמות מהמאות הח'–הט' לסה"נ .ריצוף האבן בחדר זה כוסה
מאוחר יותר ברצפת טיח יצוקה ובשתי רצפות של עפר מהודק וטיח .תמורות דומות ניכרו גם בפתחים .עוד ניכרים בשכבות
האסלאמיות בארות ,בורות מים ובורות ספיגה רבים ,שבהם ממצא עשיר ובו נרות שלמים מהתקופה הפאטימית )איור .(12
כמו כן התגלו ,בפינה הצפונית-מזרחית של המבנה המערבי ,ארבעה מתקני תעשייה מטויחים מהתקופה העבאסית )איור
 ,(13מעל המפולות שחתמו את המחסנים הביזנטיים–אומיים.
התקופה הצלבנית )שכבה ) (IIIאיור  .(3לתקופה זו שייכים שני מבנים :הפינה הצפונית-מזרחית של הביצור המסיבי של
הנמל וחדר מרוצף בפסיפס לבן גס ,שכלל הן אבני פסיפס תעשייתי בשימוש משני הן חלוקי אבן )איור  .(14החדר נבנה מעל
המפולות שחתמו את חדר  .12חרסים מהתקופה הצלבנית ששולבו בריצוף החדר מעידים על תיארוכו ,וכך גם מיקומו
הסטרטיגרפי מעל המפלס העבאסי–פאטימי .נמצאה גם תעלה שניקזה מים מגג המבנה לבור מים עמוק בנוי ומטויח,
שנחפר לתוך המפולות שחתמו את חדר  9שבמחסן המערבי .ייתכן שאחדים מבורות הניקוז והבארות הם מן התקופה
הצלבנית .מלבד כמות קטנה של מגוון חרסים ,חלקם מיובאים ,מיוצגת התקופה גם במטבעות ובמעט כלי זכוכית .עוד נמצאו
שלושה ראשי חצים האופייניים לתקופה .בשלב זה של המחקר אין אפשרות לקבוע לאיזה שלב בשכבה  IIIשייכים השרידים.
הנוכחות הבוסנית והמנדטורית )שכבות  .(I–IIממפות ומצילומי אוויר מראשית המאה הכ' לסה"נ עולה שההתיישבות
הבוסנית לא כללה את שטח  LLוהגיעה רק עד שוליו המזרחיים .יש בכך סתירה לייחוסם האפשרי של חלק מקירות
המתקנים להתיישבות זו על ידי החופרים הקודמים .שרידי בור אשפה המתוארך כנראה לעשור השני או השלישי של המאה
הכ' נמצאו בגבולו המזרחי של השטח ,ובו תרמילים של כדורי רובה בריטיים ,שברי כלי חרסינה אחדים ומכלי פח קטנים
הדומים לקופסאות של שימורי בשר שהיו בשימוש צבאי במהלך מלחמת העולם הראשונה .התחמושת ומכלי הפח מצביעים
על האפשרות שהבור אינו קשור ליישוב הבוסני אלא לעמדה צבאית סמוכה .עוד נמצאו בכמה נקודות בשכבת פני השטח
שברים אחדים של רעפי מארסיי .רעפים כאלה יובאו לארץ ישראל בעיקר בשלהי המאה הי"ט ובעשורים הראשונים של
המאה הכ' לסה"נ ,ודוגמות נוספות נמצאו בשטחים אחרים באתר שכללו את הכפר הבוסני.
תוצאות החפירה מאששות את עיקר מסקנות החופרים הקודמים .החפירה לא הבהירה אם המבנים נוסדו בסוף התקופה
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הרומית המאוחרת ,כפי שמעידים ממצאים מתשתית רצפת המסדרון של המחסן המזרחי ,או בתחילת התקופה הביזנטית,
כפי שמעיד הממצא מאחד הקמרונות שמתחת לחדרי האחסון של המחסן המזרחי .חשיפת החלק המרכזי של מבנה
המחסנים משלימה את תכניתו .ריכוז הקנקנים שנמצא באחד החדרים וכן כלי אגירה ואחסון השולטים במכלול הקרמי הכולל,
מחזקים את אפיון המכלול כמבנה אחסון הקשור לנמל .השינויים שחלו בתכנית המבנה והתוספות שחילקו את חדריו
בתקופה האומיית ,שעליהם עמדו החופרים הקודמים ,הובחנו גם בחפירה הנוכחית .הצטברויות החול והמפולות שכיסו את
המבנה מעידות על אירוע טבע משמעותי שקטע את השימוש בו ,או כפי שנרמז מהממצא הקרמי ,הרסו חלק מקירותיו בעת
שהמבנה היה כבר נטוש .בתקופה העבאסית חודשה ההתיישבות בשטח ,ועל גבי המפולות והחול הוקמו מבנים חדשים
ששימשו כנראה למגורים ולמלאכה .פעילות זו נמשכה גם בשלבים המאוחרים של התקופה העבאסית ,בתקופה הפאטימית
ואולי גם בתקופה הצלבנית ,שבה בוצר קטע זה של מכלול הנמל .הרס קיסריה ונטישתה עם הכיבוש הממלוכי משתקף גם
בהיעדר ממצא מהמאות הי"ד – ראשית הי"ט לסה"נ .ההתיישבות הבוסנית התפשטה רק עד שולי שטח  ,LLולא נמצאו בו
מבנים מהכפר.
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ראש העין ,קוּרנת ָחָרמייה
13/09/2018
דוח סופי

חגית טורגה ורינה אבנר

בשנים  1996–1995ו 2011–2000-נערכו חפירות הצלה בקורנת חרמייה )הרשאות מס' ] A-2360אבנר-לוי וטורגה תשנ"ז[A,-2474 ,
 ;3386-A, 3608-Aנ"צ  ,(195880-6125/665920-6040לקראת הקמת בית ספר בשכונת מצפה אפק בראש העין .החפירה ,מטעם רשות
העתיקות ,נוהלה על ידי ח' טורגה ,ר' אבנר וי' זלינגר .ר' קלטר חקר את צלמיות החרס ,ג' ביכובסקי זיהתה את המטבעות ,א' קיל חקר חותם
מאבן ,א' גולני חקר את התכשיטים ואק"מ ון דן ברינק חקר קערת בזלת מן התקופה הכלקוליתית .באתר נחשף יישוב כפרי מן התקופות הברזל
והפרסית–ההלניסטית הקדומה.

אבנר-לוי ר' וטורגה ח' תשנ"ז .ראש העין .חדשות ארכיאולוגיות קז.58:

לדוח המלא ר' קישורים להלן.
קורנת חרמייה

צלמיות

מטבעות

תכשיטים

חותם

קערת בזלת
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רמלה ,תחנת רכבת
29/10/2018
דוח סופי

אלי הדד

בחודשים ספטמבר  – 2005פברואר  2006נערכה חפירת הצלה לקראת הקמת רציף חדש בתחנת הרכבת ברמלה ,מצפון לתחנת הרכבת
הקיימת ובמקביל לה )הרשאה מס'  ;A-4594נ"צ  ;1883-4/6482-6490הדד  .(2015החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון רכבת ישראל,
נוהלה על ידי א הדד .פ' ראובן חקר את ממצא כלי החרס ,הפריט והסטיאטיט ,ב' אונונה חקרה את כלי הזכוכית ,נ' עמיתי-פרייס חקרה טביעת
חותם שנמצאה על ידית קנקן ,ל' ראוכברגר חקר את מקטרות החרס ,ר' קול חקר את הממצא הנומיסמטי ,מ' שדה חקר את ממצא עצמות
בעלי החיים וא' בוארטו ערכה בדיקות פחמן  .14בחפירה נתגלו שרידי בנייה מן התקופות האסלאמית קדומה ,הממלוכית והעות'מאנית.
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לדוח המלא ר' קישורים להלן.
רמלה ,תחנת הרכבת

כלי חרס ,פריט
וסטיאטיט

מטבעות

פחמן 14
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זכוכית

ר מ לה
16/10/2018
דוח סופי

מיה אורון

בחודש אוגוסט  2017נערכה חפירת הצלה מדרום למחצבת נשר ברמלה )הרשאה מס'  ;A-8086נ"צ  ;192970/645660איור  ,(1במסגרת
פרויקט הסטת נחל איילון .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון חברת נשר מפעלי מלט ,נוהלה על ידי מ' אורון )צילום שטח ושרטוט( ,בסיוע י'
עמרני וא' בכר )מנהלה( ,מ' קאהן )מדידות( ,א' טקסל )קרמיקה( ,א' לידסקי-רזניקוב )ציור קרמיקה( ,ל' ראוכברגר )זיהוי מקטרת( ,ק' עמית
)צילום סטודיו( וע' עזב.

בקו מצוק של סלע גיר קשה מתצורת בענה התגלו פתחים של כמה מערות טבעיות .כיוונו של קו המצוק צפון–דרום בקירוב
ופתחי המערות פונים מזרחה .שתיים מהמערות נחפרו ,הצפונית והדרומית ,ונערכה בדיקה בעזרת כלי מכני מול פתח של
מערה שלישית ,שהוביל כנראה לחלל המחובר למערה הצפונית )איורים  .(3 ,2בבדיקה לא התגלו ממצאים .במערה
הצפונית נחשפו שרידים המלמדים כי שימשה בתקופה העות'מאנית וכן כמה חרסים ופריטי צור המלמדים על פעילות
אנושית בסביבתה בתקופות קדומות יותר .אתר החפירה נמצא מדרום לאתר אל-ח'ירבה ,שבצדה הצפוני של מחצבת נשר
ושהתגלו בו בעבר שרידי יישוב המתוארכים למן התקופות הפרהיסטוריות ועד לתקופה הביזנטית ,וממערב לעיר רמלה
שיושבה לסירוגין מהמאה הח' לסה"נ ועד ימינו )טנדלר .(2015
המערה הצפונית גדולה יחסית )כ 16-מ' רוחב הפתח ,כ 12-מ' עומק; איור  (4ונפתחו בה שני ריבועי בדיקה ,במרכז
המערה ובצפונה .נחשף מפלס של קרקע חומה ,גללים של בעלי חיים ואפר ,ובו חרסים מהתקופה העות'מאנית מעורבים
בממצא מימינו :שתי קערות ,אחת מקבוצת כלי עזה )איור  (1:5ושנייה אולי קדומה יותר )איור  ,(2:5ושבר מקטרת )איור
 (4:5משלהי המאה הי"ט–ראשית המאה הכ' לסה"נ; נראה שבפרק זמן זה שימשה המערה רועים .מתחת למפלס זה
הצטברה שכבת אדמה )כ 1-מ' עובי( ,ובה אבנים שהתמוטטו מתקרת המערה .בשכבה זו התגלו מעט חרסים ,בהם קנקן
)איור  (3:5מהתקופות הממלוכית והעות'מאנית הקדומה ,ופריטי צור מסותתים שאינם אינדיקטיביים ,בהם גרעינים לנתזים
)איור  .(2 ,1:6החפירה העמיקה בעזרת כלי מכני עד לסלע האם ולא התגלו ממצאים נוספים.

המערה הדרומית קטנה יחסית )כ 6-מ' רוחב הפתח ,כ 5-מ' עומק; איור  ,(7אולם ניכר שהייתה גדולה יותר בעבר
והתמוטטה .מפולות מהתקרה פונו בעזרת כלי מכני ותחתן נחשף מפלס של קרקע חומה ובו חרסים שאינם אינדיקטיביים.
מתחת למפלס נחשפה הצטברות של אדמה ומפולות נוספות מהתקרה )כ 0.5-מ' עובי( ומתחתיה סלע האם.
נראה שהמערות שימשו בתקופה העות'מאנית או כבר מסוף התקופה הממלוכית ,אולי כמחסה לרועים מהעיר רמלה
ומהכפרים שבסביבתה .פריטי הצור המסותתים עשויים ללמד על שימוש קדום יותר במערות ,אולם אלה אינם אינדיקטיביים
ואינם באתרם.
טבלות מפרט לאיורים 6 ,5

טנדלר א"ש  .2015רמלה ,מחצבות נשר .חדשות ארכיאולוגיות .127
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.1מפת איתור.
 .2מפת האתר.
 .3פתחי המערות ,מבט למערב.
 .4המערה הצפונית ,מבט לדרום-מערב.
 .5ממצא כלי חרס.
 .6ממצא צור.
 .7המערה הדרומית ,מבט לצפון-מערב.

.1מפת איתור.
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 .2מפת האתר.
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 .3פתחי המערות ,מבט למערב.

 .4המערה הצפונית ,מבט לדרום-מערב.
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 .5ממצא כלי חרס.
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 .6ממצא צור.
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 .7המערה הדרומית ,מבט לצפון-מערב.
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שלוחת קדש ברנע
טלי אריקסון-גיני ונעמי פורת

20/03/2018
דוח סופי

בחודשים ינואר ופברואר  2012נערכה חפירת הצלה לאורך גבול ישראל-מצרים ,מדרום לשלוחת קדש ברנע )הרשאה מס'  ;A-6387נ"צ
 ;151917/509440איור  ,(1לקראת בניית גדר גבול חדשה .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון משרד הביטחון ,נוהלה על ידי ט' אריקסון-
גיני )צילום( ,בסיוע א' פרייברג )ניהול שטח( ,א' האג'יאן ומ' קונין )מדידות וסרטוט( ,א' בלשוב )תכניות( ונ' פורת מהמכון הגיאולוגי )תיארוך בשיטת
לומינסנציה — .(OSL

החפירה נערכה במישור ממערב לנחל מתנן ,בכמה אתרים שתועדו בסקר שנערך בשנים  2010ו) 2011-רישיון מס'
 ;S-223/2010איורים  :(3 ,2שני מקבצי רגמים ,האחד צפוני )מס'  (104–102והאחר דרומי )מס' ;(111 ,110 ,108 ,107
שני מקדשי קו )קירות ללא הקשר אדריכלי ] 30–10מ' אורך[ ,כנראה מבני פולחן; מס'  ;106 ,105 ,97מס'  106רק תועד
ולא נחפר(; אתר חנייה )מס'  ;(125וקבר )מס'  ;160אינו מוצג באיורים  ,(3 ,2המרוחק כ 500-מ' מדרום לאתר החנייה.
הרגמים ומקדשי הקו מתוארכים על סמך תיארוך  OSLלתקופת הברונזה הקדומה או אף קודם לכך.
בסביבת החפירה ובאזור שממערב לה ועד לאתר הקדום של קדש ברנע )תל אל-קודריאת( ,המרוחק  6ק"מ מדרום-מערב
לחפירה מעבר לגבול ישראל-מצרים ,ניכרים רגמים רבים ,מקדשי קו וכן מבנים ומתקנים אחרים .נלסון גליק )(Glueck 1965
היה הראשון שתיעד שדה רגמים באזור זה .כמה שדות רגמים נוספים תועדו ונחפרו בשנת  1982במסגרת סקר החירום
בנגב ) ,(Haiman 1992שנערך טרם החזרת סיני למצרים .שטח החפירה הנוכחית משתרע בחלקו המזרחי של שדה
הרגמים של נחל מתנן )אתר  ,(Saidel and Haiman 2014:19–23, Figs. 2.30, 2.31 ;7ובו נחשפו רגמים רבים ושבעה
מקדשי קו ,וכן שברי כלי חרס מתקופת הברונזה הקדומה  2ומתקופת הברונזה הביניימית ).(Haiman 2014:21
רגמים .נחפרו שבעה רגמים מעוגלים ,המשתרעים בשני מקבצים :בצפון רגמים  104–102שנבנו לאורך ציר מזרח–מערב,
ובדרום רגמים  111 ,110 ,108 ,107שנבנו לאורך ציר צפון–דרום .חמישה מהרגמים )11–7 ;110 ,108 ,107 ,103 ,102
מ' קוטר 1.0–0.7 ,מ' גובה; איורים  (10–4כוללים קיר חיצוני ,שנבנה מאבנים שהוקצעו גס ) 0.85 × 0.50 × 0.20מ'
בממוצע( ,שתחם מילוי של אדמה ואבני שדה קטנות .במרכזם של חמשת הרגמים התגלה תא קבורה מעוגל ,פרט לרוגם
 ,103שבו לא השתמר תא קבורה ,ולרוגם  ,110שבו התגלו שני תאי קבורה קטנים ) 0.35מ' עומק; איור  .(11תא הקבורה
) 2.1 × 1.0מ' 0.35 ,מ' עומק( שברוגם  107כוסה באבנים מלבניות שהתגלו באתרן )איורים  .(13 ,12שני הרגמים הנוספים
 104ו 111-קטנים )כ 3-מ' קוטר 0.5 ,מ' גובה; איורים  ,(15 ,14 ,10ונראים שהם תאי קבורה פשוטים .כל תאי הקבורה
נשדדו ,כנראה בימי קדם.

מקדשי קו .בסביבה הסמוכה לרגמים התגלו שלושה קירות בכיוון מזרח–מערב )מס'  ,(106 ,105 ,97שזוהו כמקדשי קו.
קיר  21.5) 97מ' אורך 1.1 ,מ' רוחב 0.65 ,מ' גובה; איורים  ,(17 ,16היחיד שנחפר במלואו ,נבנה על מדף סלע משתי
שורות של אבנים גדולות–בינוניות )כ 0.60 × 0.35 × 0.25-מ'( ,המרוחקות זו מזו  0.95–0.85מ' ,וביניהן מילוי של אדמה
ואבנים קטנות .אבני הקיר נחצבו במחשופי סלע סמוך לאתר .הקצה המערבי של קיר  97נחסם באבן גדולה ,אך בקצה
המזרחי של הקיר לא התגלתה אבן דומה .אל קיר  97ניגשים שלושה קירות נמוכים ) ;W3–W1כ 0.4-מ' גובה השתמרות(,
שנבנו בשלב מאוחר במטרה לספק כנראה מחסה מפני הרוח .נראה כי קיר  1התחבר אל קיר  .2עוד נבנה בשלב מאוחר
בקצה המערבי של קיר  97מעגל קטן של אבנים ) ;F1כ 1.5-מ' קוטר; איור  .(18דגימת  OSLשנלקחה מתחת לאחת מאבני
מעגל  F1מלמדת כי הוא נבנה סביב  1200לסה"נ .במקביל לקיר  97מצפון התגלה קיר אבנים קצר ) ;F2כ 2.1-מ' אורך(.
לא התגלו ממצאים הקשורים לקיר  97או לקירות המאוחרים .קיר  26.5) 105מ' אורך 1.0–0.9 ,מ' רוחב 0.6 ,מ' גובה;
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איורים  (20 ,19נבדק בחפירה קטנה בקצהו הדרומי-מערבי )איורים  .(22 ,21בדומה לקיר  ,97גם קיר  105נבנה מאבנים
גדולות ) 0.90 × 0.55 × 0.25מ'( שהונחו הישר על סלע האם .קיר ) 106כ 21-מ' אורך ,כ 1-מ' רוחב; איור  (23לא נחפר;
בנייתו דומה לזו של קיר  .105כיוונם של שלושת קירות מקדשי הקו — מזרח–מערב — דומה לכיוונם של קירות דומים
שנחשפו בשנת  2011באתר  ,88המרוחק כ 11-ק"מ מצפון-מערב לחפירה הנוכחית ,ממערב ליישוב עזוז )הרשאה מס'
.(A-6307
אתר חניה .שטח סגלגל )מס'  ;125כ 20 × 15-מ'( מסוקל מאבנים ששימש אולי אתר חנייה .בשטח האתר נבנה מעגל
אבנים ) 2.1מ' קוטר; איור  .(24באתר לא התגלה כל ממצא.
קבר .נחשף קבר יחיד )מס'  1.7 × 1.0 ;160מ'; נ"צ  ;152190/508025איור  ,(25שנבנה ממעגל של אבני שדה ניצבות,
גדולות ובינוניות ,שתחמו בור קבורה שנחפר באדמה ) 0.4מ' עומק( .הבור דופן ורוצף באבנים וכוסה בשלוש אבנים מלבניות
)איור .(26
תיארוך בשיטת לומינסנציה ) .(OSLבחפירה לא נחשף חומר אורגני המתוארך בדרך כלל בשיטת פחמן  ,14ועל כן נלקחו
דגימות של אדמת משקע הקשורה לשרידים שנחשפו במטרה לתארכה בשיטת  .OSLבשיטת זו מתוארכת החשיפה
האחרונה של גרגרי קוורץ לאור השמש ,בעת שגרגרי הקוורץ הועברו בפעם האחרונה ושקעו בתוך מבנה או מתחתיו.
תיארוך דגימות אלה של אדמה ,ששקעה במקום לפני בניית המבנה או לאחר שהוא חדל לשמש ,יכול לספק את התאריכים
הקדום ביותר והמאוחר ביותר )  (Terminus ante quem and Terminus post quemהאפשריים לבניית המבנה
ושימושו.
שישה מהאתרים שנחפרו נדגמו )מס'  ,(108 ,106 ,105 ,103 ,102 ,97ומכל אחד מהם נלקחו  3–1דגימות לתיארוך OSL
)טבלה  ;1לתוצאות יותר מפורטות ,ר' נספח;  .(Porat et al. 2006מתוך  11דגימות שנבדקו ,ארבע תוצאות מייצגות את
התאריכים המוקדמים ביותר למבנה ) 8600–13,000לפני זמננו;  6600–11,000לפסה"נ(; מקורן של דגימות אלה באדמת
לס שכיסתה את המדרונות בזמן בניית המבנה .מעניין לציין כי כיום מדרונות אלה אינם מכוסים באדמת לס כתוצאה מתהליכי
בלייה ארוכי טווח .יתר שבע הדגימות שנבדקו מייצגות את התאריכים המאוחרים ביותר למבנה ) 800–6300לפני זמננו;
 4300לפסה"נ– 1200לסה"נ(.
שלוש דגימות  OSLשמקורן מרגמים  103ו 108-וממקדש קו  ,106מספקות את התאריכים המאוחרים ביותר של –2800
 2500לפסה"נ .עם זאת ,שלוש דגימות  OSLשמקורן בשלושת מקדשי הקו ,שנמצאים כולם בשטח שדה הרגמים ובנויים
באותה שיטת בנייה ובאותו כיוון ,מספקות שלושה תאריכים מאוחרים ביותר השונים זה מזה )מס'  1300 — 97לפסה"נ;
מס'  3400 — 105לפסה"נ; מס'  2500 — 106לפסה"נ( .לפיכך נראה כי דרושות בדיקות רבות יותר לתיארוך האתר
שנחפר ,ובמיוחד לצורך זיהוי העפר הקדום ביותר ששקע באתר מיד לאחר נטישתו.
טבלה  .1תוצאות תיארוך OSL
אתר מס' מס' מעבדה תיאור מיקום הדגימה

עומק )מ'( תיארוך לפני

)(EZZ
97

זמננו )באלפים(*
מקדש קו

20

צד דרומי ,בין שתי אבנים

0.55

0.2±3.3

21

צד צפוני ,בין סלע האם לאבן 0.50

0.6±9.7

הנמוכה ביותר
22
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מעגל אבנים ,מתחת לאבן 0.30

0.1±0.8

רוגם

102
23

מתחת לאבן

0.75

24

מעל אבן ,בבסיס המילוי

0.60

103

0.8±13.0
0.3±6.2

רוגם
25

מחוץ ,בין האבנים הנמוכות 0.85

0.4±8.6

ביותר
26

בפנים ,בין האבנים הנמוכות 0.40

0.3±4.8

ביותר
מקדש קו

105
27

צד צפוני ,בסיס מילוי ,בין

0.40

0.3±5.4

אבנים
מקדש קו

106
28
108

מילוי בין אבנים

0.35

0.2±4.5

רוגם
29

מתחת לאבנים

0.85

0.4±8.7

30

בין שתי אבנים נמוכות

0.60

0.2±4.8

* התאריכים המאוחרים ביותר מסומנים בהדגשה ,התאריכים המוקדמים ביותר מסומנים בהטיה.
שטח החפירה משתרע ברובו בשדה רגמים ,שאליהם קשורים כנראה מקדשי קו; זמנם המשוער תקופת הברונזה הקדומה,
ואפשר שהם קדומים יותר .מדרום לשדה הרגמים נחשפו אתר חנייה וקבר ,שתיארוכם אינו ידוע .לפי היימן )Haiman
 (2014:173בסביבת עין אל-גודיראת )עין קודיראת; עין קדיש( שליד קדש ברנע )תל אל-קודיראת( תועדו  20שדות רגמים
ויותר ,ובהם כ 600-רגמים .כמה משדות רגמים אלה ,בדומה לשדה הרגמים שנחשף בחפירה זו ,כוללים מקדשי קו .היימן
ייחס את שדות הרגמים ליישוב נרחב בהר הנגב ובדרום סיני בתקופת הברונזה הקדומה  ;2תיארוך זה מתבסס על השוואה
לתל ערד בתקופת הברונזה הקדומה ) .(Haiman 2014:171חוקרים אחרים הציעו תאריך מוקדם יותר .יקותיאלי
) (Yekutieli 2005:169למשל הבחין בדמיון בין המרחב התרבותי בהר הנגב — המתבטא בשדות רגמים ,אדריכלות בסגנון
'מכלאה וחדר' ) (Pen and Roomומכלולים קרמיים עשירים בפערורים — לבין "רכיב קבוע של פריטים מצריים מתקופת
נקדה /IIIשושלת ."1–0
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שקד )צפון-מערב(
יבגני אהרונוביץ ועוזי גרינפלד

15/05/2018
דוח סופי

בחודש ינואר  2013נערכה חפירה מצפון-מערב ליישוב שקד )רישיון יו"ש מס'  ;1-3-2013נ"צ  ;215430/709340איור  ,(1לקראת פיתוח.
החפירה ,מטעם קמ"ט ארכיאולוגיה יו"ש ,נוהלה על ידי י' אהרונוביץ' וע' גרינפלד ,בסיוע פ' פורטנוב )מדידות( ,ש' עממי )צילום( וא' הראל )ציור
ממצא ושרטוט(.

אתר החפירה נמצא בצפון-מערב השומרון ,על מדרון מתון ,נוח לפעילות חקלאית ,שעליו מדרגות עיבוד .בח' אום א-ריחן ,כ-
 2ק"מ מצפון-מערב לאתר ,התפתחה עיירה בתקופה הרומית ,ולאחר נטישה זמנית במאה הג' לסה"נ ,התחדש היישוב
בתקופות הרומית המאוחרת והביזנטית )דר ,טפר וספראי תשמ"ו .(120–119:סקרים שנערכו באזור מצביעים על
התיישבות לאורך כל התקופה הביזנטית )זרטל ומרקם תש"ס .(53–51:נבדקו חמישה מוקדים ) ,(L500–L100ונחפרו בהם
שני מגדלי שדה ,שתי ערימות סיקול ומבנה אחד ששימש כנראה מצד לצד הדרך ,שזמנם התקופות הרומית המאוחרת
והביזנטית.
ערמות סיקול .נבדקו שתי ערמות סיקול ) .(L300 ,L100סביב ערמה ) 100איור  (2נפתח ריבוע בדיקה כדי לבדוק אם זהו
רוגם קבורה; לא התגלה בה ממצא אינדיקטיבי .ערמה  300נתמכת בקיר נמוך ) ;W301איור  ,(3שרק פן אחד שלו נחשף.
גם בה לא התגלה כל ממצא אינדיקטיבי.

מגדלי שדה .נחפרו שני מגדלים ,שתכניתם שונה :מלבני ) (L200ועגול ) ,(L500שנבנו באבני גזית וגוויל .מגדל × 2.8) 200
 3.7מ'; איורים  (5 ,4הוקם על משטח מפולס ששימש רצפה .קירותיו השתמרו לגובה  0.8מ' ,ופתחו נקבע בקיר הצפוני
) 0.5מ' רוחב( .למגדל  1.6) 500מ' גובה השתמרות הקירות 3 ,מ' קוטר פנימי; איורים  (7 ,6רצפה עשויה מעפר מהודק,
ששולבו בה מרצפות אחדות שצורתן לא רגולרית .פתח המגדל ) 0.8מ' רוחב( פונה דרומה .במגדלים נמצאו קנקנים )איור
 ,(2 ,1:8סיר בישול )איור  (3:8ובקבוק זכוכית )איור  (4:8המתוארכים לתקופות הרומית המאוחרת והביזנטית )סוף המאה
הד' – המאה הו' לסה"נ( .דומה כי המגדלים שימשו לאחסון ,לשמירה ולמגורים ארעיים.
מבנה ) ;L400כ 6.4 × 6.0-מ'( .המבנה נבנה מאבנים מהוקצעות גדולות )איורים  ,(11–9ונמצא מכוסה במפולת מרשימה.
בריבוע בדיקה שנחפר בפינתו הדרומית-מזרחית ,הסתבר שהוא נבנה בשיטת ראשים ופתינים .כן נחשף נדבך אבנים
שהונחו לרוחב .מדרום למבנה השתרעה חצר ) 15 × 9מ'(; הובחנו בה שרידי קירות של אבני גוויל שתחמו אותה .החצר
נחצתה כנראה בקיר נמוך .חפירה בשני ריבועי בדיקה לא העלתה ממצא אינדיקטיבי.
אף שהמבנה בולט בשטח ,הוא לא תועד בסקרים קודמים .המבנה שונה ממגדלי שדה  200ו 500-הן במידות הן באיכות
הבנייה .המפולת הכבדה מעידה על קירות שהתנשאו לגובה רב ,ויש להניח שהייתה למבנה חלוקה פנימית .בהיעדר חפירה
מקיפה קשה לדעת אם זהו מגדל שדה גדול במיוחד ,מסוג המוכר במערב השומרון ) ,(Dar 1986:93או שהיה לו תפקיד
אחר .ייתכן שהיה זה מצד שנקשר לרשת דרכים רומיות בין נחל עירון לבין נחל שכם .אחת מהדרכים ,שקטעים ממנה אותרו
בסקר הר מנשה )דרך  ,(C16עברה מיעבד אל ח' אום א-ריחן דרך טורה אל-ע'רביה ,נזלת זיד וליד מבנה ) 400זרטל
ומרקם תש"ס .(30:בח' אום א-ריחן או בקרבתה הייתה צומת דרכים ,ומשם הובילו הדרכים צפונה לכיוון ואדי ערה )דר ,טפר
וספראי תשמ"ו ,(22–21:צפונה-מזרחה דרך עינן לתענך ,ודרומה-מזרחה לג'נין ,היא גיניי הרומית — דרך  C17בסקר הר
מנשה )זרטל ומרקם תש"ס.(30:
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נראה שרוב השרידים קשורים לפעילות חקלאית באדמות היישוב שהתקיים בח' אום א-ריחן .שרידים אלה מצטרפים לשורה
ארוכה של עדויות על פעילות חקלאית באזור צפון-מערב השומרון )מהריאן תשס"א ]א[; תשס"א ]ב[; אייזיק ופלג תשס"ט
]א[; תשס"ט ]ב[(.

אייזיק נ' ופלג י' תשס"ט )א( .מגדלי שדה וגת מדרום-מערב לריחן .בתוך א' יזרסקי ,עורכת .חפירות ותגליות בשומרון
)  .(9JSPירושלים .עמ' .10–3
אייזיק נ' ופלג י' תשס"ט )ב( .מגדלי שדה מזרחית לחיננית .בתוך א' יזרסקי ,עורכת .חפירות ותגליות בשומרון ) .(9JSP
ירושלים .עמ' .201–197
דר ש' ,טפר י' וספראי ז' תשמ"ו .אום-ריחן  :עיירה מתקופת המשנה .תל אביב.
זרטל א' ומרקם נ' תש"ס .סקר הר מנשהג :מנחל עירון לנחל שכם .חיפה.
מהריאן א' תשס"א )א( .שקד )מערב( .חדשות ארכיאולוגיות .54–52:112
מהריאן א' תשס"א )ב( .ריחן .חדשות ארכיאולוגיות .57–54:112
Dar S. 1986. Landscape and Pattern: An Archaeological Survey of Samaria 800 B.C.E. – 636 C.E. (BAR
Int. S. 308). Oxford.
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שקף
18/10/2018
דוח סופי

דוידה אייזנברג-דגן

בחודש יוני  2016נערכה חפירת הצלה בגבעות המזרחיות של מושב שקף )הרשאה מס'  ;A-7725נ"צ  ;19398-464/60182-245איור ,(1
לקראת בנייה .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון מועצה אזורית לכיש ,נוהלה על ידי ד' אייזנברג-דגן ,בסיוע י' אלעמור )מנהלה( ,מ' קאהן
)מדידות וסרטוט( וי' דלרזון )תכניות(.

בגבעות קירטון בשפלת יהודה ,ששכבתם העליונה היא נארי ,התגלו מבנה ,גת ,קירות שדה ,שקערוריות ואגנים ,ומעט
חרסים מגולגלים שעליהם צמידה עבה .כן תועדה מערה שלא נחפרה מסיבות בטיחותיות .רבים ממדרונות הגבעות באזור
הוכשרו בעזרת קירות שדה לעבודה חקלאית .סלע הקירטון מתאים לחציבת מערות ומאגרים ,וסלע הנארי לחציבת מתקנים.
כ 200-מ' מדרום לחפירה ,בהר נדל ,משתרע אתר רוג'ם אל-חנדל ,שהתגלו בו בעבר שרידים מתקופות הברונזה הביניימית,
הברזל  ,2הפרסית ,ההלניסטית ,הרומית ,הביזנטית ,הממלוכית והעות'מאנית )דגן תשס"ז ,אתר  .(548שטח החפירה נכלל
בסקר אמציה וכן נסקר לאחרונה לקראת פיתוח האזור )לנדר  ;2012רישיון מס'  .(S-629/2016בפיקוח שנערך לאחר
החפירה התגלו חרסים מהתקופה הפרסית סמוך לפתח המערה שתועדה )א' פרץ ,מידע בעל פה( וגת )נ"צ
 ;194269/602273ח' ממליה ,מידע בעל פה(.
מבנה )איורים .(3 ,2קירות המבנה ) (W4–W1הושתתו בגבהים שונים ונבנו בבנייה יבשה מנדבך או שניים של אבני שדה
גדולות .קיר  2ארוך מיתר הקירות ונראה שבנייתו קדמה לבנייתם והוא שימש תחילה קיר שדה .במבנה התגלו מעט חרסים
קטנים שאינם ניתנים לתיארוך ואבני שדה בינוניות וקטנות ,נראה שהן סוקלו מהשדות הסמוכים לאחר שהמבנה יצא
משימוש.

גת )איורים  .(5 ,4במורד מדרון גבעה התגלתה גת חצובה ולה משטח דריכה ) (L101ובור איגום ) (L102המחוברים
בתעלה .במשטח הדריכה כמה סדקים עמוקים שנוצרו מתנודות הקרקע לאחר שהגת יצאה משימוש.
קירות שדה )איור  .(6התגלו שלושה קירות ) .(W7–W5קיר  6מקביל לקיר  5ומרוחק כ 3-מ' ממנו במורד המדרון .קירות 6
ו 7-יוצרים פינה ותחמו כנראה חלקה ) .(L116קיר  5השתמר היטב ובנייתו מלמדת על אופן בנייתם של יתר הקירות
שהשתמרותם גרועה .הקיר נבנה לגובה שני נדבכים משורה אחת של אבני שדה גדולות ובינוניות .רוב אבני קירות  6ו 7-לא
נותרו במיקומן המקורי .קיר  7נבנה לאורך המדרון ומהשוואה לקירות שדה באזור שנבנו כך אפשר לשחזר שאבניו הונחו על
צדן הצר והרחב לסירוגין .בין אבני המפולת של קיר  6התגלתה אבן שלה סיתות שוליים )בסיס עמוד?( ,כנראה מאתר רוג'ם
אל-חנדל הסמוך.
ספלולים ואגנים )איורים  .(8 ,7התגלו  9ספלולים ואגנים שנחצבו בשישה סלעים )טבלה  .(1ייתכן שאגנים 108–106
טבעיים ואינם חצובים .ספלולים  111–109נחצבו בסלע אחד וחוברו בתעלה .בקרקעית ספלול  112התגלה שקע ) 5ס"מ
עומק( וייתכן שמובילה אליו תעלה .ספלולים  113ו 114-נחצבו בסלע אחד.
טבלה  .1ספלולים ואגנים
לוקוס

המתקן
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מתאר וחתך

קוטר עומק
)ס"מ( )ס"מ(

אגן

מתאר עגול ,חתך
דמוי כ

106
אגן
107

32

מתאר עגול ,חתך
דמוי כ

אגן

8

42

14

מתאר עגול ,חתך

108

דמוי כ

8.5 32

109ספלול

מתאר וחתך עגולים

2.5 10

110ספלול

מתאר וחתך עגולים

5

ספלול
111

מתאר סגלגל ,חתך × 30
עגול

ספלול
112
113
114

45
24

20

מתאר עגול ודפנות
ישרות

ספלול

10

מתאר עגול ושקע
בקרקעית

ספלול

21

11

7

מתאר עגול וחתך
חרוטי

27

31

מערה )איור  .(9המערה חצובה ובה שני חללים מחוברים .החלל הקדמי מלבני ולו תקרה מקושתת שהשתמרה בחלקה.
התגלו בו סלעים גדולים שהתמוטטו כנראה מהתקרה .על הדופן המערבית ,סמוך לפינה הצפונית ,התגלו שקעים רדודים,
וסביב אחד מהם נחרת קו שמתארו ככוך בשובך יונים .נראה שהמערה שימשה מאגר מים ולאחר מכן נערך ניסיון להסב
אותה לשובך יונים ,אך זה נזנח בשלב מוקדם.
המבנה והמתקנים שהתגלו בחפירה מצטרפים לשרידים דומים שהתגלו באזור ושימשו בפעילות חקלאית )דגן תשס"ז(.
המבנה שהתגלה דומה למגדלי שדה שנחשפו בעבר )גנור תשע"ו(; התגלו בו אבני שדה כמו במגדלי שדה שנחשפו בבני
דקלים )ליפשיץ  (2017ובביתר עלית )פלג ופלר  .(2004במגדלי השדה התגלו חרסים מתקופת הברזל  2והם מאפשרים
אולי לתארך את המבנה לתקופה זו .הגת שהתגלתה היא אחת מעשרות גתות שתועדו סביב מושב שקף )פארן ואלג'ם
 (2007ואחת מאלפי גתות שתועדו בשפלת יהודה )דגן תשס"ז( .האבן שלה סיתות השוליים ,שהתגלתה במפולת קיר
השדה היא ממצא שכיח המלמד על תופעה רווחת באזור של בניית קירות שדה שנעשה בהם שימוש משני באבני בנייה
זמינות )דגן תשס"ז( .בחפירה לא התגלה ממצא מתארך ,אך ממצאים מסקר שנערך באזור בעבר מלמדים שהפעילות
החקלאית העיקרית בו הייתה בתקופות הרומית המאוחרת והביזנטית )דגן תשס"ז(.

גנור ס' תשע"ו .מצודות ,מצדים ומגדלים בהרי ירושלים בתקופת הברזל  IIב'–ג' .בתוך ס' גנור ,א' קריימרמן ,ק' שטרייט ומ'
מומצוגלו ,עורכים .משער הגולן לשעריים  :מחקרים לכבוד פרופ' יוסף גרפינקל .ירושלים .עמ' .102–81
דגן י' תשס"ז .מפת אמציה ) : (109כרך  ,2האזור הדרומי )סקר ארכיאולוגי ישראל( .ירושלים.
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ליפשיץ ו'  .2017בני דקלים .חדשות ארכיאולוגיות .129
לנדר י'  .2012שקף ,סקר .חדשות ארכיאולוגיות .124
פארן נ"ש ואלג'ם א'  .2007ח' בית עווא .חדשות ארכיאולוגיות .119
פלג י' ופלר י'  .2004ביתר עלית )מערב( .חדשות ארכיאולוגיות .116
 .1מפת איתור.
 .2מבנה ,תכנית.
 .3מבנה ,מבט לדרום.
 .4גת ,תכנית וחתך.
 .5גת ,מבט לצפון-מזרח.
 .6קירות שדה ,תכנית.
 .7אגנים ,תכנית.
 .8ספלולים ,תכנית.
 .9מערה ,מבט לצפון.

 .1מפת איתור.

1184 / 1276

 .2מבנה ,תכנית.

 .3מבנה ,מבט לדרום.
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 .4גת ,תכנית וחתך.
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 .5גת ,מבט לצפון-מזרח.
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 .6קירות שדה ,תכנית.
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 .7אגנים ,תכנית.
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 .8ספלולים ,תכנית.
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 .9מערה ,מבט לצפון.
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תל גדור
עפרה ברקאי ואלכסנדרה ראצלב

12/08/2018
דוח סופי

בחודשים יולי  2015עד אוגוסט  2016נסקר אזור המצוק של גבעת אולגה )רישיונות מס'  S-588/2015ו ;S-645/2016-נ"צ
 .(188868/706123הסקר ,מטעם המכון הגיאולוגי ,נוהל על ידי ע' ברקאי וא' ראצלב מהמכון ללימודי ים ע"ש רקאנטי באוניברסיטת חיפה,
בסיוע ס' עד )שרטוט( ובהשתתפות סטודנטים מהמעבדה למיקרו-פליאונטולוגיה וגיאו-ארכיאולוגיה ימית מבית הספר ללימודי ים באוניברסיטת
חיפה.

מטרת הסקר הייתה לבדוק את קצב התמוטטות המצוק ונסיגתו באמצעות בחינה של האתרים הארכיאולוגיים שעל גבי
המצוק .תל גדור ,שנכלל בסקר ,קרוב לקצה הצפוני של מצוק השרון ,בגובה  19.8מ' מעל פני הים .האתר נסקר בעבר )נאמן
ופורת  ;1988פורת ,דר ואפלבאום תשמ"ה( ,וזוהה בו מבנה מרובע קטן שלא תוארך כיוון שלא נמצאו בו או מחוצה לו שרידי
מפלס חיים .אולם ,במילוי העפר שמילא את חלל החדר נמצאו מעט חרסים משלהי התקופה הביזנטית או מראשית התקופה
האסלאמית ,ולפיכך הוצע לתארכו למאות הו'–הח' לסה"נ.
המבנה מלבני )איור  (1וקירותיו ,שהשתמרו לגובה שלושה נדבכים ,נבנו משתי שורות של אבני כורכר מסותתות שביניהן
מילוי של אבנים קטנות וטיט סידי .קירות המבנה ) 0.8מ' רוחב( טויחו בצדם הפנימי .בחינה מדוקדקת של הפינות הצפונית-
מזרחית )איור  (2והדרומית-מזרחית )איור  (3העלתה כי פינותיו של הקיר המזרחי ממשיכות כ 0.5-מ' מעבר לנקודת
המפגש בין הקירות )איור  ;2 ,1:1הרחבה שאינה מופיעה בשרטוט משנת  (1988כנראה שרידים של מגדלי פינה .הקיר
המערבי של המבנה שנקבע בו פתח הכניסה ) 0.9מ' רוחב( מרוחק  0.3–2.5מ' מקצה המצוק .על סמך גודל המבנה והיקף
השטח הנדרש לכניסה בטוחה אליו ,נראה כי מאז בנייתו התמוטטה מקצה המצוק רצועה שרוחבה  5מ' לפחות .בדיקות
פחמן  14של דגימות פחם ,שנאספו מהטיח שעל הדופן הפנימית של המבנה ) ,(Barkai et al. 2017מתארכות אותו
למאות הט'–הי' לסה"נ .בחתך המצוק ,בצד הפונה אל הים ,כ 0.3-מ' מתחת למפלס הבניין ,נראות אבני בנייה הבולטות
חוצה מן המצוק )איורים  — (4 ;3:1כנראה פינה של המבנה משלב מוקדם או של מבנה קדום יותר.

זמן קצר לאחר הכיבוש המוסלמי ,במאה הז' לסה"נ ,החל השליט האומיי מועאוויה בן אבו סופיאן בבנייה של מצודות חוף
ומגדלי תצפית )ח'ליליה תשס"ז( .תל גדור ממוקם באמצע מערך האתרים ההגנתיים ,בין קיסריה בצפון ותל מכמורת בדרום.
בהיעדר שרידי בנייה אחרים ,סביר להניח שהמבנה שימש מגדל תצפית .ממדיו אמנם קטנים ביחס למצודות אחרות ,אך
תכניתו האדריכלית ,שבה מגדלים מרובעים הנמשכים מן הפינות ,זהה כמעט לתכניותיהם של מגדלי תצפית מוכרים
) .(Khalilieh 1999ייתכן שמגדל התצפית של תל גדור הוא משני וקטן ,אך הוא נמצא בנקודת תצפית מצוינת הצופה
למרחוק.

ח'ליליה ח' תשס"ז .ארסוף ומערך ההגנה החופי של ג'נד פלסטין בין השנים  :1099/493–640/19רבאטים ומחראסים .בתוך
י' רול ,א' טל ומ' וינטר ,עורכים .מפגש הצלבנים והמוסלמים בארץ ישראל השתקפותו בארסוף ,בסידנא עלי ובאתרי
החוף )אפולוניה-ארסוף – מחקרים נלווים( .תל אביב .עמ' .125–142
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.29–28: חדשות ארכיאולוגיות צב. תל גדור.נאמן י' ופורת י' תשמ"ח
. תל אביב. קדמוניות עמק חפר. דר ש' ואפלבאום ש' תשמ"ה,'פורת י
Barkai O. Katz O. Mushkin A. and Goodman-Tchernov B. 2017. Long-term Retreat rates of Israel’s
Mediterranean Sea Cliffs inferred from Reconstruction of Eroded Archaeological
Sites.Geoarchaeology:1–14.
Khalilieh H.S. 1999. The Ribat System and Its Role in Coastal Navigation. Journal of the Economic and

Social History of the Orient 42:212–225.
 א' ראצאלב: עדכון. סקר ארכיאולוגי מפת מכמורת: מקור. תכנית המבנה, תל גדור.1
(http://www.antiquities.org.il/survey/new/default.aspx?surveynum=23)
.מערב- מבט לדרום,מזרחית- הפינה הצפונית.2
.מזרח- מבט לצפון,מזרחית- הפינה הדרומית.3
.מערב- מבט לדרום, אבני בנייה באתרם בחתך המצוק.4

 א' ראצאלב: עדכון. סקר ארכיאולוגי מפת מכמורת: מקור. תכנית המבנה, תל גדור.1
(http://www.antiquities.org.il/survey/new/default.aspx?surveynum=23)
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 .2הפינה הצפונית-מזרחית ,מבט לדרום-מערב.

 .3הפינה הדרומית-מזרחית ,מבט לצפון-מזרח.
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 .4אבני בנייה באתרם בחתך המצוק ,מבט לדרום-מערב.
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תל חצור – 2017
שלומית בכר ואמנון בן-תור

22/07/2018
דוח ראשוני

בחודשים יוני-יולי  2017נערכה עונת החפירות ה 28-בתל חצור )רישיון מס' ' .(G-26/2017חפירות קרן זלץ בחצור לזכר יגאל ידין' נערכות
בחסות מרכז פיליפ ומיוריאל ברמן לארכיאולוגיה מקראית באוניברסיטה העברית בירושלים והחברה לחקירות ארץ-ישראל ועתיקותיה .החפירה
נתמכה על ידי קרן זלץ )ניו יורק( ,קרן דנה )ארה"ב( ,קרן אדית וראובן הכט )ישראל( ותורמים פרטיים .החפירה נוהלה על ידי א' בן-תור בעזרת ש'
בכר )ניהול שטח  ,(M3ש' גרינברג )עזרה בניהול שטח  ,(M3נ' טרכוב )ניהול משרד ורישום ממצא( ,א' סטרנד )מדידות ,שימור וציור( ,מ'
סימדבילה )צילום( וש' ידיד וא' הופמן )מנהלה( .בחפירה השתתפו כ 50-מתנדבים מקנדה ,דרום אפריקה ,ארצות הברית ,אירופה ,אוסטרליה
וישראל .החפירה נערכה בגן לאומי תל חצור בסיוע מלא של רשות הטבע והגנים .המשלחת התארחה בקיבוץ גונן.

בעונה זו נערכה החפירה בשטח  M3שהוא הרחבה של שטח החפירה הישן מערבה )ר' בן-תור ,צוקרמן ובכר .(2015
החפירה בשטח זה החלה בעונת  2013ונמשכה גם בעונת  .2017החפירה התמקדה בריבועים  H/K-9/13שבהם נחשפו
שרידים מתקופות הברונזה המאוחרת והברזל ) 2איור .(1
מטרת החפירה בעונה זו הייתה לחשוף את רצפות אולמות הארמון המנהלי וכן את רצפת החצר המשתרעת מצפון לו,
ולחבר אותן לשכבות אלו שנחשפו בשטחים  M1ו .M2-להלן יתוארו שני השלבים הסטרטיגרפיים והכרונולוגיים שנחשפו
בעונת  2016וחיבורם לעונות הקודמות במידת האפשר.
ראשית יתואר השלב הקדום המתוארך לתקופת הברונזה המאוחרת ,שלו שני תת-שלבים ,ולאחריו יתואר השלב המאוחר,
המתוארך לתקופת הברזל  .2כל השלבים הם שלבים מקומיים בלבד ומותאמים לשלבים בשטח ) M2ור' בן-תור ובכר
.(2016
במסגרת פרויקט ' 'Hazor Fish and Chipsשנערך במהלך העונה במטרה לבחון את הבדלי הצריכה בין תושבי האתר
בתקופות השונות ,נלקחו דגימות בשטח ,שיפורטו להלן.
שלב  – Xתקופת הברונזה המאוחרת
את ממצאי תקופת הברונזה המאוחרת ניתן לחלק לשני תת-שלבים:
שלב  – Xbשלב הבנייה
בשלב זה נבנה הארמון המנהלי וניתן לייחס לו גם את החצר ואת מדרגת הבזלת שנחשפה בסוף עונת החפירה .בבדיקה
בימי החפירה האחרונים נחשפה מדרגה נוספת סנטימטרים אחדים מתחת למדרגה זו ולפיכך המדרגה שנחשפה היא ראש
גרם מדרגות שהוביל לכניסה לארמון ושימשה גם אבן סף לאולם הכניסה של הארמון )איור  .(2מדרגת בזלת זו רחבה יותר
ממדרגות הבזלת שנחשפו במתחם הפודיום ,גם הן עשויות לוחות בזלת .מידותיה אינן מתאימות במדויק לפתח המבנה
וייתכן כי ההסבר לכך הוא מיקום בסיס גרם המדרגות שאינו מוכר עדיין.
שלב זה כולל את הקירות המונומנטליים של המבנה וכן את הקירות הצפוניים ,שהם הגבול הצפוני של החצר המשתרעת
מצפון למבנה.
עד כה מוכרים שני אולמות השייכים לשלב זה:
אולם הכניסה :הכניסה לאולם הייתה מצפון ,דרך גרם מדרגות רחב )לעיל( .כל קירות האולם כמעט היו מטויחים בשכבת
טיח בהירה .הכניסה לאולם זה והמעבר ממנו אל האולם הדרומי אינם בקו אחד .תופעה דומה התגלתה בארמונות אחרים
במזרח הקדום :למשל בארמון זימרי לים במארי וכן בארמונות הברונזה המאוחרת בקטנה )הארמון המלכותי וכן הארמון
בשטח .(K
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האולם הדרומי :כאמור ,הכניסה אל אולם זה היא דרך אולם הכניסה .ייתכן כי קיר הלבנים הרחב )באיור  – 1הקיר המכוסה
ניילון לבן( נבנה כבר בשלב זה ,אולם ייתכן כי יש לייחסו לשלב הבא.
החצר הצפונית :חצר זו נחשפה עד כה רק בשטח המזרחי ) .(M1בעונת  2017נחפרו ההצטברויות שמעל החצר ,שהם
למעשה שכבת החורבן של החצר והארמון .עם זאת ,רצפת החצר עצמה טרם נחשפה .בחלק המערבי של ההצטברויות
מעל החצר ,בתוך שכבת החורבן ,התגלה ריכוז של אבנים גדולות שמהותן לא התבררה עד סוף העונה.
שלב  – Xaשלב ההתדרדרות והחורבן
בשלב הסופי של המבנה נבנו קירות אחדים המלמדים על משבר שהתרחש טרם חורבנו הסופי .כל הממצאים מעונה זו
שייכים לשלב זה .דגימות לפרויקט ' 'Fish and Chipsנלקחו מהקשרים המשויכים לשלב זה בלבד ,הן מאולם הכניסה הן
מהאולם הדרומי.
אולם הכניסה :ממדיו האדירים של החורבן באולם זה ,שכבת שרפה בעובי  3מ' לפחות שכללה בעיקר לבני בוץ שרופות,
נחשפו חלקית בעונת  2016וחשיפתם נמשכה בעונת  .2017שכבת השרפה כללה קורות עץ שלמות שרופות )חלקן באורך
של כ 1.5-מ'; איורים  (4 ,3ואף השתמר בחלקו עמוד עץ באתרו)איור  .(5עוד נמצאו בשכבת החורבן כמויות אדירות של
שברי פיטסים )איור  .(6ממקום הימצאותם של הפיסטים יש להניח כי הם הוצבו בקומה השנייה של המבנה .בעת חורבן
המבנה ושרפתו ,נשרפו קורות העץ והתמוטטו לתוך האולם ואיתן גם הפיטסים הרבים שהוצבו בקומה העליונה ,התנפצו זה
על גבי זה ונמצאו על רצפת האולם.
האולם הדרומי :גם בחדר זה שכבת החורבן של המבנה החלה להחשף כבר בעונת  ,2016הישר מתחת למתחם המצבות
המתוארך למאה הי' לפסה"נ )בכר ובן-תור  .(2017בעונת  2017נמשכה החשיפה של שכבת החורבן )איור  (7בחלקו
הצפוני של אולם זה ,ובה לבני בוץ שרופות בחלקו הצפוני-מערבי של המרחב שנחפר ושרידי אפר ושברי קורות עץ בחלקו
הצפוני-מזרחי )החלק המזרחי של החדר נחפר בעונות  2012ו 2013-ואילו החלק הדרומי של החדר טרם נחפר(.
חפירת החדר וחשיפת הפן המזרחי של קיר הלבנים המערבי ) ;W16-306איור  (8העלתה כי הקיר הוא חלק משלב
ההתדרדרות של המבנה .הקיר בנוי בלא שיטה – חלקו התחתון מורכב מאבנים שנראה כי הונחו זו על זו ללא סדר .בשכבת
החורבן הצמודה לקיר התגלו חרסים ושברי כלי בזלת מרוסקים )בכר ובן-תור .(2017
בין הממצאים בחדר זה יש לציין קערת בזלת שלמה ,קערת בזלת שבורה וכן חפצי בזלת אחדים ,אולי גם שבר של
אורתוסטט .ייתכן כי חפצים אלו הם כלי בזלת בתהליך עיבוד וכי החדר שימש מחסן של בתי המלאכה בארמון .יש לזכור כי
בחלק המזרחי של החדר )שנחפר בעונות  2012ו (2013-התגלו שלושה קנקנים מסחריים מלאים בחומר צהבהב ,כמות
גדולה של קונכיות ים ,שתי קערות בזלת גדולות ,קערות מעוותות ) (scoopsוכן צפחת פיטסית )בן-תור וצוקרמן .(2014
כאמור ,הכניסה אל האולם הדרומי הייתה דרך הקיר הצפוני ,מאולם הכניסה .מעבר זה צומצם טרם חורבן הארמון בבנייה
של קיר לבנים ) ;W13-301איור  ,9הפינה השמאלית למטה( שעוביו לבנה אחת בלבד ושנבנה צמוד לאבן גיר ענקית ,דומה
לאבן שנחשפה בעונת  2016במערב השטח .מהותן של אבנים אלו עדיין אינה ברורה.
מרחב הכניסה :הכניסה לארמון הייתה כאמור דרך גרם מדרגות אשר רק מדרגתו העליונה נחשפה עד כה .בעונת 2017
נחשפו ארבעה מתקנים מעוגלים עשויים אבן שנבנו צמוד לקירות הלבנים  W16-307במערב ו W3381-במזרח )איור .(2
מהותם של מתקנים אלו לא הובהרה; מכל ארבעת המתקנים נלקחו דגימות לפרויקט '.'Fish and Chips
המתקנים הקשורים בקיר  :W16-307במתקן המערבי ביותר ) (L17-319התגלתה קרן יחמור שרופה שלמה ,שהתפוררה
עם הוצאתה ,ומתחתיה – אבני ריצוף שהן ככל הנראה חלק מתעלת הניקוז הממשיכה במתקן ממזרח ) .(L17-320נראה כי
שני המתקנים הם חלק ממערכת ניקוז.
המתקנים הקשורים בקיר  :W3381מהותם של המתקנים הקשורים בקיר זה אינה ברורה .במתקן המערבי התגלו שתי
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שכבות של ריצופי אבן .העליונה ) (L17-321כללה אבנים רופפות ובתחתונה ) (L17-327אבנים המסודרות במהודק וייתכן כי
הן חלק מריצוף החצר ,שנעשה בו שימוש כתשתית למתקן .גם במתקן המזרחי ) (L17-325התגלו אבני ריצוף רופפות; הן
יוסרו בעונה הבאה.
שלב  – VIתקופת הברזל 2
לשלב זה ניתן לייחס קטע קיר שהתגלה בראשית העונה ,שאינו מתחבר לאף שריד אדריכלי .על סמך גובה ראש אבני הקיר,
הזהה לגובה בסיס החומה המלאה ,מתחבר קטע קיר זה ככל הנראה למערכת הביצורים שנבנתה במאה הט' לפסה"נ
והקיפה את החלק המזרחי של העיר )בן-תור וצוקרמן  .(2010קטע הקיר השתמר לגובה של עד שלושה נדבכים ,בדומה
לקטע קיר בעל אופי דומה שהתגלה במערב ,הניגש ל'מגדל' של החומה המלאה ,ויש בכך חיזוק לשיוכו של קטע קיר זה
למערכת הביצורים .ההשתמרות הדלה של קטעי קירות אלו עומדת בניגוד להשתמרות המצוינת של שאר חלקי מערכת
הביצורים .ייתכן שקטעי קירותאלו היו חלק מראש הסוללה שהשתרעה מצפון למערכת הביצורים באזור זה של
העיר .החרסים שהתגלו בלוקוסים המקיפים קטע קיר זה מתוארכים לתקופת הברזל .2

בכר ש' ובן-תור א'  .2017תל חצור –  .2016חדשות ארכיאולוגיות .129
בן-תור א' ובכר ש'  .2016תל חצור –  .2015חדשות ארכיאולוגיות .128
בן-תור א' וצוקרמן ש'  .2010תל חצור – תל חצור  .2010חדשות ארכיאולוגיות .122
בן-תור א' וצוקרמן ש'  .2014תל חצור –  .2013חדשות ארכיאולוגיות .126
בן-תור א' ,צוקרמן ש' ובכר ש'  .2015תל חצור –  .2014חדשות ארכיאולוגיות .127
 .1שטח החפירה בסוף העונה ,מבט מהאוויר.
 .2הכניסה לארמון ,מבט לדרום.
 .3קורות העץ השרופות בחלק המערבי של אולם הכניסה ,מבט למערב.
 .4קורות העץ השרופות בחלקו המזרחי של אולם הכניסה ,מבט למערב.
 .5עמוד עץ)?( שרוף שנמצא באתרו ,מבט לדרום.
 .6שברי הפיטסים בפינה הצפונית-מערבית של אולם הכניסה ,מבט לצפון.
 .7שכבת החורבן באולם הדרומי ,מבט למערב.
 .8שכבת החורבן באולם הדרומי וקיר  ,16-306מבט למערב.
 .9אולם הכניסה והאולם הדרומי ,מבט למערב.

1198 / 1276

 .1שטח החפירה בסוף העונה ,מבט מהאוויר.

 .2הכניסה לארמון ,מבט לדרום.
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 .3קורות העץ השרופות בחלק המערבי של אולם הכניסה ,מבט למערב.

 .4קורות העץ השרופות בחלקו המזרחי של אולם הכניסה ,מבט למערב.
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 .5עמוד עץ)?( שרוף שנמצא באתרו ,מבט לדרום.

 .6שברי הפיטסים בפינה הצפונית-מערבית של אולם הכניסה ,מבט לצפון.
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 .7שכבת החורבן באולם הדרומי ,מבט למערב.

 .8שכבת החורבן באולם הדרומי וקיר  ,16-306מבט למערב.
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 .9אולם הכניסה והאולם הדרומי ,מבט למערב.
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תל ירמות
עומר שלו ואמיר גולני

31/12/2018
דוח ראשוני

בחודשים יוני–דצמבר  2016נערכו חפירות בתל ירמות )הרשאות מס'  ;A-8025 ,A-7706נ"צ  (197165-293/623081-218לקראת עבודות
שימור .החפירות ,מטעם רשות העתיקות ,נוהלו על ידי ע' שלו וא' גולני ,בסיוע פ' דה מירושדג'י )הנחיה מדעית באתר( ,ז' תורג'מן ונ' איסק )ניהול
שטחים וצילום( ,א' לבן ונ' נחמה )מנהלה( ,מ' קהאן ,א' האג'יאן ,ר' מישייב ,ר' לירן וי' שמידוב )מדידות שטח( ,א' פרץ )צילום( ,גריפין בע"מ
)צילום אוויר( ,י' בוקגנהולץ ומ' בינשטיין )רפאות( וח' נויגבורן וה' שלו )ניהול תכנית חינוכית( .סיוע כללי הוגש על ידי ע' שדמן )ארכיאולוג מחוז( ,וכן י'
פז וס' גנדלר )מפעל חפירות רמת בית שמש – פיקוח מדעי ומנהלי( .כן התקבל סיוע מו' בוסידן ,ה' אשכנזי ,כ' שילקר וח' דסורמאו .רוב החופרים
היו בני נוער מיישובי הסביבה ,שהשתתפו בתכנית ההנחלה של רשות העתיקות כחלק מפעילות מכינה קדם-צבאית ,וכן מתנדבים מצרפת.

תל ירמות שוכן בשפלת יהודה ,סמוך לבית שמש המודרנית )איור  .(1התל ) 180דונם( כולל אקרופוליס בחלקו המזרחי ועיר
תחתונה המתפרסת כמעין מניפה מן המדרון המערבי של האקרופוליס .את האתר בדק לראשונה א' בן-תור בשנת 1970
) .(Ben-Tor 1975החל משנת  1980ולאורך כשלושים שנה ,חפר פ' דה מירושדג' שטחים גדולים מן האתר )איור  (2מטעם
מרכז המחקר המדעי הלאומי של צרפת ) .(FCNRSבחפירותיו נחשפו שרידים אדריכליים מונומנטליים שיוחסו לתקופת
הברונזה הקדומה  2ו) 3-מירושדג'י תשנ"ט;  .(Miroschedji 1988; 1990; 2003; 2013עם התרחבות הבנייה ברמת בית
שמש אל עבר התל ,הוכרז האתר הקדום פארק לאומי כדי למנוע פגיעה בו ,ותוכנן מפעל רחב-היקף להשלמת החפירות
בכמה מקומות באתר כדי להנגישם לביקור הקהל הרחב .החפירות התנהלו על פי תכנית פעולה שהוכנה מראש על ידי ג'
חקלאי וא' משיח ממנהל השימור של רשות העתיקות.
חפירות אלו נערכו בשני שטחים שנחפרו בעבר על ידי דה מירושדג'י )איור  ,(3אך החפירה בהם לא הושלמה :מכלול הארמון
המונומנטלי )ארמון  ,(B1ורובע המגורים המשתרע מדרום-מזרח לארמון )שטח  ;(Jבשניהם התמקדה העבודה בשלב
החיים האחרון בתקופת הב"ק  .3בשטח שלישי — השער המונומנטלי מתקופת הב"ק ) 2שטח  ;Eאיור  ,(4שנחפר עד תומו
בעבר — נדרשה עבודת שחזור בעקבות השחתת עתיקות שאירעה לפני שנים אחדות וכדי להכשירו לשמש כניסה ראשית
לפארק הארכיאולוגי.

ארמון B1
מכלול ארמון  B1המונומנטלי ) 84.5 × 72.1מ'; איור  (5כולל שני אזורים עיקריים :חצר גדולה מאוד ) 81.0 × 46.5–35.0מ'(
מוקפת קירות איתנים ,וסדרה של חדרים ,אולמות וחצרות קטנות יותר מצפון-מערב לה .החפירה התמקדה בהשלמת
חשיפתם של הקירות המקיפים את החצר ושל אחת מן החצרות הפנימיות ,המכונה אצל דה מירושדג'י 'החצר הקדמית'
)’ ,(‘the Forecourtהסמוכה לכניסה הראשית לארמון ,ובהסרת המחיצות שנותרו בתוך המבנה הראשי של הארמון בתום
חפירותיו של דה מירוש'ג'י )איור  .(6אף שהכוונה הייתה לחשוף רק את שלב הפעילות האחרון של מכלול הארמון ,משלהי
תקופת הב"ק  ,3מרכיבים אדריכליים הקשורים למערכי ביצור קדומים יותר נחשפו בחלקם לאורך הקיר ההיקפי הדרומי-
מזרחי של החצר.
סביב החצר הגדולה ניצבו קירות איתנים ) 1.85מ' רוחב( ,בנויים מאבנים בינוניות עד גדולות ,שנתמכו ב 39-אומנות תמך
איתנות ) 1.9מ' אורך 1.85 ,מ' רוחב( המעבות במרווחים קבועים את הפן הפנימי של הקירות; דה מירושדג'י חשף  18מהן
במלואן או בחלקן.
בחינה קרובה של שיטת הבנייה שלהן ושל החומרים ששימשו בבנייתן ,לצד חישוב יכולת הנשיאה שלהן ,מעידים שהקירות
יכלו להתנשא במקורם לגובה של ארבעה או חמישה מטר ואף יותר .רוחבם של הקירות ושל האומנות והמרווחים שבין
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האומנות הם כולם כפולות של האמה המצרית המלכותית ) ,(Cubitשאורכה  52.5ס"מ );Miroschedji 2001:471–478
*.(2003:159
הקירות נבנו על יסודות תת-קרקעיים שנבנו לגובה שניים–ארבעה נדבכים של אבנים מהוקצעות חלקית; תעלות היסוד נראו
בבירור משני צדיהם של הקירות ושל אומנות התמך.
הקיר ההיקפי הדרומי-מערבי )תת-שטחים  Bd, Beו ;Bg-ר'  .(Miroschedji 2009: Fig. 6החפירה לאורך הקיר ההיקפי
הדרומי-מערבי ,שאותר לאורך  83מ' ,לימדה כי הקיר השתמר עד לגובה פני השטח המודרניים )איור  .(7עם חשיפת הנדבך
העליון ,נתגלתה תעלת יסוד כמעט רציפה לאורך שני צדי הקיר ,עדות כי שרידי הקיר בשטח זה היו בעיקרם יסודות תת-
קרקעיים לנשיאת מבנה העל האיתן )איור  .(8בין שתי אומנות תמך סמוך לקצה הדרומי-מזרחי של הקיר נמצא מתקן ייחודי,
ששימש אולי להצבת כלי קיבול :אבנים שהונחו ברישול בחצי מעגל קטן כנגד קיר קטן שתמך במילוי של אבני גוויל קטנות–
בינוניות )איור  .(9זהו האלמנט הבנוי היחיד שנתגלה לצד הקיר ההיקפי.
יסודות הקיר ההיקפי חתכו שרידים קדומים יותר בשטח זה )ר' איור  .(8אלה כללו קירות טרסה רבים וכמה משטחים
מוגבהים ואיתנים הקשורים למערך הביצור של תקופת הב"ק ) 2איור  ,(10שהשתרעו מדרום-מערב לקיר ,מחוץ לארמון.
מצפון-מזרח לקיר ,בתוך שטח הארמון ,השרידים שנפגעו כללו את החומה הקדומה ביותר מתקופת הב"ק ) 2קיר  ,(Aמילויי
אבן רבים הקשורים לשלב מאוחר יותר במערך הביצור וכמה מילויי אבנים נוספים שנמצאו בתוך תעלת השוד של קיר .A
שרידים אלה פורקו כשהוקם הקיר ההיקפי של החצר )איור .(11
הקיר ההיקפי הדרומי-מזרחי )תת-שטחים  Bdו ;Bh-ר'  ,(Miroschedji 2009: Fig. 6שאותר לאורך  46.5מ' )איור ,(12
השתמר לגובה של עד ארבעה נדבכים; יסודותיו לא נחפרו .מצב השתמרותו של הקיר טוב בזכות העלייה המתונה של
המדרון בשטח זה לעבר האקרופוליס ,מאחר שהפן הדרומי-מזרחי של הקיר שימש גם קיר טרסה .הרצפות בין אומנות
התמך בשטח זה נחשפו .הן עשויות מקירטון כתוש ומהודק ונמצאו מכוסות במשקע טין אפור לא מהודק .על אחת מרצפות
אלו נמצא אגן אבן מעוטר בזיזים )איור .(13
בעת חפירת הקיר הדרומי-מזרחי ,נערכה חפירה גם בחצר קטורה קטנה יותר )'החצר הקדמית' בפרסומי דה מירושדג'י(
שקשרה את הכניסה הראשית )אולם ההיפוסטיל( עם חדרי הארמון )ר' איור  .(5בחפירות קודמות נחשפו גבולות החצר:
קירות ,אומנות תמך ,ספסלים ומערכת ניקוז )* .(Miroschedji 2003:164החפירות הנוכחיות בחצר זו חשפו את רצפתה
במלואה :רצפה עשויה קירטון כתוש ומהודק )איור  ,(14שעליה נמצאו כמה קנקני אגירה מרוסקים.
חפירה זו הורחבה אל אולם ההיפוסטיל .קיר טרסה מאוחר יותר ) (W5078/W5081פורק בחלקו ,וכך נחשפו המשכה של
הכניסה העיקרית ) ;W5089איור  (15לארמון והקיר הסוגר את האולם מצפון-מזרח ) ;W5083איור  .(16עם גילויו של קיר
 5083השתנתה הבנתנו בנוגע לגודלו של אולם ההיפוסטיל .שבעה בסיסי עמודים — שתי שורות מלאות בנות שלושה
עמודים כל אחת ובסיס אחד השייך לשורה שלישית — נתגלו באתרם על ידי מירושדג'י ,ושלושה נוספים נתגלו במילויי
הטרסות מעל האולם .לפיכך הוצע בעבר שהאולם כלל ארבע שורות בנות שלושה עמודים כל אחת )Miroschedji
 .(2003:161*–164*, Figs. 10, 12, 13אולם כעת ,משנחשף קירו הצפוני-מזרחי של אולם ההיפוסטיל ,נראה כי האולם
כלל במקור רק שלוש שורות בנות שלושה עמודים כל אחת.
הקיר ההיקפי הצפוני-מערבי )תת-שטח  ; Bfר'  .(Miroschedji 2009: Fig. 6הקיר הסוגר את החצר מצפון-מערב נהרס
ברובו בשל שוד אבנים ,אך למרות זאת אפשר היה לאתרו לכל אורכו ) 35מ'; איור  .(17רצפות החצר נחשפו מדרום-מזרח
לקיר :שניים או שלושה משטחים של קירטון כתוש ומהודק ,זה מעל זה .דה מירושדג'י חשף בשטח זה רצף דומה של רצפות
)מידע בעל פה( .עם חשיפת הרצפה התחתונה התברר שהקיר השתמר לגובה נדבך אחד או שניים .חפירות קודמות
) (Ben-Tor 1975לימדו כי היסודות התת-קרקעיים בשטח זה העמיקו לפחות שלושה נדבכים נוספים מתחת למפלס החצר
של ארמון ) B1איור .(18
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הסרת מחיצות בתוך מבנה הארמון .כמעט כל חדרי הארמון נחפרו בעבר ) ,(Miroschedji 2013:778, Fig. 12ומתחתם
נחשפו שרידים של מבנה ארמון קדום יותר )ארמון  .(B2בעת הסרת המחיצות עד למפלס של ארמון  — B1כהכנה לשימור
שלב זה של הארמון — נתגלו כמה יחידות אדריכליות ,כמו סף ומדרגות בפתח כניסה לחצר קטנה )איורים  ,(20 ,19וכמה
קנקני אגירה מרוסקים על רצפת הארמון )איור .(21
שטח J
בשטח  ,Jהמשתרע מדרום-מזרח לארמון ,נחשף רובע מגורים בנוי בצפיפות; רחוב הפריד בינו לבין הארמון )איורים ,22
 .(23רוב שטחו של רובע המגורים נחפר על ידי דה מירושדג'י ) .(Miroschedji 2013:778, Fig. 12בחפירה בשטח זה
הוסרו מחיצות מחפירות קודמות ,ונחפר לראשונה שטח נרחב שהשתרע בין תת-שטחים  Jaו Jb-שחפר מירושדג'י.
העבודה בשטח זה התמקדה בחשיפת שלב החיים האחרון של תקופת הב"ק ) 3שכבה  ,(J1שהתקיים לצד ארמון  ;B1אף
שזוהו שרידים השייכים לשכבות קדומות יותר ,הם לא נחשפו.
בתת-שטחים  Jaו Jb-נחשפו מבנים וחדרים רבים .מאחר שציר הרחוב שהפריד בין בתי המגורים לבין ארמון  B1קבע את
כיווני המבנים ,הוא מספק עוגן סטרטיגרפי ברור הקושר בין הרובע לבין הארמון .השרידים משכבה  J1בדרום-מערב שטח J
הובחנו הישר מעל רובד חורבן .שני תת-השלבים בשכבה זו ) J1aו (J1b-זוהו בהמשך השטח לצפון-מזרח ,ושניהם
מתייחסים לרחוב .מצפון-מזרח להם חשף דה מירושדג'י קירות אחדים ,שנבנו כנראה מיד לפני הקמתו של ארמון .B1
הובחנו עדויות לנטישה מסודרת של תת-שלב  :J1aפתחים נחסמו באבנים ,ורק אבני שחיקה וקנקנים גדולים וכבדים מאוד
נותרו מאחור.
החפירות הללו בתל ירמות הן השלב הראשון במפעל רחב-היקף שנועד לפתח את הפארק הארכיאולוגי באתר ,כך שיהיה
נגיש ופתוח לקהל הרחב .אף שחפירות אלו נרחבות ,הן מוגבלות בשטחן ובעומקן ,ונערכות בשני שטחים עם שרידים
אדריכליים נרחבים מתקופת הב"ק  3שנחפרו במידה רבה על ידי דה מירושדג'י :ארמון  B1והשלב האחרון ברובע המגורים
בשטח .J

דה-מירושדג'י פ' תשנ"ט .תל ירמות – .1997חדשות ארכיאולוגיות .129–126:109
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 .1מפת איתור.
 .2תל ירמות ,מיקום שטחי החפירה בשנים ) 2009–1980על פי .(Miroschedji 2013:760, Fig. 1
 .3תל ירמות ,מיקום השטחים הנחפרים כיום ,מבט למזרח.
 .4השער בשטח  Eבמהלך השחזור ,מבט לצפון-מזרח.
 .5ארמון  ,B1מבט לצפון-מזרח.
 .6האזור הבנוי העיקרי בארמון  ,B1מבט לצפון-מזרח.
 .7הקיר ההיקפי הדרומי-מערבי של החצר המרכזית ,מבט לדרום-מזרח.
 .8תעלת היסוד של קיר הארמון החותכת שרידים מוקדמים יותר ,מבט לצפון-מערב.
 .9מתקן לצד אומנת תמך ,מבט לדרום-מערב.
 .10יסודות ארמון  B1חותכים מערך ביצור קדום יותר.
 .11שרידים של חומה מתקופת הב"ק ) 2קיר  (Aשנפגעו בעת הקמת ארמון  B1בב"ק  ,3מבט לצפון-מזרח.
 .12הקיר ההיקפי הדרומי-מזרחי של החצר המרכזית ושטח  ,Jמבט לדרום-מערב.
 .13אגן אבן מונח על רצפת החצר המרכזית )מרכז ,מימין( ,מבט לדרום-מזרח.
 .14החצר הקדמית ,מבט לדרום-מזרח.
 .15קיר טרסה מאוחר ) (W5081החותך את הסף בכניסה הראשית ) (W5089לארמון  ,B1מבט לדרום-מערב.
 .16קיר טרסה מאוחר ) (W5087שהוקם על גבי הקיר הצפוני-מזרחי של אולם ההיפוסטיל ) ,(W5083מבט לדרום-מערב.
 .17הקיר ההיקפי הצפוני-מערבי של החצר המרכזית ,מבט לדרום-מזרח.
 .18הרצפה בחצר המרכזית ויסודות שנחשפו בחפירתו של בן-תור ,מבט לצפון-מערב.
 .19כניסה לחצר קטנה ,מבט לדרום-מערב.
 .20מדרגות המובילות מן החצר הקטנה ,מבט לצפון-מזרח.
 .21קנקן אגירה מרוסק על רצפת ארמון .B1
 .22שטח  ,Jרובע המגורים ,מבט לדרום-מזרח.
 .23הרחוב המפריד בין ארמון  B1לבין רובע המגורים בשטח  ,Jמבט לדרום-מערב.
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 .3תל ירמות ,מיקום השטחים הנחפרים כיום ,מבט למזרח.

 .4השער בשטח  Eבמהלך השחזור ,מבט לצפון-מזרח.
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 .5ארמון  ,B1מבט לצפון-מזרח.

 .6האזור הבנוי העיקרי בארמון  ,B1מבט לצפון-מזרח.
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 .7הקיר ההיקפי הדרומי-מערבי של החצר המרכזית ,מבט לדרום-מזרח.

 .8תעלת היסוד של קיר הארמון החותכת שרידים מוקדמים יותר ,מבט לצפון-מערב.
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 .9מתקן לצד אומנת תמך ,מבט לדרום-מערב.

1212 / 1276

 .10יסודות ארמון  B1חותכים מערך ביצור קדום יותר.

 .11שרידים של חומה מתקופת הב"ק ) 2קיר  (Aשנפגעו בעת הקמת ארמון  B1בב"ק  ,3מבט לצפון-מזרח.
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 .12הקיר ההיקפי הדרומי-מזרחי של החצר המרכזית ושטח  ,Jמבט לדרום-מערב.

 .13אגן אבן מונח על רצפת החצר המרכזית )מרכז ,מימין( ,מבט לדרום-מזרח.
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 .14החצר הקדמית ,מבט לדרום-מזרח.

 .15קיר טרסה מאוחר ) (W5081החותך את הסף בכניסה הראשית ) (W5089לארמון  ,B1מבט לדרום-מערב.
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 .16קיר טרסה מאוחר ) (W5087שהוקם על גבי הקיר הצפוני-מזרחי של אולם ההיפוסטיל ) ,(W5083מבט לדרום-מערב.

 .17הקיר ההיקפי הצפוני-מערבי של החצר המרכזית ,מבט לדרום-מזרח.

1216 / 1276

 .18הרצפה בחצר המרכזית ויסודות שנחשפו בחפירתו של בן-תור ,מבט לצפון-מערב.

 .19כניסה לחצר קטנה ,מבט לדרום-מערב.
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 .20מדרגות המובילות מן החצר הקטנה ,מבט לצפון-מזרח.

 .21קנקן אגירה מרוסק על רצפת ארמון .B1
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 .22שטח  ,Jרובע המגורים ,מבט לדרום-מזרח.

 .23הרחוב המפריד בין ארמון  B1לבין רובע המגורים בשטח  ,Jמבט לדרום-מערב.
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תל לכיש
סער גנור ואיגור קריימרמן

16/04/2018
דוח ראשוני

בחודשים דצמבר –2015פברואר  2016נערכה חפירה בחלקו הדרומי של שער ששת התאים של תל לכיש )הרשאה מס'  ;7590נ"צ
 ;185579/608090איור  (1לקראת פיתוח .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון רשות הטבע והגנים הלאומיים ופרויקט ציוני דרך במשרד
לענייני ירושלים ,נוהלה על ידי ס' גנור וא' קריימרמן )צילום שטח( ,בסיוע י' אל-עאמור )מנהלה( ,מ' קאהן וד' פורוצקי )מדידות( ,ג' פיטוסי וא' אלג'ם
)צילום אוויר( ,י' בוקנגהולץ ות' גונן )רפאות כלי חרס( ,ש' גל )שחזור איזומטרי( ,ק' עמית )צילום ממצא( ,ל' קופרשמידט )מתכות( ,ר' כסלו ור'
שואף )מינהל שימור( ,י' גרפינקל ,ד' אוסישקין ,ל' זינגר-אביץ ,א' דה גרוט ,י' עבאדי-רייס ,ח' חלאילה ,ג' אבני ,ג' זליגמן וצ' גרינהוט )ייעוץ מדעי( ,ז'
מרגלית ,צ' צוק ,ת' הולץ )רשות הטבע והגנים הלאומיים( ועובדי פרויקט  .500סייעו במיוחד מתנדבים ,סטודנטים מהאוניברסיטה העברית
בירושלים ואנשי מרחב דרום ברשות העתיקות.

אזור שער תל לכיש נחפר לראשונה בשנות השלושים של המאה הכ' על ידי משלחת וולקום-מארסטון בראשות ג"ל סטארקי
) .(Tufnell 1953:94–98בחפירותיו נחשפו שטחים גדולים בכל התל ,לרבות רחבת השערים ושכבה  IIבשער הפנימי.
משלחת סטארקי חשפה את צדן הצפוני של שתי אומנות השער הפנימיות מדרום ואת אחת האומנות מצפון .מראשית שנות
ה 70-ועד תחילת שנות ה 90-נערכה חפירה רחבת היקף בשטח התל ובשער הפנימי על ידי ד' אוסישקין מטעם
אוניברסיטת תל אביב ונחשף במלואו צדו הצפוני של שער ששת התאים משכבות  III–IVוחלק של הרחוב )Ussishkin
.(2004
עיקר השרידים מהחפירה הנוכחית הם משכבה ) IIIהמאה הח' לפסה"נ עד החורבן האשורי ב 701-לפסה"נ( .נחשף במלואו
הצד הדרומי של שער ששת התאים ורחוב העיר העובר דרך השער )שכבה  ;IIIאיור  .(2מעל שרידי השער נתגלו שרידים
דלים משכבה ) IIהמאה הז' לפסה"נ עד החורבן הבבלי ב 586-לפסה"נ(.
שכבה II
התגלה מתקן בישול ארעי שנבנה על גבי הקיר הסוגר מדרום ) (W103של מבנה השער .בתא המערבי של השער משכבה
 IIIנחשפה תעלת יסוד ) ,L133כ 1.5-מ' רוחב( של חומת העיר משכבה  ,IIשחתכה את לבני הבוץ המטויחות בטיח לבן של
הקיר הסוגר מדרום )איור .(3
שכבה III
לשער ) 24.5 × 24.5מ' מידות כלליות( שישה תאים ושמונה אומנות .בחלקו הדרומי נחשפו שלושה תאים ,ארבע אומנות
והרחוב העובר בתווך .בחפירה התברר שהאומנות המערבית והמזרחית ארוכות בכ 0.5-מ' משתי האומנות הפנימיות .התא
הדרומי-מערבי של השער השתמר לגובה הרב ביותר מעל הרחוב –  4.26מ' .מבנה השער נבנה במסד של אבנים גדולות
במיוחד ) 0.5 × 1.0מ' מידות מרביות( .מעליהן נבנו נדבכים של לבני בוץ )כ 0.15 × 0.50 × 0.50-מ'( לא צרופות .כל תאי
השער הדרומיים נמצאו מכוסים בשכבת טיח לבן )כ 3-ס"מ עובי(.
התא הדרומי-מערבי תחום מדרום בקיר  103וממזרח באומנה  .W117חלקו המערבי של התא לא נחפר בשל חומת העיר
שנבנתה מעליו בשכבה  .IIבכניסה לתא ,מתחת לחומה ,אותרו שרידי אומנת הכניסה ) 2.8 × 5.8מ' מידות פנימיות(.
ממעבר השער הובילו אל התא שלוש מדרגות ,בנויות מאבנים ,שהונחו על צדן הרחב בפתח התא ) 1מ' רוחב( ,בין שתי
האומנות .לצדי הפתח קירות מלבני בוץ מטויחים .בשני צדי התא נמצאו ספסלים מטויחים )איור  :(4בצד המזרחי שלושה
ספסלים .הקרוב לפתח מפואר מאוד ) 0.55 × 1.40מ'( ,יש בו שני מסעדים לידיים ונראה כי נועד לישיבת שני אנשים .שני
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הספסלים בהמשך שטוחים ) 0.7 × 2.1מ' המרכזי 0.7 × 2.3 ,מ' הדרומי( ,ללא מסעדים .במערב התא נמצאו שרידים של
ספסל אחד לפחות הנמשכים מערבה מתחת לחומה של שכבה  IIומעבר לגבולות החפירה .על רצפת התא נמצאה שכבת
חורבן עבה ובה קנקנים ,קערות א-סימטריות )סקופים( וכלי חרס נוספים ,עדות לחורבן האשורי של שנת  701לפסה"נ .לחלק
מהקנקנים ידיות שעליהן טביעות "למלך חברן" .ידית אחת נשאה טביעת חותם פרטית "לנחם עבדי".
התא האמצעי ) 2.80 × 5.25מ' מידות פנימיות( תחום מדרום בקיר  ,W103ממזרח באומנה  W116וממערב באומנה
 .W117ממעבר השער הובילו אל התא שתי מדרגות הבנויות מאבנים שהונחו על צדן הרחב לעבר פתח ) 0.9מ' רוחב(
התחום בשני קירות לבני בוץ שהצרו את הרוחב בין שתי האומנות .בכל שטח התא נמצא מילוי של שברי טיח וכן שברי
לבנים וחרסים ,ללא ממצא אדריכלי מיוחד.
התא המזרחי ) 2.80 × 5.65מ' מידות פנימיות( תחום מדרום בקיר  ,103ממערב באומנה  ,116וממזרח באומנה .W111
אל התא הובילו ממעבר השער ארבע מדרגות הבנויות מאבנים מסותתות היטב )איור  .(5הכניסה לתא )כ 0.9-מ' רוחב
הפתח( הוצרה בקיר מחיצה מטויח ) (W130הבנוי מלבני בוץ ) 0.55מ' רוחב( .בתא חלוקה לשני חדרים – גדול בצפון וקטן
בדרום שביניהם מפריד קיר ) ;W120כ 2.1-מ' אורך 0.45 ,מ' רוחב( בנוי מלבני בוץ מטויחות .לחדר הצפוני רצפה מטויחת
שחלקה שקע .צמוד לקיר  120נחשף ספסל צר ) 1.2מ' אורך( .אל החדר הדרומי הקטן ) 1.25 × 2.80מ'( מוביל פתח )0.9
מ' רוחב( שניכר כי נסתם וטויח כשהחדר חדל לשמש .בקיר  103הותקנה גומחה ) 0.15מ' עומק( .חלקו המזרחי של החדר
רוצף בלוחות אבן שטוחים ובחלקו המערבי נמצאה רצפת טיח שנחתכה מבור )כ 0.8-מ' קוטר( במערבה .בבור נמצאה
מונחת על צדה אבן מרובעת מהוקצעת היטב ) 0.39 × 0.50 × 0.56מ'; איור  (6שבמרכזה חור עגול ) 0.18מ' קוטר(
שממנו נחצבהתעלה ) 0.07 × 0.18מ'( .האבן היא ככל הנראה אסלה; דוגמות נוספות מוכרות מחפירות ארכיאולוגיות בארץ
ישראל ובעבר הירדן )שילה תשמ"ד :י"ד–ט"ו ,לוח  ;1:31איזנברג ודה גרוט Humbert and Zayadine ;132–131:2006
1992:253, Plts. A:XIV, B:XII; Biekowski 2002:166; De Groot and Bernick-Greenberg 2012a:99; De Groot
 .(and Bernick-Greenberg 2012b:352, Fig 10.3: 2מול הגומחה וצמוד לקיר  120נמצאו שני מזבחות קרניים צמודים
זה לזה ,בנויים על מסד של אבנים גדולות מהוקצעות; המזבחות והמסד טויחו כיחידה אחת ) 0.65מ' אורך 0.37 ,מ' רוחב,
 0.9מ' גובה; איור  .(7שבע מקרנות המזבחות נקטמו בכלי חד .בחדר נמצאו כלי חרס רבים ,בהם כמות גדולה של נרות,
קערות וכנים.
מעבר השער .רוחבו של מעבר השער ) 6.2מ' בחלקו המרכזי( הוצר בכניסה אל העיר ) 5.2מ' ביציאה ממבנה השער(.
רצפת מעבר השער הייתה עפר מהודק .בצדו הדרומי של מעבר השער נבנו ספסלים מאבנים שהונחו על צדן הרחב )איור
 .(8בכניסה לתא המזרחי נמצא ספסל מטויח ,שלא כמו ספסלי האבן .בכל שטח המעבר שנחפר נחשפה שכבת חורבן
המיוחסת לשנת  701לפסה"נ ובה לבני בוץ צרופות ,ראשי חצים וכלי חרס שבורים ,בהם קערות א-סימטריות )סקופים(.
לכיש הייתה העיר השנייה בחשיבותה ביהודה אחרי ירושלים .שער ששת התאים של העיר הוא מבנה השער הגדול ביותר
שנמצא עד כה בארץ ישראל והוא משקף היטב את מעמדה של העיר במאה הח' לפסה"נ .שרידי השער שנשמרו לגובה רב
מעידים על אופן בניית שערים בתקופת הברזל ,ממסדי אבן ולבני בוץ .בשער השתמרו הקירות המטויחים בטיח לבן
והכניסות לתאים .בשניים מהתאים ניתן להסביר את שימושם המנהלי והפולחני .בתא המערבי התגלו ספסלים מטויחים לצד
קנקני למלך וקערות א-סימטריות )סקופים( היכולים להעיד על הפעילות הכלכלית והמנהלית שהתקיימה בהם .בתא המזרחי
נתגלה מקדש שער שבו טיפוס בגרם מדרגות הוביל לאולם )היכל( .בצדו הדרומי-מזרחי של ההיכל הייתה כניסה לחדר נוסף
ששימש דביר ובו שני מזבחות קטומי קרניים ניצבים מול גומחה .המקדש בוטל והוסב למתקן שירותים שהוצב במקום
והכניסה לדביר נסתמה .זוהי עדות ראשונה בארץ ישראל לביטולו של מקדש בדרך זו.
כל מבנה השער ותאיו הדרומיים חרבו בחורבן אלים המיוחס לסנחריב מלך אשור .עדות לחורבן זה נמצאה בכל שטחי
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.החפירה בשער
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תל מוסא שאהין ,כפר גבירול
31/12/2018
דוח סופי

יניב אגמון

בחודשים אוגוסט–ספטמבר  2017נערכה חפירת הצלה בבית ספר יצחק נבון ברחובות ,בתחומי האתרים תל מוסא שאהין וכפר גבירול
)הרשאה מס'  ;A-8093נ"צ  ;17898\64434איור  ,(1לקראת בנייה .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון עיריית רחובות ,נוהלה על ידי י'
אגמון ,בסיוע י' עמרני וא' בכר )מנהלה( ,מ' קאהן )מדידות ושרטוט( ,א' בלשוב )תכניות( ,א' בושנינו )בדיקות מקדימות( ,א' אקסמן )מדריכת
חינוך( ,א' פרץ )צילום שטח( ,ע' יוניש )בטיחות( ,מ' שויסקיה )ציור כלי חרס( ,ב' אוחנונה )כלי זכוכית( ,א' רזניצקי )ניקוי מטבעות( ,ג' ביכובסקי
)נומיסמטיקה( ,פ' גנדלמן )ייעוץ קרמי והנחיה( ,י' ארבל )בקרה מדעית( ,י' מרמלשטיין )צילום אוויר( ,מ' עג'מי וד' ברקן.

נחפרו ארבעה ריבועים ) ;G4–D4איור  ,(2ונחשפו בהם שלוש שכבות ) :(1–3בשכבה  3נמצאו חרסים ומטבע המתוארכים
לשלהי התקופה הרומית – התקופה הביזנטית; בשכבה  2נחשפו שרידים של מבנים ורצפות טיח גס המתוארכים לתקופה
הביזנטית ולראשית התקופה האומיית; ובשכבה  — 1חרסים אחדים ומטבע מן התקופה האסלאמית הקדומה .חלק
מהשרידים נפגעו מעבודות פיתוח .בשלוש השכבות נמצאו שברים של כלי זכוכית ,המתוארכים לשלהי התקופה הרומית –
התקופה הביזנטית )ר' נספח זכוכית(.
באזור נערכו בעבר סקר )פישר וטקסל  (2006וחפירות הצלה והתגלו בהם שרידי הכפר הערבי אל-קוביבה ,שנהרס ברובו
לאחר מלחמת העצמאות .כן נחשפו שרידי יישוב ,בהם מבנים ,מתקנים ,בארות ומאגר מים ,וחלק מבית קברות )דגוט
 ;2005יקואל  ;2012ארבל ,גרינולד ובן-ארי  ;2013יקואל 2016א; יקואל 2016ב( .סמוך לשטח החפירה נחפרו שרידי מבנה
ובו ממצאים המתוארכים לתקופות ההלניסטית ,הרומית והביזנטית )וולינסקי ותלמי  ;2011וולינסקי .(2014
שכבה  .3שרידים משכבה זו ,הקדומה ביותר ,נמצאו רק בריבוע  .G4נמצא מפלס חרסים בתוך אדמה חרסיתית חומה-
אפורה ובה כתמי אפר ) ;L121איור  .(3החרסים מתוארכים לתקופה הביזנטית )ר' ממצא כלי חרס ,להלן( ,ובהם שברים של
כלי אגירה – קנקני עזה וקנקני שק ,כלי בישול – סירים ,קדרות ומורטריה ,וכלי שולחן – קערות ופכים .עוד נמצאו עצמות
בעלי חיים ,זכוכית ומטבע המתוארך למאה הד' לסה"נ )ר"ע .(162926

שכבה  .2בין שכבות  3ו 2-נמצאה אדמה חומה ,כמעט ללא ממצאים .בריבוע  G4נתגלה מפלס חרסים המתוארך לתקופה
הביזנטית ) ;L113איור  ,(3ובו מכלול ,דומה לזה שתואר בשכבה  ,3המתוארך למאות הה'–הו' לסה"נ .עוד נמצאו עצמות
בעלי חיים וממצא זכוכית )שלהי התקופה הרומית – התקופה הביזנטית; ר' נספח זכוכית( .בריבוע  E4נתגלה קטע ממבנה
בן שלושה קירות ) ;W110 ,W107 ,W106איור  ,(4שהשתמרו מהם  3–1נדבכי יסוד ,הבנויים משתי שורות של אבני גוויל
בינוניות–קטנות וביניהן אבנים קטנות יותר .בחפירה בתוך המבנה ) ,(L105באדמת חמרה מהודקת ,נמצאו בעיקר כלי
אגירה ,כלי בישול ,כלי שולחן ,עצמות בעלי חיים ,זכוכית ומטבע מהמאה הד' לסה"נ )ר"ע  .(162923מצפון לקיר ,107
בגובה נדבך היסוד שלו ,נתגלה מפלס חרסים עשיר ) (L120 ,L108בתוך אדמת חמרה ,ובו בעיקר כלי אגירה ,כלי בישול
וכלי שולחן ,המתוארכים למאות הה'–הז' לסה"נ ,וכן שני מטבעות ,הראשון מתוארך לשנים  24/25–17/18לסה"נ )ר"ע
 (162924והשני לשנים  361–351לסה"נ )ר"ע  .(162925בריבוע  D4נחשף קיר ) ;W111איור  ,(5בנוי משתי שורות של
אבני גוויל בינוניות ,שהשתמר לגובה נדבך אחד .אל הקיר ניגשת ממערב רצפת טיח גס ) ,(L118המושתתת באדמת חמרה
מהודקת שנמצאו בה מעט חרסים .תשלילים של רצפה דומה הובחנו גם ממזרח לקיר ) ,(L115ומעליה נמצאו חרסים,
בעיקר שברי קנקנים מן המאות הה'–הז' לסה"נ.
שכבה  .1בריבוע  D4נתגלה קטע של קיר ) ;W114איור  ,(5הבנוי משתי שורות של אבני גוויל וגזית בינוניות שביניהן חומר
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מלכד המכיל אבנים קטנות; הקיר ,שהשתמר לגובה שני נדבכים ,ניצב לקיר  111משכבה  2וניגש אליו ממערב .נראה לפיכך
שהוא מייצג שלב בנייה מאוחר יותר .אפשר שנבנה ליצירת חלל נוסף בשילוב עם קיר  ,111אך ייתכן גם שנועד לחזק יסודות
של מבנה שלא שרד או שהמשכו משתרע מחוץ לשטח שנחפר .בכל מקרה ,נראה כי בניית הקיר חתכה את רצפה 118
משכבה  ,2אך מצב השתמרותה הירוד של הרצפה אינו מאפשר קביעה חד-משמעית בעניין זה.
בריבוע  F4נחשף קטע של רצפה עשויה טיח גס ,המושתתת באדמת חמרה כהה ) ;L109איור  .(6מההצטברות ),(L103
שנמצאה מעל הרצפה נאספו חרסים ,בעיקר כלי אגירה ,כלי בישול וכלי שולחן ,וכן שברי רעפים ,זכוכית ומטבע המתוארך
לשנים  375–364לסה"נ )ר"ע  .(162921נראה כי שרידים של רצפה זו אותרו גם בריבוע  G4במצב השתמרות גרוע
) ;L104איור  .(7בחפירת רצפה  104נמצאו חרסים ושבר של כלי משיש ,המתוארכים לסוף המאה הד' – סוף המאה הז'
לסה"נ ,וכן מטבע אומיי ,פוסט רפורמי מהמאה הח' לסה"נ )ר"ע .(162922
ממצא כלי חרס
החרסים שנמצאו בשלוש השכבות מתוארכים כללית לפרק זמן אחד ,ולכן יתוארו לפי טיפוסים.
כלי שולחן .נתגלו בעיקר קערות ופכים .הקערות מיובאות מאזור הים התיכון ,ובהן מגוון של קערות פוקאיות ) ;PRSWאיור
 (2 ,1:8וקפריסאיות ) ;CRSWאיור  .(4 ,3:8אלו מאופיינות בחומר שגונו כתום מפולם היטב ,שפתן מעובה ,מחופות אדום
וחלקן מעוטרות בעיטור פלסטי קווי בצדן החיצוני והפנימי ).(Hayes 1972: figs. 71, 82; 2008: fig. 39; Calderon 2010
נמצאו שברים אחדים של פכים ,שלהם שפה וצוואר זקוף ,מחומר כתום בהיר מפולם היטב וחיפוי בהיר בצדן החיצוני; פכים
עשויים מחומר דומה נמצאו באזורי השפלה וההר .כן נמצאו שברים אחדים של פכים מטיפוס .FBW
כלי בישול .נמצאו סירי בישול ,קדרות בישול ,מכסים לכלי בישול ומורטריה .שברי המורטריה שנתגלו בחפירה הם מטיפוס
מקומי ,שלו שפה מעובה ,גוף עבה ועיטור מסורק .טיפוס נוסף שהתגלה הוא מורטריה שיוצרה באזור צפון-סוריה )איור ,(5:8
שפתה מרובעת ,בסיסה שטוח ועבה והחומר בגוון חום-כהה ומכיל גריסים לבנים ,חומים ,אפורים וכתומים )Calderon
 .(2000:149–150, Pl. XXV:78הסירים וקדרות הבישול נוצרו מחומר כתום-אדום ,ייעודי לבישול באש ,ורובם המכריע
נמצאו מפוחמים משימוש .לסירי הבישול )איור  (7 ,6:8שפה סגורה ולרוב ניצבת ) (Vincenz and Sion 2007: fig. 2וגוף
כדורי מצולע .לקדרות הבישול )איור  (9 ,8:8גוף עמוק ומצולע ,ידית אופקית ושפה ישרה ,החתוכה לקליטת מכסה )איור
.(Vincenz and Sion 2007: Fig. 2 ;10:8
כלי אגירה .נמצאו שברים של קנקני עזה ,קנקני שק ואמפורות .קנקני עזה )איור  (12 ,11:8מאופיינים בשפה נמוכה ,ללא
צוואר ,כתף מצולעת ,גוף צינורי ובסיס חרוטי .קנקנים אלו נפוצו בארץ ישראל במאות הג'–הז' לסה"נ )Vincenz and Sion
 .(2007:25, fig. 3:1–4נמצאו גם כאלה שלהם שפה נמוכה וניצבת )טיפוסים  1ו ;2-שיאון תשס"ח :איורים ;8 ,3
 ,(Majcherek 1995: pl. 3:1, 2וכן כאלה שלהם שפה נמוכה המופשלת חוצה )טיפוסים  3וMajcherek 1995: pl. ;4-
 .(3:3, 4לקנקני השק )ר' למשל איור  (13:8שפה מעובה ולעתים מופשלת חוצה ,צוואר ניצב ,לעתים מעובה במרכזו ,כתף
מצולעת ,גופם רחב ובסיסם רחב ולו קימור רדוד .קנקנים כאלו נפוצו בארץ ישראל בתקופה הביזנטית ,ונמצאו למשל בח' אל-
נענה הסמוכה )שיאון תשס"ח :איור  .(3נמצא שבר אחד של קנקן שק ) ;L108לא צויר( ,המתוארך לתקופה האומיית ,שיוצר
במצרים .נראה שקנקני השק וקנקני עזה יוצרו בארץ ישראל ,לדוגמה ,כבשני יוצר שנחשפו לאחרונה ביבנה )ינאי (2014
ובגדרה הסמוכות ,שבהם נמצאו שכבות רבות של שברי קנקנים כאלו .כמו כן נאספו שברים של אמפורות יבוא מאזור צפון
אפריקה ומהים האגאי )לא צוירו( ,המאופיינות בשפה עבה ומופשלת שמתחתיה רכס ,בבסיס חרוטי עבה ובחומר בהיר
יחסית לכלים המקומיים .כלי היבוא נמצאו עם כלי אגירה מייצור מקומי.
נרות .נמצאו שני נרות מקומיים שיוצרו בתבנית )איור  ,(15 ,14:8הנושאים עיטור דמוי אותיות ביוונית וענפי עץ דקל,
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המתוארכים למאות הו'–הז' לסה"נ ).(Sussman 2017:103–104, fig. 80
רעפים .נמצאו שברים אחדים של רעפים )לא צוירו( ,כנראה יבוא מקפריסין.
ממצא הזכוכית
בריג'יט אונונה
בחפירה נמצאו כ 180-שברים של כלי זכוכית .כמעט כולם היו שברי גוף קטנים מאוד )פחות מ 1 × 1-ס"מ( .השברים
האינדיקטיביים המעטים תוארכו לתקופות הרומית המאוחרת–הביזנטית .כל השברים שייכים לכלים מנופח ,והם עשויים
מזכוכית תכלכלה או ירקרקה .הם מכוסים בשכבת בליה כסופה וססגונית ובמשקע חולי .ממצא הזכוכית מן החפירה דומה
לזה במכלולים מן התקופות הרומית המאוחרת–הביזנטית מאתרים אחרים בסביבה ,כמו ח' אל-ניענה ,שם נתגלו קברים
ובית מלאכה לזכוכית ) ,(Gorin-Rosen and Katsnelson 2007וח' אל-פתונה )ג'קסון-טל  .(2007שישה שברים מתוארים
להלן )איור .(9
מס'  1הוא שבר שפה מופשלת ומקופלת חוצה עם קיפול חלול ,השייכת לקערה עמוקה או רדודה עם דפנות מתעגלות .לכל
המקבילות המוכרות לכלי זה יש בסיס צינור נמוך ).(Gorin-Rosen and Katsnelson 2007:79–80, Fig. 2:2
מס'  2ו 3-הם שברי שפות זקופות ומעוגלות של בקבוקים ,שצווארם על פי רוב גלילי ורחב וגופם גלילי או פחוס )Gorin-
.(Rosen and Katsnelson 2007:140, Fig. 35
מס'  4הוא שבר של בקבוק שפיו דמוי משפך ומקופל פנימה .לטיפוס זה צוואר מוארך וכתף שמוטה )ג'קסון-טל  :2007איור
.(7:3
מס'  5הוא שבר של בקבוק גדול ששפתו מעוגלת ופיו דמוי משפך ומעוטר בשלושה חוטים מודבקים אופקית .בקבוצה זו
מגוון בקבוקים שנפוצו במאות הה'–הו' לסה"נ ).(Gorin-Rosen and Katsnelson 2007:100–103, Fig. 13:4
מס'  6הוא בסיס טבעת מעובה וחלול ,קעור פנימה במרכזו ,שהשתמר כמעט בשלמותו; הבסיס השתייך לכוס או לפך.
בסיסים מעין אלה נפוצו בתקופה הרומית המאוחרת ).(Gorin-Rosen and Katsnelson 2007:93, Fig. 8:11
חשיבותו של מכלול קטן זה בדמיון שלו לכלים מאתרים אחרים בסביבה ,ובעיקר לאלו בח' אל-ניענה )Gorin-Rosen and
.(Katsnelson 2007
בחפירה נחשפו שלוש שכבות ובהן ממצא עשיר מן התקופה הביזנטית ,וכן חרסים וזכוכית המתוארכים לשלהי התקופה
הרומית ,לתקופה הביזנטית ולראשית התקופה האסלאמית הקדומה .בשכבה  ,2העיקרית ,נחשפו קטעי מבנים שהכילו
ממצא ביתי ,דוגמת כלי הבישול וכלי השולחן .כלי הבישול והשולחן המיובאים וכן חלק מכלי האגירה וחומרי הבנייה ,מלמדים
על אוכלוסייה מקומית שהייתה בקשרי מסחר עם אזור החוף ,אזור מזרח הים התיכון והים האגאי ,ועם פנים ארץ ישראל —
מוקדי ייצור הזכוכית והחרסים .על סמך הממצא בחללי המבנה ייתכן שהשכבות שנחשפו משקפות שינויים ותוספות לאורך
תקופות היישוב .חרס אחד ומטבע ,המתוארכים לראשית התקופה האסלאמית הקדומה ,הם אולי תוצאה של הרבדה
מאוחרת ,או מצביעים על המשכיות קצרת טווח בתקופה זו.
טבלות מפרט לאיורים  8ו9-

ארבל י' ,גרינולד ט' ובן-ארי ח'  .2013תל מוסא שאהין )כפר גבירול( .חדשות ארכיאולוגיות .125
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.119  חדשות ארכיאולוגיות.פתונה- ח' אל. בתוך כ' סארי. ממצא כלי הזכוכית.2007 טל ר"א-ג'קסון
.117  חדשות ארכיאולוגיות. תל מוסא שאהין.2005 'דגוט א
.126  חדשות ארכיאולוגיות. שכונת נאות כרמים, רחובות.2014 'וולינסקי פ
.123  חדשות ארכיאולוגיות. שכונת כרמים, רחובות.2011 'וולינסקי פ' ותלמי ל
.126  חדשות ארכיאולוגיות. יבנה.2014 'ינאי א
.124  חדשות ארכיאולוגיות. כפר גבירול, תל מוסא שאהין.2012 'יקואל א
.128  חדשות ארכיאולוגיות.(' כפר גבירול )א, תל מוסא שאהין.א2016 'יקואל א
.128  חדשות ארכיאולוגיות.(' כפר גבירול )ב, תל מוסא שאהין.ב2016 'יקואל א
.118  חדשות ארכיאולוגיות. סקר מפה, יבנה.2006 'פישר מ' וטקסל א
.49*–29*:57  עתיקות.נענה- החפירות בח'רבת אל.שיאון ע' תשס"ח
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 .2תכנית.
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 .4ריבוע  ,E4מבט לצפון.
 .5ריבוע  ,D4מבט לצפון.
 .6ריבוע  ,F4מבט לצפון.
 .7שרידי רצפה בריבוע  ,G4מבט לצפון.
 .8ממצא כלי החרס.
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 .9ממצא זכוכית.
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תל עירית
דוידה אייזנברג-דגן

25/02/2018
דוח סופי

בחודש פברואר  2017נערכה חפירת הצלה בתל עירית ,הסמוך לקיבוץ מפלסים מדרום-מערב )הרשאה מס'  ;A-7925נ"צ 157590-
 ;486/600622-379איור  ,(1לקראת עבודות תשתית .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון חברת בזק ,נוהלה על ידי ד' אייזנברג-דגן
)שרטוט חתך( ,בסיוע י' אלעמור )מנהלה( ,א' לידסקי-רזיקוב )ציור כלי חרס( וק' עמית )צילום מעבדה(.

תל עירית הוא אחד משש תלוליות נמוכות של פסולת בית יוצר ,המשתרעות באזור גיאוגרפי מצומצם )כ 0.5-קמ"ר( בסביבת
קיבוץ מפלסים .התלוליות שונות זו מזו בצורה ובגודל .תל עירית )כ 15-מ' גובה מעל פני השטח( הוא הגבוה מבין השש.
במורד הדרומי של התל נחפר ידנית ריבוע חפירה יחיד )איור  ,(2ובו תועד החתך הצפוני של הריבוע )כ 2.5-מ' עומק(.
בחפירה לא התגלו שרידי בנייה .בחתך תועדו שכבות של אדמה ושכבות של חרסים לסירוגין )איורים  .(4 ,3החרסים
שהתגלו בחפירה מתארכים את הפעילות באתר לשלהי התקופה הביזנטית )סוף המאה הו' ותחילת המאה הז' לסה"נ(.
לאחר סיום החפירה כוסה החתך .זוהי החפירה הראשונה שנערכה בתל עירית ובאזור מפלסים בכלל.
בסקר בתי היוצר של הנגב המערבי תועדו באזור מפלסים חמש מתוך שש התלוליות :אתרים ובהם ערימות גדולות של
פסולת כבשנים ,השייכים למרכז גדול לייצור כלי חרס )ישראל תשנ"ד( .על סמך גודל התלוליות טען סרי ) (38:2015כי באזור
פעלו כ 20-כבשנים בעת ובעונה אחת.
בחתך בתל עירית תועדו שמונה שכבות ,חלקן של אדמה ) (L107 ,L105 ,L102וחלקן של חרסים )L108 ,L106 ,L104
 ,(,L103 ,L100זו מעל זו לסירוגין .הצטברות זו של שכבות מסודרות זו מעל זו מלמדת על שפיכה מכוונת ומתוכננת של
השכבות .השכבות נוטות לכיוון דרום ,ועל כן נראה כי מרכז השפיכה של השכבות היה מצפון לחתך .השכבות שונות זו מזו
בעובי ובהרכב .הצפיפות הגבוהה ביותר של החרסים הובחנה בשכבה  ;100נמנו בה  190ידיות של קנקני עזה ,לעומת 56
ידיות בשכבה  106ו 25-ידיות בשכבה  .104שכבה  102כוללת אדמה שמעורבים בה אפר וסיגים רבים .בשכבה  104נמצאו
בין החרסים גם מעט שברי לבנים .החרסים שהתגלו בשכבות בחתך גדולים יחסית ואינם שחוקים .בשכבות בחתך התגלו
גם פיסה יחידה של מתכת ושבר לסת של כבש או עז .גודל החרסים ,העדר השחיקה ומיעוט של ממצאים אחרים מלמדים
ששפיכת השכבות בתל ראשונית .נראה כי מקורן של השכבות בפסולת של כבשנים שפעלו בקרבת מקום.
בסוף החפירה הידנית של החתך הוא הועמק באמצעות כלי מכני כדי  0.6מ' נוספים .בהעמקת החתך ,מתחת לשכבה ,108
התגלתה אדמה נקייה מממצא ולא התגלו שכבות נוספות של אדמה או חרסים.

הממצאים .שכבות החרסים שהתגלו בחתך כוללות בעיקר פסולת של בית יוצר מקומי ,ובה שברים של כלי חרס מעוותים
ושברי כלים שנצרפו בטמפרטורה נמוכה )איור  ,(5המתוארכים לשלהי התקופה הביזנטית .המכלול הקרמי כולל קערות
פשוטות )איור  ,(2 ,1:6האחת דומה לבסיס של קנקן עזה )איור  ;(1:6שברים רבים של קערות עמוקות עשויות מטין בהיר
נוטה לצהבהב ,שלהן שפת מדף או שפה הנוטה כלפי חוץ ומקופלת פנימה )איור  — (13–3:6חלקן עוטר בעיטור בוהן )איור
 (12–7:6וחלקן בעיטור טביעה )איור  — (13–10:6כמוהן נמצאו באתרים רבים לאורך מישור החוף וצפון הנגב )נחשוני
תשס"ז ,(92:אך טרם התגלה בית היוצר שייצר אותן וייתכן שהן יוצרו בבית יוצר באזור מפלסים; קערות עמוקות שלהן שפה
קצרה אופקית או שפת קרדום )איור  ;(15 ,14:6מגוון קדרות שעוטרו בעיטור גלי וסירוק על החלק העליון של הדופן )איור
 ;(23–19:6כלי בישול ,ובהם מכסים )איור  ,(3–1:7קדרות בישול )איור  ,(5 ,4:7מחבתות )איור  ,(7 ,6:7סירי בישול )איור
 (10–8:7ופכי בישול )איור  (12 ,11:7שלחלקם שפה צבוטה )איור  ;(12:7קנקני עזה ) (Majcherek 1995מטיפוס ) 3איור
 (15–13:7ומטיפוס ) 4איור  ;(17 ,16:7בסיס של גביע )איור  ;(19:7ופכיות עשויות מחומר של כלי בישול )איור .(21 ,20:7
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עוד התגלו במכלול הקרמי בתל עירית כלי חרס שלא יוצרו כנראה באתר ,ובהם כמה קערות הגשה מיובאות )איור –16:6
 ,(18קנקן שק )איור  (18:7ונרות שמן מטיפוס סנדל )איור .(24–22:7
המכלול הקרמי מהחפירה כולל גם ממצאים מיוחדים מחרס .התגלה גלגל חרס עבה וחלול )איור  ,(25:7ששימש אולי רעשן
)סרי  ,(63:2015סביבון או גלגל של מרכבת משחק הקשורה אל סוס או סוסים .סוסי חרס ממשחקים התגלו בסביבה בעבר
) ;Rahmani 1981וכן שני פריטים שנמסרו לאוצרות המדינה מס'  1947-2408ומס'  .(2016-49רוב גלגלי מרכבות המשחק
שהתגלו בעבר הם שטוחים ,ללא נפח .גלגלים דומים לזה שנחשף בתל עירית נמצאו בחפירה סמוך לכביש ) 3יפורסם בדוח
הסופי של אייזנברג-דגן  (2016ובחפירה בגבעת אטון )סרי  .(61:2015ממצא מיוחד נוסף הוא שבר של סוס צעצוע מחרס,
מעוטר בטביעה של עיגולים קטנים )איור  ,(26:7ובו חור גלילי .זהו שבר חלקו התחתון של הסוס ,שאליו חוברו גלגלי מרכבה.
סוסי חרס דומים ,עם עיטור טביעה של עיגולים ,נמצאו בסקר באזור מפלסים )סרי  .(Rahmani 1981 ;46:2015כן התגלה
גוש חמר ובו כמה חורים )איור  .(27:7נראה כי גוש זה שימש את הקדר או אולי ילד לשעשוע.

על סמך השברים הרבים של קנקני עזה שהתגלו בחפירה נראה אלה היו הכלים העיקריים שיוצרו בבית היוצר הסמוך לתל.
שני הטיפוסים של קנקני עזה שהתגלו בתל עירית מתוארכים למן אמצע המאה הה' ועד למאה הז' לסה"נ .הקנקן מטיפוס 4
מאוחר מעט מהקנקן מטיפוס  ,3והוא נמשך אל המחצית השנייה של המאה הז' לסה"נ .שני טיפוסי הקנקנים התגלו באותן
שכבות ,ולכן אפשר שהם יוצרו בעת ובעונה אחת ,אם כי אפשר גם שניקיון הכבשן ובית היוצר לא נערך לאחר כל צריפה וכי
השפכים בתל אינם מייצגים פעילות כרונולוגית של בית יוצר.
קנקני עזה עשויים מטין עשיר בלס ,שמקורו במישור החוף הדרומי; בעבר הניחו שמקור הטין בעזה ומכאן שם הקנקנים.
נראה כי קנקני עזה יוצרו בבתי יוצר רבים ,כמוהם התגלו בשנים האחרונות במישור החוף הדרומי ,ובהם למשל בשכונת
שמשון באשקלון )פדר ואריקסון-גיני  ,(2012באחוזת המיל השלישי באשקלון ) ,(Israel and Erickson-Gini 2013בחורבת
ברקה בגן יבנה ) ,(Gadot and Tepper 2003ביבנה )סגל  ,(2011בח' אל-חנונה בניר עם )פרץ  ,(2008בצומת ניר עם
)סרי  ,(2010בתל אשדוד )באומגרטן תש"ס( ובצומת גבעתי )באומגרטן תשס"ב ,וראה שם רשימת כבשנים מלאה( .חמישה
בתי יוצר נוספים תועדו לאורך נחל בשור ונחל שקמה במהלך סקר שנערך בשנת ) 1991ישראל  .(1993כן התגלו אתרים,
ובהם למשל תל עירית ,ובהם פסולת בית יוצר ללא הכבשן עצמו .אם מוסיפים אתרים אלה לבתי היוצר שהתגלו במישור
החוף הדרומי ,אזי נראה כי מספר בתי היוצר במישור החוף הדרומי עולה באופן משמעותי.
קנקני עזה שימשו בעיקר לאחסון של יין ,אך גם של מצרכי מזון אחרים .בתי יוצר רבים נבנו לצד גתות ולעתים גם לצד בתי
בד ) .(Hadad 2009קנקני עזה מותאמים בצורתם המוארכת לאחסון והובלה ימיים .בכמה מקומות ברחבי אירופה התגלו
קנקני עזה ) ,(McCormick 2001:37; Opris and Rațiu 2016; Tomber and Williams 1986המלמדים על קשרי
מסחר ענפים עם ארץ ישראל בשלהי התקופה הביזנטית.
מדרום לאשקלון ,במרחק של כ 10-ק"מ מצפון-מערב לאזור מפלסים ,ובמרחק כ 50-מ' מחוף הים ,התגלה מחסן בנוי ובו
מעל  70קנקני עזה ) .(Fabian and Goren 2001הקנקנים במחסן התגלו ניצבים ,בסיסם שקוע בחול והם פקוקים בלס
מעורב בקש; בבסיס הקנקנים זוהה משקע יין .נראה שקנקנים אלה יועדו לייצוא .בדיקות פטרוגרפיות מלמדות שהקנקנים
יוצרו בבתי יוצר באזור מפלסים .בנוסף לעשרות הקנקנים התגלו במחסן  17מטבעות ברונזה מהשנים  601–518לסה"נ
) .(Sokolov 2001תאריך זה תואם לממצא הקרמי משלהי התקופה הביזנטית שהתגלה בתל עירית ,ועל כן נראה כי חלק
מקנקני עזה שיוצרו בתל עירית יועדו לייצוא .תל עירית היה חלק ממערך נרחב של ייצור וייצוא ,שפעל במאה הו' ובתחילת
המאה הז' לסה"נ במישור החוף הדרומי.
על סמך הממצאים בחפירה נראה כי לצד הייצור התעשייתי של קנקנים וכלי חרס נוספים ייצרו בבית היוצר הסמוך לתל
עירית גם צעצועים .צעצועי גרירה דמויי חיות ,שלהם גלגלי חרס ,עצם ועץ ,היו נפוצים בתקופה הביזנטית )פורת ולוי ;1993
 .(Rahmani 1981נראה כי אחד מסימני ההיכר של הצעצועים שיוצרו בבית היוצר באזור מפלסים הוא השימוש בעיטור
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טביעה של עיגולים .עיטורי טביעה נפוצים גם על כלי הגשה מאזור מפלסים ).(Rahmani 1983

אייזנברג-דגן ד'  .2016אל-סואפיר אל-ע'רביה .חדשות ארכיאולוגיות .128
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נחשוני פ' תשס"ז .שרידים מהתקופות הרומית והביזנטית בחורבת חצץ ,אשקלון .עתיקות .97–81:56
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 .1מפת איתור.

 .2ריבוע החפירה ,מבט לצפון.
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 .3החתך שתועד בחפירה.
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.4שכבות של אדמה וחרסים בחתך ,מבט לצפון.

 .5פסולת בית יוצר.
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 .6קערות וקדרות.
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 .7כלי בישול ,כלי אגירה ,נרות וממצא מיוחד.
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תל ערן
26/06/2018
דוח סופי

דן קירזנר

בחודש מרס  2017נערכה חפירת בדיקה בשוליים הדרומיים-מערביים של תל ערן ,מצפון לנחל ברקן )הרשאה מס'  ;A-7956נ"צ 202623-
 ,(39/712877-90לאחר ששרידים קדומים נתגלו בעת חפירת בור להצבת עמוד חשמל .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון חברת
החשמל ,נוהלה על ידי ד' קירזנר )צילום שטח( ,בסיוע י' עמרני וא' בכר )מנהלה( ,ח' בן-ארי ) ,(GPSר' מישייב )מדידות ושרטוט( ,פ' גנדלמן
)הנחיה וכלי חרס( ,י' גורין-רוזן )זכוכית( ,ע' עד )ייעוץ( ,מ' שויסקיה )ציור כלי חרס( ,כ' סעיד ומ' מסארווה.

תל ערן )כ 4-דונם( משתרע בדרום רמות מנשה ,ומדרונו הדרומי משתפל לנחל ברקן .בחפירות שנערכו בעבר בסביבה
הקרובה נחשפו חרסים מן התקופה הניאוליתית ,קברים מהתקופה הכלקוליתית ,מבנה מתקופת הברזל ושרידי קירות
מהתקופה הביזנטית )מסארווה  ,2016ור' שם הפניות; איור .(A-7426 :1
נפתחו שני ריבועי חפירה סביב הבור שחפרה חברת החשמל .מתחת לשכבה של אדמה סחף חומה )L106 ,L105
 ;,L103–L100כ 0.6-מ' עומק( ,נתגלו שרידים של מסד ) ;L104כ 8.5-מ' אורך 1.8 ,מ' רוחב 1.1–0.9 ,מ' גובה; איורים ,3
 ,(4הבנוי מאבני גוויל ומחלוקי נחל ) 0.2מ' אורך מרבי( וביניהם חומר מליטה בגוון לבן-אפור.
באדמת הסחף שכיסתה את המסד נמצאו שברים של קערה )איור  (1:5וקנקנים )איור  ,(4–2:5המתוארכים למאות הא'–הג'
לסה"נ .עוד נמצאו כלי זכוכית אחדים המתוארכים למאה הד' – ראשית המאה הה' לסה"נ .דומה שהמסד שייך לאמת מים
מהתקופה הרומית ,שלא הייתה מוכרת עד כה.

ע' מסארווה  .2016תל ערן )דרום-מזרח( .חדשות ארכיאולוגיות .128
 .1מפת איתור.
 .2תכנית וחתכים.
 .3המסד ,מבט לדרום-מזרח.
 .4המסד ,מבט לצפון-מזרח.
 .5ממצא כלי חרס.
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 .1מפת איתור.
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 .2תכנית וחתכים.
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 .3המסד ,מבט לדרום-מזרח.

 .4המסד ,מבט לצפון-מזרח.
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 .5ממצא כלי חרס.
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ת ל רי סי ם
29/03/2018
דוח סופי

אורי ברגר

בחודש יולי  2016נערכה חפירת בדיקה בשדות החקלאיים של כפר יהושע ,מדרום לבית העלמין של רמת ישי )הרשאה מס'  ;A-7777נ"צ
 ;215050/733600איור  ,(1בעקבות גילוי של שרידים עתיקים במהלך עבודות לסלילת כביש .החפירה ,מטעם רשות העתיקות ובמימון נתיבי
ישראל ,נוהלה על ידי א' ברגר ,בסיוע ר' אבו ח'לף )מנהלה( ,מ' אורון )עיבוד צור( ,א' דלרזון )תכניות( ,ח' טחן )ציור כלי חרס ובזלת( ,נ' מרום
)ארכיאוזואולוגיה( ,מ' סמלנסקי )ציור כלי צור( ,ק' קובלו-פארן )ייעוץ קרמי( וא' שפירו ) GPSומדידות(.

החפירה נערכה במורדות המתונים שבשוליו הדרומיים של תל ריסים ,המוכר גם כתל א-ריש ,או תל אל-מואג'ה .התל זוהה
ונסקר לראשונה בסקר ה ,(PEF (Conder and Kitchener 1881:352-ובשנית בסקר מפת נהלל )רבן תשמ"ג :אתר .(42
בסקר מפת נהלל זוהו מעט חרסים מתקופות הברונזה ,בעוד עיקר הממצא היה מתקופות הברזל  ,2הפרסית ,הרומית,
הביזנטית והאסלאמית .בתל עצמו נערכה עד כה חפירה אחת מטעם המכון לארכיאולוגיה של אוניברסיטת חיפה ,עת
הוסדרו חלקות קבורה חדשות בבית העלמין בשנת ) 2001רישיון מס'  .(B-214בשוליו הצפוניים של התל נערכו ארבע
חפירות מטעם רשות העתיקות ,שנתגלו בהן שרידי בנייה מתקופת הברזל ומן התקופה ההלניסטית ,קברים מהתקופות
הפרסית והרומית ומערות קבורה מתקופת הברונזה הביניימית )אטרש  .(2010מערות קבורה דומות נחשפו בחפירה נוספת
)פורת  ,(2008כ 0.75-ק"מ ממזרח לתל ריסים.
נפתחו שני ריבועי חפירה ) ;B ,Aאיור  ,(2ונחשפו שרידי יישוב חד-שכבתי מתקופת הברונזה הביניימית ,שמצב השתמרותו
ירוד בשל פעילות חקלאית .כן נחפר חתך בדיקה )כ 10-מ' רוחב ,כ 300-מ' אורך ,עד  2.5מ' עומק( ללא ממצאים
ארכיאולוגיים.
בריבוע  Aנחשף מפלס חיים ) :(L101רובד של אדמה מהודקת ,ובו שברי כלי חרס רבים ,שברי כלי צור ונתזי צור )אורון,
להלן( ,שברי כלי שחיקה מבזלת )איור  (2 ,1:3וכן שברי עצמות בעלי חיים )מרום ,להלן(.
בריבוע  Bנחשף מפלס חיים דומה באופיו ובהרכבו ) ,(L201לצד שרידים דלים של קיר אבן ) (W202ואבני בניין נוספות,
שאותרו פזורות בתוואי התלמים החרושים של השדה שממעל ועליהן סימני שיני המחרשות המודרניות.
בממצא הקרמי מהחפירה זוהו בעיקר שברי קערות )איור  ,(8–1:4סירים ,פערורים וקדרות ששימשו לבישול )איור ,(3–1:5
שברי קנקנים )איור  ,(7–4:5פכים )איור  (8:5וידיות מדף מקופלות )איור  ,(11–9:5שאי אפשר לשייכן בוודאות לטיפוס כלי
מסוים ,אך הן אופייניות מאוד לתקופת הברונזה הביניימית.
מכלול הצור
מיה אורון
בחפירה נמצאו פריטי צור מסותתים )טבלה  .(N=25 ;1נאספו בעיקר פסולות סיתות ) 60%מכלל הפריטים( ,שרובם נתזים
ופריטים ראשוניים שאי אפשר לייחס לתרבות או לתקופה מסוימתַ .בּמכלול תשעה כלים וגרעין אחד פשוט להפקת נתזים
שלו משטח נקישה יחיד .בכלים שלושה להבי מגל :שניים עשויים על להבים כנעניים ,המאפיינים את תקופת הברונזה
הקדומה והברונזה הביניימית )איור  ,(2 ,1:6והשלישי הוא שבר של להב מגל האופייני לתקופה הכלקוליתית )איור  ,(3:6ככל
הנראה פריט אינטרוסיבי .כן נמצאו ארבעה פריטים משוננים שלהם שקערוריות )לא צוירו( ,מקדח ומקבת אבן )איור .(4:6
המקבת והפריטים הראשוניים מעידים כנראה שפעילות סיתות הצור נעשתה באתר.

1255 / 1276

טבלה  .1מרכיבי המכלול
טיפוס

N

%

פריטים

7

28

ראשוניים
נתזים

5

20

להבים

2

8

להבונים

1

4

סה"כ פסולות 15

60

גרעינים

1

4

כלים

9

36

סה"כ

25

100

עצמות בעלי החיים
נמרוד מרום
בחפירה נמצאו מעט ) (N=13עצמות בעלי חיים ,הם זוהו ונמדדו ) (von den Driesch 1976במעבדה לארכיאוזואולוגיה
באוניברסיטת חיפה .בקר הוא המין השכיח ביותר ,ומיוצג בשישה שברי עצמות :שלוש שיניים ושלוש עצמות גפיים תחתונות
ואצבעות )מדידות אצבע  .(GLpe; 31.5=Bp; 31.39=Bd=58.5 :1השיניים קבועות ושחוקות ,עדות כי השתייכו לבעל חיים
בוגר .נמצאו ארבע עצמות חזיר :טוחנת אחורית תחתונה שאינה שחוקה ,ומכאן שהשתייכה לפרט צעיר; שבר לסת מאותו
סל ,כנראה של אותו פרט; שבר גולגולת; ושבר של עצם כף )מטפודיאל( .טוחנת נוספת נמצאה שבורה ולא נמדדה ,אך
ממדיה הכלליים נראים מתאימים יותר לחזיר מבוית מלחזיר בר .כן זוהו חוליה של כלב ,שבר קטן מעצם שוק )טיביה( של
חמור ושבר אגן של עז .סימני בליה ,הניכרים על לסת החזיר ) ,(L201וסימני לעיסת טורפים על עצם בקר מאותו לוקוס
מעידים על זמן חשיפה ממושך של העצמות טרם כוסו במשקעים.
הרכב החי – בקר ,חזיר ,צאן ,חמור וכלב – מאפיין את הכלכלה הכפרית של מישור החוף הצפוני במהלך תקופות רבות.
המדגם הקטן אינו מאפשר דיון בשכיחות היחסית של חיות המשק.
בחפירה נחשפו שרידי התיישבות מתקופת הברונזה הביניימית מדרום לתל ריסים .נראה שהיישוב היה מבוזר ודליל יחסית,
לפחות באזור שמדרום לתל; הבנייה לא הייתה צפופה ומרוכזת וכך גם ההתיישבות בו .ברור כי דרי היישוב בתקופה זו,
באזור החפירה ,לא הותירו אחריהם סממנים המעידים על עושר חומרי רב .ייתכן שבחפירה נמצאו שרידי חייהם החומריים
של אלו שסיימו את דרכם במערות הקבורה שהתגלו בחפירות האתר בעבר .התרבות החומרית שנחשפה באתר אופיינית
למכלולים ביתיים בתקופת הברונזה הביניימית בעמק יזרעאל ,וכך גם תצורת ההתיישבות באתר )(Covello-Paran 2015
– התיישבות אשר איננה על ראשי התלים אלא בפאותיהם ,היכן שמרגלות הגבעה כמעט ונוגעות באדמות העמק .כבאתרים
רבים אחרים בני זמנו ,גם אתר מגורים זה לא הוקם על שכבת יישוב ומבנים קדומה יותר ,לא המשיך מסורת מגורים קדומה
ולא 'זכה' בהתיישבות מחודשת מעליו.
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תל רכש – 2015
שואיצ'י הסגאווה ,היסאו קוואברה ויצחק פז

30/01/2018
דוח ראשוני

בחודש אוגוסט  2015נערכה עונת החפירות התשיעית בתל רכש )רישיון מס'  ;G-66/2015נ"צ  .(243776/728600החפירה ,מטעם
אוניברסיטאות טנרי וריקיו )טוקיו ,יפן( ובמימון מלגת סיוע למחקר מדעי מהחברה היפנית לקידום המדע )קקנהי;  — Aנושא מס' B ;25257008
— נושא מס'  ;25300022מס'  ,(15H05165נוהלה על ידי ה' קוואברה )אוניברסיטת טנרי( ,ש' הסגאווה )אוניברסיטת ריקיו( וי' פז )רשות
העתיקות( .המשלחת כללה את ט' אונוזוקה ,ה' השימוטו ,ה' הינו ,י' טצומי ומ' אביעם )מנהלי שטחים( ,ט' קישידה )סקר רדאר חודר קרקע —
 ,(GPRנ' ימאוצ'י ,ה' צומוטו ,ה' אודאגי ,ר' יאמאגוצ'י וצ' יאסוי )מדידות וצילום( ,ה' נקאנו )צילום( ,ש' מיאזקי )רישום( וצ' גל )מנהלה(.

החפירה נערכה בראש התל )איור  ,(1בשטחים שנפתחו בעונות הקודמות ,והתמקדה במכלול בנייה ,כנראה מרכז מנהלי,
מתקופת הברזל 2ג' וכן ביישוב מהתקופה הרומית הקדומה .החפירה בחלקו הדרומי-מזרחי של ראש התל )שטח  (Fנערכה
במטרה לחשוף קטעים נוספים של הקיר התוחם הדרומי של מכלול הבנייה מתקופת הברזל .הונח כי מכלול בנייה זה
משתרע על חלק גדול מראש התל ,ואכן בחפירה נחשפה הפינה הצפונית-מזרחית שלו לאחר שהיא הובחנה בסקר .GPR
בחלק הדרומי של ראש התל )שטח  (Hנפתח חצי ריבוע במטרה להמשיך ולחשוף את שתי המדרגות המטויחות שנחשפו
בחלקן בעונת ) 2014הסגאווה ,קוואברה ופז  .(2017בחלק הצפוני של ראש התל )שטח  (Gנפתח ריבוע במטרה לבדוק
את האדריכלות של התקופה הרומית ,הקשורה אולי ליישוב היהודי .בנוסף ,נערך סקר  GPRבמדרגת הסלע הנמוכה
שבמורד הצפוני-מערבי של התל ,במטרה לזהות שרידים אדריכליים נוספים לאלה שנחפרו בעונות הקודמות במקום ותוארכו
לתקופות הברונזה המאוחרת–הברזל  ,1בהן היישוב בתל הגיע לשיא.
מכלול מנהלי מתקופת הברזל 2ג' )שטחים (H ,F
הקיר התוחם הדרומי )שטח  ;Fריבועים  .(D5j2 ,D5i2נמשכה חשיפתו של הקיר הדרומי בשני ריבועים )W2506
 ;,W2504כ 1-מ' רוחב; איורים  .(4–2הקיר נחשף בעונות  2014–2008בצד הדרומי-מזרחי של המכלול )הסגאווה ופז
 ,(2015לצד רצפת אבן עשויה היטב בכניסה לחדרי הסוגרים )צוקימוטו ואחרים  .(2011על סמך בדיקה צרה בפינה
הדרומית-מערבית של ריבוע ) D5i2איור  (5נראה כי קטעי הקיר שנחשפו נבנו על תשתית אבנים שפילסה את סלע האם.
מפולות של אבני הקיר הצטברו לאורך הקצה הדרומי של שני הריבועים )ר' איור  .(4במפולות אלה התגלו שברי כלי חרס
מהמאות הז'–הו' לפסה"נ.
בחלק הצפוני של שני הריבועים התגלו שלושה קירות רוחב ) — W2508כ 0.7-מ' רוחב;  — W2515רוחב לא
ידוע;  — W2516כ 0.7-מ' רוחב( ,הנמשכים מהקיר התוחם הדרומי .שלושה קירות אלה תחמו שלושה חדרים במכלול:
בחדר המערבי ) ;L2523כ 1.6-מ' רוחב( התגלתה רצפת אבנים )בגובה  30.38מ' מעפה"י(; בחדר האמצעי ) ;L2519כ-
 3.5 × 2.5מ'( התגלתה רצפת אדמה דרוכה ,הגבוהה כדי  0.1מ' מרצפת חדר  ;2523ובחדר המזרחי ) ;L2518כ× 3.5-
 3.5מ'( ,שנחשף בחלקו בעונת ) 2013הסגאווה ,קוואברה ופז  ,(2017התגלתה רצפה הגבוהה כדי  7ס"מ מרצפת חדר
 .2519מעל רצפות שלושת החדרים ועד לפני השטח התגלה מילוי אדמה ) 0.8–0.5מ' עובי( ,ובו ממצא קרמי הכולל ברובו
שברים רבים של כלי חרס מהתקופה הרומית הקדומה .נראה כי המבנה מולא במכוון באדמה בתקופה הרומית כדי לפלס
את פני השטח .עוד כולל הממצא הקרמי במילוי זה שברי כלי חרס מתקופת הברזל 2ג' )המאות הז'–הו' לפסה"נ(.

הפינה הצפונית-מזרחית)?( )שטח  ;Fריבועים  .(E4c6 ,E4b6בסקר  GPRהובחנה פינה של קירות איתנים בחלק הצפוני-
מזרחי של השטח )איור  ,(6ונפתחו שני ריבועי חפירה מתוך ציפייה שזוהי אולי הפינה הצפונית-מזרחית של המכלול המנהלי
מתקופת הברזל )איורים  .(8 ,7לאורך שני הריבועים נחשף קיר איתן רחב ) ;W2709 ,W2705כ 1-מ' רוחב( ,שנבנה בציר
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מזרח–מערב .קטע  2705מסתיים באבן שדה גדולה ,בקצה המזרחי של ראש התל ,ואינו ניגש לקיר אחר; לכן אנו מניחים
שקטע  2705היה קיר תמך חיצוני של הקיר התוחם המזרחי של המכלול .הנחה זו נתמכת בממצא נוסף :פריט אבן בזלת,
עגול ,גדול ) 0.4–0.2מ' קוטר 0.2 ,מ' עומק( ,שהתגלה מצפון לקטע קיר  2705ושימש אולי כבסיס עמוד או פותה של דלת;
נראה כי פריט זה עמד בשטח פתוח בחזית המבנה .מסביב לפריט אבן בזלת זה התגלו שברי כלי חרס באתרם ),(L2710
הכוללים שברים גדולים של כלי חרס מתקופת הברזל 2ג' ,ובהם בולטים שברים של צפחת גדולה.
הפינה הצפונית-מזרחית של המכלול נוצרה אולי מחיבור של קיר  2709עם שני קירות צרים צמודים זה לזה )W2715
 .(,W2714זה יכול להסביר את חוסר ההתאמה בכיוון הקירות המזרחיים של המכלול ,שהובחן בסקר ) GPRאיור  :(6אפשר
לראות בבהירות שכיוונו של הקיר התוחם המזרחי של המכלול ) ;W982כ 1-מ' רוחב( ,שנחשף בעונת ) 2014הסגאווה,
קוואברה ופז  ,(2017שונה במקצת מהכיוון של קירות  2714ו ,2715-ועל כן אפשר להניח ששני קירות אלה שייכים למבנה
אחר .עם זאת ,הקרבה של קירות  2714ו 2715-אל קיר  892מלמדת אולי כי למרות זאת הם קשורים זה לזה .תוצאות
החפירה בעונת  2015אינן מאפשרות להציע בוודאות את מיקום הפינה הצפונית-מזרחית של מכלול הבנייה .עם זאת,
בהעדר שרידים כלשהם מהתקופה הרומית בריבועים  E4b6ו ,E4c6-נחפרו בהם לראשונה באתר לוקוסים נקיים מהפרעות
מאוחרות ,והתגלו שברים רבים של כלי חרס מתקופת הברזל 2ג' .ממצא קרמי זה מתוארך למאות הז'–הו' לפסה"נ וכולל
קנקנים ,בעיקר מטיפוס טורפדו ,כלי בישול ,מורטריה וכמה ידיות סל.

המדרגות המטויחות )שטח  ;Hריבועים  .(D5e2 ,D5e1 ,D4f10נמשכה חשיפתן למזרח של שתי המדרגות המטויחות
) ;L2005איורים  ;10 ,9הסגאווה ,קוואברה ופז  .(2017התגלו עד כה שני קירות התוחמים את המדרגות ,האחד ממזרח
) (W2035והשני מצפון ) .(W104קיר  2035נבנה משורה אחת של אבני שדה מבזלת ומגיר; על הפן המערבי שלו
התגלתה שכבה דקה של טיח ,המלמדת שכל הקיר היה מטויח .מדרום וממערב למדרגות לא התגלו עד כה קירות תוחמים.
על קיר  2035נבנה קיר אחר ) ;W2027איור  (11בכיוון צפון–דרום ,השייך למבנה מהתקופה הרומית; נקבע בו סף אבן גדול
) 0.8 × 0.6מ'( ,שהונח הישר על הקיר הקדום .בחפירה התגלו שברי כלי חרס מתקופת הברזל  2ג' ומהתקופה הרומית
הקדומה.
לשימושן ותיארוכן של מדרגות  2005ניתנו בעבר שלוש הצעות אפשריות ,שנכונות גם לשלב זה של החפירה (1) .המדרגות
נבנו וטויחו בתקופת הברזל 2ג' ,והיו חלק מאמבט למרחץ טקסי מול הר תבור .לאחר שהאמבט יצא משימוש הוא כוסה
באדמה ,ששמרה על הטיח מהתפוררות .בתקופה הרומית נבנה ממזרח לאמבט המטויח מבנה חדש ,שהרס בחלקו את
הקצה המזרחי של האמבט .האמבט הוסב בשלב זה לשמש בור אשפה ,ואליו הושלכו שברי כלי חרס בידי תושבי היישוב
היהודי ששכן בצד הצפוני של ראש התל (2) .המדרגות נבנו וטויחו בתקופת הברזל 2ג' ,ונעשה בהן שימוש חוזר בתקופה
הרומית הקדומה למטרה לא ידועה (3) .המדרגות נבנו בתקופה הרומית הקדומה והיו חלק ממקווה טהרה .קיר ,104
שנבנה במקור בתקופת הברזל 2ג' ,שימש בשימוש חוזר לתחימת המקווה מצפון .המקווה וכן קיר  104טויחו יחדיו בטיח
הידראולי .אפשר שזה מוכח בקיר  ,2027שכן הוא מתוארך לתקופה הרומית וממשיך בכיוון כללי את קיר  2035מתקופת
הברזל .אולם ,אפשרות זו פחות סבירה מהשתיים האחרות שכן לא התגלה ממצא קרמי מהתקופה הרומית בליבה הבנויה
של המדרגות אך כן התגלה ממצא קרמי מתקופת הברזל 2ג' ,וכן גובה המדרגה העליונה תואם לגובה רצפות אחרות
מתקופת הברזל 2ג' במכלול המבנה .עוד ברור כי בנייתו של קיר  2027שונה מזו של קיר ) 2035ר' איור  (11וכי אל קיר
 2027ניגשה אדמה תחוחה חומה בעוד שאל קיר  2035ניגשה אדמת תל אפורה ובה ממצא קרמי מתקופת הברזל.
ולבסוף ,לא נהוג היה לבנות מקווה על מבנה קדום יותר )ההלכה היהודית דורשת שמקווה יהיה חצוב ,לפחות בחלקו ,בסלע;
למשל.(Reich 1997 ,
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הקיר הדרומי )שטח  ;Hריבועים  ;D5e2 ,D5e1ר' איור  .(9נפתחו שני ריבועי חפירה מדרום למדרגות המטויחות ,במטרה
לחשוף קטע נוסף מהקיר התוחם הדרומי של המכלול מתקופת הברזל ולבדוק את הקשר שלו למדרגות המטויחות.
בריבוע  D5e2נחשף קטע מהקיר הדרומי ) ;W2034כ 1-מ' רוחב; איור  ,(12שהשתמר לגובה שלושה נדבכים .מצפון לקיר
 ,2034בריבוע  ,D5e1התגלה קיר מקביל ) ;W2021כ 1-מ' רוחב( ,שתחם את השטח שביניהם ) 3מ' רוחב( .צמוד לקיר
 2021נחשף קיר נוסף ) ;W2020כ 1.5-מ' אורך חשיפה 0.6 ,מ' רוחב( ,שנבנה כנראה בשלב מאוחר של המכלול המנהלי;
הוא השתמר לגובה נדבך אחד .תופעה דומה של קירות שהוצמדו לפן הפנימי של קירות קיימים הובחנה בשטח D4
 ;(W925צוקימוטו ואחרים  :2011איור  .(7בשטח שבין קיר  2034לקיר  2021התגלו חרסים מתקופת הברזל 2ג' ,שמקורם
במכלול המנהלי ,וחרסים מהתקופה הרומית הקדומה ,שמקורם ביישוב היהודי.

המבנה מהתקופה הרומית )שטח (G
במרחק של כ 20-מ' ממזרח למבנה הציבור שנחשף בשלוש העונות הקודמות נפתח ריבוע חפירה ) 5 × 5מ'; ריבועים
 ;E3a9 ,E3a8איורים  ;14 ,13צוקימוטו ואחרים  (2013במטרה להבין טוב יותר את אופיו והיקפו של היישוב היהודי שבצד
הצפוני של ראש התל .התגלו קטעים של שני קירות מקבילים ) ,(W1044 ,W1043שנבנו בכיוון מזרח–מערב מאבנים .קיר
 2.2) 1044מ' אורך חשיפה( הושתת על שכבה דקה של אדמה )כ 0.1-מ' עובי( ,שהונחה הישר סלע האם שיושר באופן
מלאכותי במקום זה .חלקו המזרחי של קיר זה נחתך כנראה בפעולות חציבה בתקופה הרומית ,כפי שעולה מהממצא
הקרמי המעורב שהתגלה על סלע האם ומתוארך לתקופה הרומית ולתקופות קדומות לה ומלמד שהקיר נבנה לפני החציבה,
כנראה במהלך תקופת הברזל .קיר  0.6) 1043מ' רוחב( ,החוצה את שטח כל הריבוע ,נבנה על אותו מפלס סלע כמו קיר
 .1044התגלו שברים רבים של כלי חרס מהתקופה הרומית )המאות הא'–הב' לסה"נ( ,בעיקר כלי בישול וקנקנים ,לצד שברי
כלי חרס מתקופות קדומות יותר.

סקר רדאר חודר קרקע ) (GPRבמורד הצפוני-מערבי
נערך סקר  GPRנרחב במדרגת הסלע הנמוכה ,הרחבה והשטוחה ,שבמורד הצפוני-מערבי של התל )איור  .(15הסקר
מלמד על קיומה של בנייה ניכרת בכל שטח הסקר ,לרבות קיר איתן בקצה המדרגה שיכול להיות קו ביצור.

בעונת החפירות של  2015בתל רכש נחשפו חלקים נוספים מהמכלול המנהלי מתקופת הברזל .אם אכן הפינה שנחשפה
בחלק הצפוני-מזרחי של המכלול )שטח  (Fהיא הפינה החיצונית שלו ,אזי אפשר להעריך שמידות המכלול הן  50 × 35מ'.
כן ,הריבועים הבלתי מופרעים שנחפרו ליד פינה זו סיפקו חומר נקי שמאשר את התיארוך המשוער של המכלול ואת שימושו
המוקדם בתקופת הברזל 2ג' )המאות ההז'–הו' לפסה"נ( .החלקים הטקסיים של המכלול כוללים אולמות קבלה נרחבים.
היישוב היהודי מהתקופה הרומית השתרע כנראה בחלקו הצפוני של ראש התל ,וכלל לפחות מבנה ציבור אחד ומבנים
אחרים פשוטים יותר.
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