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 .מ"ארכיאולוגיה חוזית בע.ג.י: חברה מבצעת

  

 'היבריו יוניו� קולג: חסות אקדמית

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2009דצמבר 

 :הקדמה

. החפירה  באו ר  יהו דה  הח לה  בע קבות  חפירות  ה בד יקה   שנעשו  על   יד י  רשו ת  ה עתיקות   בשטח  ה מיועד  ל בני יה                        

 . בשטח התגלו קברי� ולכ� חפירת הבדיקה הופסקה על ידי רשות העתיקות והשטח כוסה
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ריבועי החפירה   .בעבודת טרקטור ש הוצי א את ה חו ל שכ יסה  את ח פיר ת הרשות 15.12.2009 �חפירת הה צלה החלה  ב

לאחר  הורדת  חו ל  הכ יסוי   התג לו  ה אבני� .  נוקו  מחול  הכי סוי  וה וקמה   סככ ה  על  מנת  להג �  על  החפירה  מהגש�  הצפוי

 .A-2וחלקו הצפוני  A-3חלקו הדרומי נקרא שטח . שנחשפו על ידי רשות העתיקות והחפירה חולקה לשני שטחי�

התגלו  ראש י  ה אבני�  של  שנ י  קברי�   שנח שפו  בח פיר ת  הבדיקה  של  רשות  העתיקו ת  אש ר  נמצאו  בה כוו �   A-3בשטח    

 . הקברי� נתגלו כשה� פתוחי� והיו ללא אבני הכיסוי שלה�. דרו� –צפו�  כללי 

בשטח  זה .  גדולות  שכ נראה  ש ימשו  כאבני  כ יסוי   או   כמצבות  ש ל  מכלו ל ק בורה  נו ס�  בצבצו  ש תי  אבני   גזית    A-2בשטח  

 .ל"לא העמיקו חופרי רשות העתיקות את חפירת� שהופסקה בשל גילוי הקברי� הנ

 .הופסקה החפירה באתר בהוראת החברה מזמינת העבודה בשל מעורבות גורמי� חרדיי� 24.10.09בתארי� 

  

  

 :A-3שטח 

הקברי� ).  בהכוו�  כ ללי  צפו�  דרו�(האחד  מ�  השני  '  מ  1.5ובמרחק  של   כ  ,  שני  קברי  ארגז  בנויי �  נ תגלו   צמודי�  זה  לזה

בכל  ה שטח  שמס ביב   לקב רי�   נמצאו   מעט  מאוד  חר סי�  ונרא ה  כ י  ה גענו .  נחפרו  ל תו�  קרקע  חר סיתית  שחורה   ו כבדה  

שני  הקברי�  נפתחו  כבר  בת קופה  עתיקה  ונמצאו   ללא .  בשטח  זה  לקרקע  הבתולה  לת וכה  נחפר ו  שנ י  הק בר י�  שבשטח

 .נראה כי קברי� אלה נבנו מאבני גזית בבניה משנית בשל אי אחידות הבניה). �1איור(לוחות כיסוי 

  

 

 מראה כללי של הקברי�: 1איור                                         

  

  

  

, שהונחו  בשתי   שורות   מקב ילות,  הקבר  בנו י  מל וחו ת  אב�  ג יר   קשה,  הקבר  המזרח י  מב י�  השניי �)  2איור  :  ( 9  �קבר

פני�  ה קבר   נח פר  עד  שנת גלו   העצמות  ב עומק  של  כ .  בקירוב'  מ  X  1.2'  מ  2.2גודלו  כ  .כשלושה  אבני�   לאור �  בכ ל  צד

. אשר  ככל  ה נר אה  חד רו   לקבר  ע�  הקר קע  ששימש ה  למילו י,  במילוי  הקבר  נמ צא ו  מספר  שברי  ח רס  בוד די �.  'מ  0.5

ריכוז  אחד   נמצ א  ב מרכ ז .  בכל  ר יכוז  נ מצ אה  ג�  גול גול ת,  בתו�  הקב ר  נמצאו  שלו שה  ריכ וזי  עצמות  בקב ור ה  משנית

ניכר  בתנו חת  ה עצמות ש קבר   זה  עבר   הפרעה מאו חר ת שבמהלכה  הוסרו  לו חות  .  הקבר  ושנ י  ריכוזי� נו ספי�  בשני  צדד יו

. ריבוי  הגול גול ות  מעיד  על  אפש רו ת  ש ל  קבורה  ח וזר ת  בקב ר  זה .  הכיסוי  ותו כ�  ה קבר   נחפר  תו�  כ די   הזזת  הע צמ ות

 .דפנות הקבר קרסו חלקית אל חללו
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 .9' קבר מס: 2איור 

  

ג� קבר זה היה . 'מ 0.5 –נחפר א� הוא עד לעומק בו התגלו העצמות כ , הקבר המערבי מבי� השני� )3איור : (4 �קבר

אבני בניה נוספות תמכו את . גודלו ואופ� בנייתו של קבר זה זהה לקבר הראשו�. בנוי אבני גזית גדולות בשימוש משני

ג� במילוי קבר זה התגלו שברי חרסי� בודדי� שאינ� יכולי� . קיר הקבר המזרחי ומנעו את קריסתו אל חלל הקבורה

בתו� הקבר התגלו שתי גולגולות יחד ע� ריכוזי עצמות בקבורה משנית כשה� מרוכזי� בעיקר . לשמש לתיארו� הקבר

 .ניכר שג� קבר זה עבר הפרעה מאוחרת לאחר שלוחות הכיסוי שלו הוסרו. במרכזו של הקבר

                                                                       

 4' קבר מס: 3איור                                                          

  

 A-2שטח 

חפירת  רש ות העתיק ות חשפ ה  רק . בפני ש טח  זה ה תגל ה  פיזור חר סי�  גד ול  מאוד  יח ד ע�  כמות  גד ולה  ש ל שברי  עצמות 

על  פי   כמו ת  הממצא  ושברי  העצמות   בר ור  ה יה   כי  הקברי�  מ� .  שני  אבנ י  כ יסוי  או  מצבות  בחלקו  ה צפוני  ש ל  ה שטח 

0.5  –הקברי�  ב שטח  זה   נתח מו  על  י די  קירו ת  אב�   בעו בי  ש ל  כ  .  המתח�  נפתחו  ב חלק�  ונשדדו  עו ד  ב תקופה   ה עתיקה 

מכלול  ה קבו רה   המלבני .  בנית  ה מסגר ת  החיצונית  ה יתה   באבני  גוו יל  בגודל   ב ינוני .  'מ  0.7ובגובה  הש תמר ות  של  עד  '  מ

במרכז  כל  אג�  של  ה מתח �  התגלה  קב ר     .'מ    0.8י  קיר  רו חב  ב נוי  שעוב יו  כ  "נחלק  לשנ י�  ע,  בקירוב'  מ  X  4  7:  שגודלו

 ).4איור (וסביבו שלושה קברי� קטני� יותר   גדול

מצילה ,  ראש  ח %,  שברי  עצמות  ו ממצא  נו ס�  שכ לל  נר   תמי�,  רבי�פני  הש טח  של  המת ח�  ה יו  מכוסי �  בש בר י  ח רס    

 .מספר צמידי� ומפתח, מנחושת

  

 :מכלול הקבורה הצפוני

אחת  מאבני  הכיסוי   שלו .  בנוי  מאב ני�   מסותתות)  �21קבר(חלקו  ה צפוני   של  המתח�  כ לל  במרכזו   קבר  ג דול                           

. קבר  זה   לא  נפתח  מכ יוו�   שהחפירה  ה ופסקה .  נמצאה  באתרה   וה תגלתה  עוד  ב חפ ירת  הב די קה  של  רש ות  העתיקות
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�קבר(ואחד  מ מערב   )  �16קבר(אחד  מצפו �  ,  )�15קבר(נצמדו  אליו   אחד  מדרו�   ,  קטני�  יות ר,  שלושה  קב רי�   נו ספי�

הקברי�  הופ רעו  מאוד  ובתו כ�  ומע ליה �  נמצאו .  קברי�  אלה   נ חפרו  עד  למפל ס�  התח תו�  ש הי ה  מרוצ �  באב ני� ).  17

תכשיטי� ה כוללי�  בעי קר  צמיד י�  מב רזל  ו מספר  בקבו קי  כחל  כשבתו�    .שברי  עצמות  ו פרו רי עצמות ,  שברי  חרס ר בי �

בנוס�  נמצאו  שתי  לוח ות  קר אמיי�   ע� .  אחד  מה�  נמצא  מקל  איפו ר  מב רו נזה  מעידי�  על   קבו רת  נש י�  בקברי�  אלה

–  6איורי�  (שקערוריות  בתוכ �  ש ככ ל  הנ ראה  שימשו  לצורכי  אי פור  ו מספר  כ לי  ח רס  שה תגלו  באת ר�  ו יעבר ו  ר פאות  

7 .( 

 

 .מכלול הקבורה הצפוני: 4איור 

  

 ).5איור : ( מכלול הקבורה הדרומי

בנוי )  �22קבר(אול�  הקבר   המר כזי  בח לק  זה   ,  חלקו  ה דר ומי  של   מתח �  ה קבר  ד ומה  באופי ו  ל חלק  ה צפוני                        

לא  נפתח  מכ יוו �  שהחפ ירה   �22קבר.  מאריחי�  ק ראמיי �  המחוב רי�  ב חומר  מילוט  ולא  מאב�  כ מו  בקבר  הצפוני 

אחד ,  )�19קבר(הצמודי� לק בר הג דול  אחד  מדרו�  ,  קטני� י ותר,  ג� ב חלק  זה  נמצאו  שלושה  קברי�   נוספי� .  הופסקה

ג�  קברי�  .  קברי�  א לה  נחפ רו  עד  ל מפלס�  התח תו�  שהיה  מרוצ �  באבנ י�).  �18קבר(ואחד  ממערב  )  13  �קבר(מצפו�  

תכשיטי�  ה כול לי�  ב עיקר  ,  שברי  עצמות  ופרורי   עצמו ת,  אלה  הופרעו  מאוד  ובתוכ�  ומעליה�   נמצ או  ש בר י  חרס  ר בי �

 .בנוס� נמצאו מספר כלי חרס שהתגלו באתר� ויעברו רפאות. צמידי� מברזל ובקבוקי כחל

  

  

 

 .מכלול הקבורה הדרומי: 5איור 
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 :7איור                                                            :6איור               

  

    17' בקבוקו� זכוכית וסיר בישול באתר� מקבר מס: 7 � 6איורי� 

  

  

 :תוכנית כללית של שטח החפירה: 8איור 
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 סיכו�

ר  לאחר   שמכלול  הקב ור ה  ה צפ וני  חרג  משטח  חפירת  הבדיקה  ש ערכה  במקו�   רשות "מ  86כ  נחפ רו  בשטח  "סה                        

הפאזה .  נראה  כי  ה אתר   מחולק  ל שתי  פאזות  ש ונו ת  מתקופות  ש ונות,  מבדיקה  ראשוני ת  של   ממצאי  החפירה.  העתיקות

עצמות .  וכללה  מתח�   קברי�  מרש י�  שבו   נמצ או  שמונה   קב רי �  A-2הראשונה  הקדומה  יותר  ה תרכ זה  בעיקר  ב שטח   

הנקברי�  לא  השתמר ו  ונראה  כי   המתח �  הופרע  קש ות  כבר  בעת  העתי קה  ולכ�  לא  נית�  להגדיר  מ�   הה יבט  

אול�  אופי  הממצא  שכלל  בס�   הכול   ש מונה  ב קבוקו ני  כ חל  מזכוכ ית .  האנתרופולוגי  את  מינ�  או  גיל�  ש ל  הנקבר י� 

שלושה  עשר  צמידי�  ותכשיטי�  נוספי� ,  שתי  קע רות  שכנראה  שי משו  ל איפור,  כשבאחד  מה�  השתמר  ג�  מקל  איפו ר
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פעמוניות  וחפצי�   נו ספי�  שהגד רת �  טר�  התב רר ה  מעיד   על   כ�  ש ככ ל ,  חות�,  צלב  מברו נזה ,  סיכות,  הכוללי�  חרו זי�

יתכ� ו שני  ה קברי�   המר כזי י�  היו  ש ל  קברי  הג ברי�   בני  .  הנראה ה נקב רי �  בהיק�   שני   הקברי �  ה מרכזיי�  היו  ש ל  נשי �

כמות  הממצא  יחד  ע�   אופי  הבנ ייה   העשירה  של  מתח�  .  אול�  ה�  לא  נ חפר ו  ולכ�  אופי י�  אינו  ידוע,  אותה  ה משפחה 

הקראמיקה  הר בה   שנמצאה  ובתוכה  שברי  נ רות  .  הקברי�  מעיד  על  כ�  שהנקברי�  ה שתי יכו   למעמד  הג בו ה  ב תקופה   זו

 .המוסלמית הקדומה' שמ� ונר אחד תמי� מעידי� על כ� שהקברי� ה� מסו� התקופה הביזאנטית וראשית התק

מכלול  קב ורה  מש פחתי  זה  וע ובדה  שבי�   הממצ אי�   בקב רי �  נמצא  ג �  חלק  מצלב  ב רונ זה  ה מעיד   על  כ�  ש הנקבר י�  היו  

 . ככל הנראה נוצרי�

  

משלב  שני  זה  נתגל ו  שנ י  קברי�   הנ מצאי� .  הפאזה  השנייה  הי א  קבו רה  בקברי   ארגז  פש וטי�   יותר                         

בתוכ�  נמצ או  ש בר י  ח רסי �  מע טי�  שכ כל  הנראה   הוכנס ו  בזמ�  כיסוי  הקבר  משפכ י�  שה יו .  באוריינטאציה  צפו�  ד רו �

שככל  הנ ראה   נלקח ו  מהקברי �  הקדומי � ,  קברי�  אלה   נבנ ו  מאבני�  מסותתות  ב שימו ש  משני.  בסמו�  לקבר י�

הקברי�  נפ תחו   בתקו פה  הע תיקה  והוכנ סו .  האוריינטציה  של  הקב רי �  מע ידה   על  הי ות�  מוסלמי� .  הסמוכי�  לה�

י  ה גו רמי�  ה חר די�  מנעה  ב רור  מה ו  מי נ� "הפסקת  החפי רה   לקר את  סיומה  ע.  אליה�  בקבו רה  מש נית  נקברי�  נוספ י�

 . או גיל� של הנקברי� 

 .י רשות העתיקות במגמת כיסוי לדורות"כוסתה ע, החפירה אשר הופסקה לקראת סיומה 
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