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 :הקדמה

האחת נעשתה . י רשות העתיקות "פירה באזור  קדמו שתי בדיקות באמצעות מחפרו�  שנעשו עלח

.   תעלות בשטח/ חתכי בדיקה10 ובמהלכה נחפרו  27.9.1999י  מריק מולוקנדוב בתארי� "ע

 חתכי בדיקה 4 ובמהלכה נחפרו 27.3.2000י  זק לריסה  בתארי� "הבדיקה השניה נעשתה ע

 .תעלות בשטח/

י עידו גינתו� "החפירה נוהלה ע.  הוחל בחפירה ידנית בהזמנת בעלי השטח18.9.00 #� הבתארי

. איל� ובתאו' ע' רשות העתיקות–בר ' ויוסי בורדובי& מטע' המחלקה ללימודי אר& ישראל מאונ

ובו  ) Aשטח (סומ� לחפירה שטח אחד . מיקו' החפירה נקבע במשות( בי� הרשות ומנהלי החפירה

דוח ראשוני על חפירת ארבעת הריבועי' נמסר לרשות  ). 1S ,2S ,3S ,4S(י' ארבעה ריבוע

 .27.11.2000: י החופרי' בתארי�"העתיקות ע

החפירות בשטח . ' מ5–ל הגיעה בחתכי הבדיקה עד לעומק של כ "החפירה בארבעת הריבועי' הנ

יבות של פני מאי היצ, הופסקו בשל בעיות בטיחות חמורות שהתעוררו כתוצאה מהעומק הרב 

הקרקע והחתכי' המופרעי' וכ� בשל הגשמי' שהחלישו את יציבות הקרקע וגרמו להתמוטטויות 

 .אל תו� בורות החפירה העמוקי'

י "   חודשו החפירות באתר לאחר שהוחלט למת� את בור החפירה העמוק ע4.12.2000: בתארי�

זליו דיאמנדי בתיאו' ' חות אינגי הנחיית מהנדס הבטי"דירוג פני השטח באמצעות כלי מכאני עפ

 . יעקב שפר מנהל תחו' שימור  ובפיקוח רשות העתיקות'  ע' אינג

'  מX 5 5החפירה התמקדה בבור חפירה מרכזי בגודל של , מחשש להתמוטטות קירות החפירה

  .S# 5בור חפירה מרכזי זה כונה . במטרה להגיע בו  עד לקרקע הטבעית

מתחת לפני השטח וחשפה שלוש שכבות '   מ7.5 #ה לעומק של כהחפירה בבור מרכזי זה הגיע

 :עיקריות

 

I  .בקירוב'  מ– 2.0פני שטח  ועד  :                העותמנית'  התק–הרצנטית ' התק. 

II .בקירוב'  מ– 5.0ועד  '    מ– 2.0:      הממלוכית–המוסלמית המאוחרת ' התק. 

III .קרקע טבעית(בקירוב '  מ– 7.5ועד  '     מ– 5.0                     :             הברונזה הקדומה' תק.( 

 

רצנטיי'  אשר בחלק� היו " בורות ספיגה"הפרעות קשות בצורת חומרי בניי� ונתגלו בשטח 

 .מתחת לפני השטח'  מ2 –עשויי' מחביות ברזל שחדרו במקומות מסויימי' עד לעומק של כ 

 

 אשר נועדה לחשו( את השכבות הארכיאולוגיות בשטח הנדו� חפירת אזור הינה חפירה מדגמית

 . לצור� קבלת היתר רשות העתיקות לפיתוח השטח" כיסוי לדורות"עד לקרקע הטבעית במגמת 
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 :החפירה הארכיאולוגית

 

 : הרצנטית'העותמנית ' התק :   Iשכבה 

  

מ " ס20 #שהתגלו כ ) 3L(ה   השריד הממשי שנית� להצביע עליו בשכבה זו ה' שרידיו של מבנ

ממבנה זה נותרה שורת אבני גזית אחת בעלת נדב� אחד מקיר  . 3Sמתחת לפני השטח בריבוע 

אליו ניצבי' שני קירות מקבילי' דקי' יותר '  מ0.6ורוחב '  מ5.5לאור�  ) 1W(חיצוני בודד 

ובאור� של '  מ1.2המצביעי' אולי על קיומו של חדר שרוחבו ) ובעלי נדב� אחד'  מ0.3ברוחב (

מתו� הממצא הזעיר נית� להצביע על . בשאר הריבועי' נמצאו רק שפכי' מעורבי'. ' מ2לפחות 

מעל שריד זה הייתה מונחת רצפת . מטבע בעל כיתוב ערבי שטר' זוהה, "עותומניות"מקטרות 

התגלו שרידי  1Sבריבוע . ' מ2 הגיע עובי שכבה זו עד לכדי 3Sבריבוע . בטו� דקה של מבנה מודרני

יש לציי� שלא חשפנו את כל . המונח במצג צפו� דרו' ) 11L(קירות המצביעי' על קיומו של מבנה 

 התגלה כמעט 11Lבפינה הדרו' מערבית של . פינותיו להוציא פינה אחת כ� שקשה לעמוד על טיבו

ש מה שעשוי ושרידי אפר על עפר כבו'  מ0.8טבו� עשוי חרס בקוטר ',  מ1.1בעומק של , בשלמותו

הטבו� . להצביע על אפשרות שמדובר בחצר הקשורה במבנה שהמשכו מזרחית לשטח החפירה

שהתגלה בעומק '  מ0.4ורוחב '  מ0.8בגובה '  מ4.5בנוי אבני גוויל באור�  ) 2W(נמצא סמו� לקיר 

 נחשפה מה שעשויה להיות פינת 1Sבפינה הצפו� מזרחית של ריבוע . מפני השטח'  מ0.3 #כ

מתחת פני השטח וג' '  מ0.3 # שראשו מתחיל בעומק כ3Wהפינה כוללת את קיר . חצר/בנההמ

נית� לשער שהוא מתחבר .  ונראה שהוא ניצב אליו2Wבנוי אבני גוויל כמו קיר '   מ0.8הוא בגובה 

בהמש� לקיר זה התגלה קיר החובר  . אליו א� מאחר והמשכו מעבר לגבולות השטח נחש( בחלקו

חצר וכניסה /ב ע' משקו( בנוי אבני גזית גדולות כ� שביחד ה' יוצרי' את פינת המבנהאליו  בניצ

רצפת . אולי כניסה לחצר ע' הטבו� מתו� מבנה שממשי� מזרחית לשטח החפירה(אפשרית 

" בורות אשפה"חלק משכבה זו ה' ג' שני . מפני השטח'  מ1.4חצר נחשפה בעומק /המבנה

 התגלו 4Sבריבוע . הבורות לא נחפרו עד תומ' . 3Sטח בריבוע מפני הש'  מ2 #שהתגלו בעומק כ

ספק ריצפה שנראה כאילו ה' שייכי' א( ה' לשכבה זו א� מפאת מצב' לא נית� להוציא , אבני'

 .מסקנות לגביה'

 

 .קיר רצנטי בסמו� לפני השטח: 2איור 
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 : הממלוכית'המוסלמית המאוחרת '  התק :  II –שכבה 

 

עיקר הממצא כלל מפלסי חיי' מורבדי' . י' ארכיטקטוני' מתקופות אלה   לא נתגלו שריד

את מפלסי החיי' . האופייניי' לתקופה" חרסי' מזוגגי'"בשכבות של אפר וחול וקיומ' של 

 .המורבדי' חתכו מספר בורות אשפה בגדלי' שוני'

וגובה '  מ2.5–ו כ ניתגלה בור דמוי פעמו� שרוחב,   )20 #לוקוס   (S# 5בדופ� המערבי של ריבוע 

הבור היה מלא בריבודי' דקי' של אפר וחול מעורבי' בעצמות בעלי . ' מ2 –השתמרותו בחת� כ 

 .יתכ� והבור שימש כבור אשפה או ניקוז.  בקרקעית הבור ריכוז של אבני' . חיי' ושברי חרסי'

 

  לראות את בור בחלק העליו� של התמונה נית�  . S 5#חת� בדופ� המערבי של ריבוע  :3איור 

 המוסלמית החודר לתו� מפלס החיי' הדל ' האשפה המלא באפר חרסי' ועצמות מ� התק             

  ה נית� לראות את קרקע החמרה "מתחת למקל קנ. הממלוכית' בממצאי' מ� התק             

 . הטבעית המשתפלת מדרו' לצפו�             

 

 .הממלוכית' קמקטרת חרס מעוטרת מ� הת: 4איור 
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 :תקופת הברונזה הקדומה :  III–שכבה 

 צמוד ומקביל למחיצה הדרו' 15Lשהתגלה לראשונה בלוקוס  ) 4W(   לשכבה זו שיי� קיר בודד 

התגלה בעומק '   מ3 #הקיר באור� כולל של כ  . S – 5 והמשכו נתגלה בריבוע 1Sמזרחית של ריבוע 

ותר רק נדב� אחד עשוי מאבני כורכר קטנות ובינוניות מ� הקיר נ. מתחת לפני השטח'  מ5 #של כ

יתכ� ושריד קיר בודד זה שימש כתשתית לבנית קיר עשוי מלבני בו& .  ' מ0.6שהונחו לרוחב של כ 

בסמו� לקיר התגלו מספר ידיות מד( .  אשר שברי' מה' נתגלו בבור החפירה, מיובשות בשמש

בדה שחורה הר'  מ2 #ר קיימת שכבה עבה של  כמעל הקי.  ולהב מגל מתקופת הברונזה הקדומה

ככל הנראה חדירת חרסי' (הממלוכית' ע' חומר מעורב של חרסי' בודדי' אשר חלק' מ� התק

המוסלמית והממלוכית כדוגמת ' לשכבה זו באמצעות מכרסמי' ובורות מעשה ידי אד' מ� התק

עדות להרבדה זו  . S # 5שנתגלו בחת� הדופ� הדרומי של ריבוע   ) 21,22: לוקוסי' (הבורות 

 .ה ג' ביתר דפנות הריבוע וכ� בחתכי ארבעת הריבועי' האחרי'נתגלת

 

 

 

 הבור , המוסלמית המאוחרת' הבור העליו� מ� התק . S – 5החת� הדרומי של ריבוע  :5איור 

 ' בור זה חודר למפלס חיי' מתק(, הממלוכית' במרכז התמונה ככל הנראה מ� התק             

  ה שרידי בסיס הקיר היחיד שנתגלה "מתחת למקל קנ(צד שמאלמ ).הברונזה בקדומה             

 ).W – 4( הברונזה הקדומה' מתק             
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מתחת לפני הקרקע ועד קרקע החמרה '  מ5 #שהתגלה בגובה של כ   ) W # 4( בי� הקיר הבודד 

לסי חיי' נית� היה להבחי� במספר מפ, מתחת לפני השטח'  מ7.5הטבעית שנתגלתה בעומק של כ

 .  הברונזה הקדומה' שזמנ' תק

בקירוב עשוי משברי לבני' צרופות אפר '  מX1 2 # מפלס חיי' שעיקרו היה משטח בגודל של כ #

 .' מ5.7 #חרסי' נחש( בעומק של כ 

מתחת לפני '  מ6.3 #עשיר בעיקר בשברי חרסי' ואפר נתגלה בעומק של כ,  מפלס חיי' נוס(#

. על גבי מפלס זה נתגלה באתרו פיטס גדול ע' עיטור חבל על גופו , S # 5במרכז ריבוע . השטח

בסמו� לשפת .  נתגלה כשהוא שוכב וחלקי' משפתו פזורי' בסמו� לו'  מ1 #הפיטס שגודלו כ 

 .  נתגלתה באתרה קר� כמעט שלמה של אייל, הפיטס

ומספר רב של ,  תפכי, ראש ח& משוברר,בי� היתר נתגלו במפלס זה ג' מספר להבי מגל כנעני' 

 .שברי חרסי' וביניה' פערורי' וידיות מד(

במפלס חיי' זה שולבו ג' ריכוזי' של אב� כורכרית אשר בשילוב ע' אדמה ושברי חרסי' יצרו 

 .משטחי' מהודקי' אשר שימשו יש להניח כרצפות

 

 . הברונזה הקדומה'  על מפלס חיי' מתק מימי�וקר� איילמשמאל פיטס :  6איור 

 

 

 

מפלס חיי' זה . מתחת לפני הקרקע'  מ7.5 –  6.9פלס החיי' התחתו� התגלה בעומק של מ -

 . הושתת על קרקע החמרה הטבעית בעלת הצבע האדמד' שנתגלתה בשטח כל הריבוע

 ).בהתא' לטופוגרפית הגבעה(      קרקע טבעית זו משתפלת מדרו' לצפו� 

בבורות אלה נתגלו . ע החמרה הטבעיתמספר בורות בגדלי' משתני' נתגלו חפורי' לתו� קרק -

 .עצמות ומעט כלי צור מ� התקופה,אפר , שברי חרסי' 
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 ובתוכה חפורי'    )מפני השטח'  מ7 #בעומק של כ (מפלס קרקע החמרה הטבעית  : 7איור 

 .הברונזה הקדומה'  ורות מלאי' באפר ושברי חרסי' מתקב              
 
 
 
 
 

 

 .הברונזה הקדומה' תגלתה על מפלס חיי' מתקקר� אייל שנ:  8איור 
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 . הברונזה הקדומה' להבי מגל ומשקולת בזלת ממפלס החיי' מתק, ראש ח&: 9איור 
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 :תוכניות השטח

 
 .חפירת ארבעה ריבועי! צמודי!: )עליו� ( א–שלב  

 

 
 

 . בלבדS – 5 בריבוע ההחפיר: )תחתו� ( ב–שלב 
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 : סיכו!
 

בראש התל נמצאי' . כמעט ולא נחפר עד כה,  הדר� מיפו לירושלי'תל אזור הנמצא על א'

 .אשר חורבותיו מכסות שטחי' גדולי' מהתל" שטו דה פל�"שרידיו של המבצר הצלבני 

 

ומסיבה זו עדי� לא , חפירות ההצלה והבדיקות שנערכו במקו' התקימו בעיקר בשיפולי התל 

 .נחש( הרצ( הסטרטיגרפי המלא של התל

 

ומסיבה זו יש להניח לא נחשפו שרידי' , התבצעה בשיפולי' הצפוניי' של התל,  הצלה זו   חפירת

מתקופות נוספות שעל קיומ' באתר אנו יודעי' מסקרי' וחפירות הצלה אחרות שבוצעו בהיקפו 

 ). ראה ביבליוגרפיה(של התל 

 

ה' התפרס  יש לציי� שאופי השרידי' במקו' מעיד על סביבת חיי' אינטנסיבית בתקופות ב

 .הישוב ג' באיזור זה

 

 בשל היק( החפירה המצומצ' אנו מתקשי' לעמוד על דג' הישוב במקו' אול' יש להניח 

על כ� מעידי' להבי , שתושבי האתר בתקופת הברונזה הקדומה התבססו לכלכלת' על חקלאות

שמעידי' ראש וכ� על צייד כפי , המגל הרבי' והפיטס הגדול שיש להניח ששימש לאיכסו� גרעיני'

 .הח& עשוי הצור וקר� האייל שנתגלתה בסמו� לפיטס

 

 . עותמנית–הרצנטית ' חצר  ובורות אשפה השייכי' כנראה לתק/החפירה עד כה העלתה מבנה

 

 ממלוכית  ושכבה ארכיאולוגית –המוסלמית ' בורות ומפלסי חיי' ללא ארכיטקטורה מ� התק

 . הברונזה הקדומה'  ארכיטקטוני בודד השייכי' לתקובה מפלסי חיי' ושריד'  מ2.5 –שעוביה כ 

 

הברונזה הקדומה ' השרידי' מתק. ההתישבות הראשונה באתר' הברונזה הקדומה הינה תק' תק

 .מצויי' מעל קרקע חמרה בתולה

 

זו בסביבה ' הכלקוליתית למרות מציאות קברי' רבי' מתק'   לא נתגלו במקו' ממצאי' מ� התק

 . )1961פארו (הקרובה 

 

קשורי' לאוכלוסית הקברי' , הברונזה הקדומה שנחש( בחפירה זו' יתכ� ששרידי הישוב מתק

א' כי קברי' אלה הינ' מתקופת המעבר שבי� ) ג "ב� תור תשל(שנחפרו מדרו' ומממערב לתל 

 .ס"י החופר לשלהי האל( הרביעי לפנה"הכלקוליתית לברונזה הקדומה ומיוחסי' ע' התק

 

. הממלוכית התקיי' בשטח שנחפר פער ישובי ארו� בשני'' קדומה ועד לתקמתקופת הברונזה ה

 נוספות ' יש לציי� שסקרי' וחפירות הצלה אחרות בסביבת התל העלו ממצאי' מתק

תקופות שלא באו לידי ,הברזל ' המאוחרת ומתק, הברונזה התיכונה:כגו� )ראה ביבליוגרפיה (

 .ביטוי בממצאי' בחפירה מצומצמת זו
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העותמנית התקימה באתר התישבות ככל הנראה רצופה של הכפר הערבי יאזור ' � התקהחל מ

, שרידיה של התישבות זו פגעו קשות בשכבות הישוב המאוחרות.  1948שהתקיי' במקו' עד שנת 

 .כתוצאה מחפירה אינטנסיבית של בורות אשפה וניקוז רבי'

 

 
 

 :ביבליוגרפיה
 

 :ג"ב� תור תשל
 

 .50 – 48' עמ , 22 #קדמוניות , חפירת שתי מערות קברי' באזור , ג"תשל' ,  ב� תור א
  

 :א"דות� תשכ
 

  .230 – 224'  עמ , ה"  כ#ידיעות ,  א"תשכ' ,                                                       דות� מ
 

 :ט"דות� תשמ
 

 .174 #  164'    עמ , ' כ–אר& ישראל , ט"מתש' ,                                                  דות� מ
 

 :ד"פפיאנו תשמ
 

 .36 # 34'  עמ, ד"חדשות ארכיאולוגיות פ, ד "תשמ' ,                                      פפיאנו ש
 

 

 :                1985עמיר�  
                                                                 192-190    , pp17 – Atiqot1985 Amiran Ruth  

 

 :1970דרוקס וצפיריס  
                                                               578  , pp  77- RB1970 Druks ' a'& Tsaferis 'v   

 

 :1985 אפשטיי� 
                                                                    62-53 ,pp  258 BASOR, 1985ein  Claire,Epst                                                                                                                                                                                   

 
 :1942עורי  

                                                                            61–59 , pp   10 – QDAP’ 1942, Ory ' j '   
 

 :1961פארו  
                                                                               17 –14 , pp  37 – BTS1961  ‘ j ’ Perrot 

 

                                                                                                                            


