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חריש

אלי הדד

מבוא

לקראת הרחבה של היישוב בחריש נערכה בחודשים דצמבר 2010 – מרס 2011 חפירת בדיקה בשטח נרחב )כ-3.2 קמ"ר; נ״צ 

8955–5097/706473–203082; איור 1( הגובל במערב בכביש 6, ובצפון ובמזרח — בכביש הגישה )6353( לאום אל-קוטוף; 

בדרום משתרע השטח אל תוך יער מצר )מענית( שמצפון-מערב לתל זאבים.1 מטרת החפירה הייתה לאמוד את היקף השרידים 

הארכיאולוגיים שאותרו באופן ראשוני בסקר מקדים )אורן וירושביץ 2011(. אלה כללו קירות, טרסות חקלאיות, שומרות, 

שרידי מבנים, מתקנים חצובים, מערות, קברים, ריכוזי קרמיקה ותפזורת של כלי צור )אורן וירושביץ 2011(.

איור 1. מפת שטחי החפירה.



חריש 2

חריש שוכנת בשוליים המזרחיים של מרזבת השרון )המרזבה המזרחית(, באזור של גבעות גיר נמוכות )220 מ' גובה 

מרבי מעפה"י( החודרות אל המרזבה. ואדיות שכיוונם הכללי הוא מזרח–מערב נמשכים במקביל לרכסי הגבעות. באזור זה 

צמחיית חורש שחלקה סבוך מאוד, ובה אלת המסטיק, סירה קוצנית וקידה שעירה, המכסה שטחי חקלאות שעובדו בעבר 

ונעזבו )זרטל ומרקם 24:2000(. הצמחייה הסבוכה גורמת לקשיי עבירות, והתנועה בין האתרים אינה קלה. צדק זרטל )זרטל 

ומרקם 15:2000–16( בטענתו, כי שטח זה, שאין בו ערים חשובות או מקומות קדושים, נותר מחוץ להתעניינות התיירים, 

הנוסעים, הצליינים ועולם המחקר. 

 .)Conder and Kitchner 1882( PEF אזור זה תועד ומופה לראשונה רק בשלהי המאה הי"ט על ידי אנשי הסקר הבריטי

סקר שיטתי נערך באזור זה בשנת 1974 כשנסקרה 'מפת מענית' )54; נאמן תשנ"א(. נסקרו 69 אתרים, המשתרעים ברובם 

ממזרח לכביש ברקאי – באקה אל-ע'רביה – ג'ת והנחלקים לשלושה טיפוסים: חורבות בראשי הרים או גבעות; חורבות 

השוכנות בקצות שלוחות; ותלים, כגון תל אסור, תל זאבים, תל גת ותל נרבתה. אולם, בשטח הפיתוח העתידי של העיר 

חריש לא אותרו בסקר זה שרידים ארכיאולוגיים כלשהם, אולי בשל הצמחייה העבותה. בשנים 1991–1999 נסקר האזור 

מחדש ונתגלו בו אתרים נוספים, ובהם אתר מס' 90 שבגבעות יעבד )יחידת נוף 24(, הנמצא בתחום השטח שיועד לפיתוח 

העיר חריש )זרטל ומרקם 36:2000–38(. לקראת סלילת כביש חוצה ישראל )כביש מס' 6( נערכה חפירה בשוליים המזרחיים 

של חורבת נצור )ינאי 2010(, ונמצאו בה שרידי יישוב שהתקיים מסוף תקופת הברזל ועד לתקופה ההלניסטית. 

במהלך חפירת הבדיקה שתתואר להלן נבדקו 116 נקודות. רק בכ-90 מנקודות אלו נמצא ממצא ארכיאולוגי. בחפירה 

נבדקו שלושה מתחמים )3–5; איור 1(. כל מתחם נחלק לשניים או לשלושה שטחים. שני מתחמים נוספים )1 ו-2( לא 

נחפרו בשלב זה.2 

מתחם 3

 3a :)1 במתחם 3, כ-300 מ' צפונית-מזרחית ליישוב חריש, בחלקו המזרחי של שטח החפירה, נפתחו שני שטחים )איור

 .3b-ו

שטח 3a )איור 2( משתרע בראש גבעה המסומנת במפות טופוגרפיות ככיפה מס' 143. כיפה זו היא אתר מס' 90 בסקר 

ומבנים  גדולה  ובה חצר  כינה אל-מיידין,  חווה, שאותה  זיהה באתר  זרטל   .)244–243:2000 ומרקם  )זרטל  זרטל  שערך 

המתוארכים לתקופה הרומית. החפירה נערכה בתחום החווה ומחוצה לה )תכנית 1(. בתחום החווה נחשף חלק מקיר )נקודה 

 )L368( שתחם כנראה את החווה מצפון. בחתך בדיקה שנערך מצפון לקיר ,)כ-2.3 מ' רוחב; תכנית 2; איור 3 ;W40 ;40

נמצאו שני מטבעות מנתך נחושת )AE(, האחד משנת 319 לסה"נ, שנטבע על ידי קונסטנטינוס הא' בסיסקיה )סל 3638; 

ר"ע 139684(, והשני מהתקופה האומיית לאחר הרפורמה )697–750 לסה"נ; סל 3540; ר"ע 139687(. מדרום לו נתגלה 

 )39b קיר נוסף )נקודה 135; כ-1.5 מ' רוחב; איור 4(, צר יותר. כן נמצאו ספלולים )נקודות 38, 136(, מחצבת אבן )נקודה

וחלק מבור אשפה רדוד )נקודה 137(, שהכיל שברים רבים של קנקנים מן המאות הב'–הג' לסה"נ )איור 2:5, 3(, וכן סיר 

בישול )איור 1:5( ושפת אמפורה )איור 4:5(, המתוארכים אף הם לתקופה הרומית התיכונה. 

בחלק   .)3 תכנית   ;L332( טבון  ממערב  שעון  שאליה  פינה  היוצרים   )W336  ,W316( קירות  שני  נחשפו   700 בנקודה 

חד-מרכזיים  מעגליים  קירות  מחמישה  מורכב  הגל   .)6 איור   ;39 )נקודה  אבנים  גל  נחשף  החווה  של  הצפוני-מערבי 

 )כ-9 מ' קוטר המעגל החיצוני( שנבנו מאבני שדה גדולות; על הקיר הפנימי ביותר נתגלתה אבן משקולת של בית בד. 
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איור 2. שטח 3a, תצלום אוויר.

תיאורמס׳ נקודהתיאורמס׳ נקודה

קיר שדה מאבנים 139מתקן?36

גדולות

ערמת סיקול141ספלול38 

ערמת סיקול וקיר 141bשומרה39

שדה

39bערמת סיקול142מחצבה

קיר התוחם את החווה 40

מצפון

שרידי מבנה וטבון700

גת חצובה701ערמת סיקול41

41a ערמת סיקול702ערמת סיקול

קיר התוחם את החווה 135

מדרום

אגנים וספלולים704

קיר טרסה705ספלולים136

ללא ממצא 707בור אשפה137

ארכיאולוגי .3a תכנית 1. שטח
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תכנית 2. קיר 40, תכנית וחתך.
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איור 4. קיר 135, מבט למזרח.

איור 3. קיר 40, מבט למערב.



חריש 6

נראה כי הקירות הם שריד של שומרה או של עמדת תצפית. החפירה במתחם החווה ובגל האבנים הופסקה בטרם הסתיימה 

בשל מגבלות טכניות.3 במרחק של כ-25 מ' ממערב לנקודה 39 נמצאת נקודה 704 )תכנית 4(: כמה אגנים גדולים שמתארם 

סגלגל )כ-0.5 מ' עומק כ-0.5–1.0 מ' קוטר( וספלולים אחדים, החצובים בסמיכות זה לזה במשטח סלע )כ-10 × 20 מ'(.

שטח 3b )תכנית 5( נפתח על גבעה נמוכה המוקפת מכל עבריה בכבישים שנפרצו בעבר. השרידים שנתגלו בשטח זה היו 

דלים מאוד, וכללו ערמות סיקול, כמה טרסות וספלולים. 

איור 5. כלי חרס מבור האשפה בנקודה 137.

4
3

2
1

100

תכנית 3. נקודה 700.
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איור 6. גל האבנים בנקודה 39, מבט מן האוויר.

תכנית 4. נקודה 704.
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.3b תכנית 5. שטח

תיאורמס׳ נקודה

שקע טבעי35

36bספלול

ערמת סיקול46

קיר טרסה172

קיר טרסה173

ערמת סיקול175

ספלולים?176

קיר טרסה703



9אלי הדד

מתחם 4

מתחם 4 הוא הגדול והמורכב מבין המתחמים שנחפרו, והוא נחלק לשלושה שטחים )איור 1(: שטח 4a שבתחום יער מצר 

)מענית(; שטח 4b, מצפון לשטח 4a, המשתרע בחלקו בחורבת נצור )מזרח(; שטח 4c, שנפתח על שלוחה ממזרח למחצבה 

מודרנית, ונמצאו בו שרידים פרהיסטוריים )ר' ירושביץ, להלן(.

שטח 4a )תכנית 6( 

השטח מכוסה ביער צפוף של עצי אורן, ברוש ואלת המסטיק. בתוך היער אותרו טרסות רבות הנמשכות בכיוון צפון–דרום. 

אף על פי שבטרסות אחדות נעשו חתכי בדיקה, הממצא הקרמי היה דל ואי אפשר היה לתארכן. במרכז השטח ניגשת טרסה 

ארוכה )נקודה W719 ;719; תכנית 7( למשטח סלע שחצוב בו בור מים )נקודה L479 ;717; תכנית 7(. בבור המים נמצאו 

וייתכן על כן שהוסב למפחמה. באחדות מן הטרסות משולבות ערמות סיקול גדולות. נראה כי קק"ל  רובדי אפר ופחם, 

ערמו כמה ערמות סיקול קטנות. בשטח נתגלו גם מסד רבוע )נקודה 611; איור 7(, אולי בסיס לשומרה, וטרסה שמשולבים 

בה מתקנים עגולים מס' 29–31; חפירתה לא הושלמה. כמו כן, נמצאה מערה )נקודה 609; איור 8(, שלא נחפרה; אפשר 

ששימשה לקבורה. 

בנקודה 723 )תכנית 8; איור 9( נתגלו גת וקברים חצובים. הגת מורכבת ממשטח דריכה רדוד )L454( ומבור איגום מלבני 

)L484A; 1.1 × 0.7 מ', 0.33 מ' עומק(. בדופן הדרומית-מערבית של משטח הדריכה, סמוך לקרקעית הגת, חצובות שתי 

תעלות עגולות כצינור )0.2 מ' קוטר( שניקזו תירוש לבור האיגום. גת זו היא מטיפוס תענך, בדומה לגתות ביפעת )קובלו-

פארן 2009(, המתוארכות לתקופת הברונזה התיכונה 2. לאחר שהגת יצאה משימוש נחצבו בה שני קברים ייחודיים. 

שני הקברים )L488 , L465; כ-0.95 מ' עומק, כ-2.0 מ' אורך( נחצבו בסלע שבקרקעית משטח הדריכה בגת זה לצד 

זה בציר כללי צפון-מערב–דרום-מזרח. פתחי הקברים חצובים כפירים רבועים )1 × 1 מ'(. הם נאטמו במקור בפקקי אבן 

תיאורמס׳ נקודהתיאורמס׳ נקודה

גל סיקול604שומרה29

קיר טרסהa604קיר טרסה וגלי סיקול30–31

קיר טרסה605גל סיקול40

קיר טרסה606גל סיקול )קק״ל(41

מערת קבורה?609גל סיקול )קק״ל(42

מסד לשומרה?611גל סיקול )קק״ל(141

בור מים717גל סיקול216

קיר טרסה719גל סיקול217

קיר טרסה720ספלול483

גת וקברים חצובים723גל סיקול600

מערה724גל סיקול601

גל סיקול731גל סיקול602

קיר טרסה733קיר טרסה603 .4a תכנית 6. שטח



חריש 10

תכנית 7. נקודות 717 ו-719, תכנית וחתך.
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גדולים ורבועים שבבסיסם בליטה מרובעת שהתאימה לפיר. פקק אבן אחד נמצא מונח בצד הגת, מצפון-מערב למשטח 

הדריכה, והוא שייך כנראה לקבר 465, ופקק האבן השני נמצא שעון על צדו בפתח קבר 488 )איור 10(. אין ספק כי פקקי 

האבן הובאו לקברים לאחר שנחצבו בקרבת מקום בממדים שהתאימו לפתחי הפירים. בתחתית כל פיר חלל סגלגל ורחב 

למדי )כ-2.25 מ' רוחב; איור 11(. קבר 465 נשדד ברובו ונמצא מלא באדמה חומה כהה שבה מעורבים מעט חרסים ועצמות 

בשל  מאוד  גרוע  השתמרות  במצב  בארטיקולציה  אחד  אדם  של  עצמות  נמצאו   488 בקבר  להלן(.  נגר,  )ר'  אחדות  אדם 

האקלים הלח ושורשי הצמחים. בקבר זה נמצאו שברים אחדים של כלי חרס, ובהם שבר נר המעוטר בענפי דקל )איור 12(, 

שזמנו המאות הה'–הו' לסה"נ )Hadad 2002:45, Type 19:187(. כן, נמצא בו מטבע שאי אפשר לזהותו. 

איור 7. שומרה )?( בנקודה 611, מבט לדרום-מערב.

תכנית 8. נקודה 723, תכנית וחתכים.איור 8. מערת קבורה )?( בנקודה 609, מבט לדרום-מזרח.



חריש 12

איור 9. נקודה 723, מבט למערב.

איור 10. קברים 465 ו-488, מבט לדרום-מערב.

איור 12. שבר נר.איור 11. קבר 488, מבט לדרום-מזרח.

20
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סגנון הקברים החתומים אנכית בפקק אבן מרובע וענק הוא ייחודי, וטרם נמצא כמותו בארץ ישראל. אבני סגירה מוכרות 

במערות קבורה מתקופה קדומה יותר — בימי הבית השני — אך שם אבן הסגירה הונחה אופקית. חתימה ייחודית זו של 

וזיהויים מכיוון שאבני הסגירה לא בולטות מעל למפלס  קברים שנחצבו בתוך משטח דריכה מקשה על איתור הקברים 

הרצפה.

4a הממצא האנתרופולוגי משטח

יוסי נגר

עצמות אדם שנמצאו בשני הקברים החצובים בשטח 4a נתגלו במצב השתמרות גרוע מאוד. הם נבדקו בשטח והועברו מיד 

לנציג משרד הדתות לקבורה. בחלק העליון של קבר 465 נמצאו שברים מעטים של עצמות ארוכות ושברי עצמות בעלי חיים. 

מעצמות האדם זוהו שבר של עצם שוק )tibia( ושבר ירך )femur(. הערכת גיל הפרט אינה ברורה, אולם לפי ממדי העצמות 

מדובר בפרט בוגר. בתחתית קבר 488 נמצאו מעט שברי עצמות של כיפת גולגולת, שיניים ושברי עצמות פוסטקרניאליות. 

מנח הקבורה אינו ברור, אולם שברי העצמות הארוכות נמצאו בכיוון ציר האורך של הקבר, ואפשר לקבוע שמדובר בקבורה 

סוטורה  נראתה  בוגר, אולם בשבר של עצם אוקסיפיטלית  כי מדובר בפרט  ראשונית שהופרעה. ממדי העצמות מעידים 

פתוחה — ממצא האופייני לפרט שגילו פחות מ-40 שנה. שן קדם-טוחנת תחתונה מראה שחיקת אמייל בלבד; שורש השן 

סגור. שן טוחנת עליונה ראשונה מראה חשיפת דנטין בשתי תלוליות; וטוחנת עליונה שלישית מראה שורש לא סגור סופית. 

.)Hillson 1986:176–201( הערכת גיל הפרט על פי דרגת השחיקה של השיניים והתפתחותן היא 18–21 שנים

שטח 4b )תכנית 9(

בשטח 4b נתגלו ערמות סיקול, טרסות, צמד ספלולים, חציבה מלבנית גדולה, מערה קרסטית ושרידי בנייה בתחום חורבת 

נצור )מזרח(. במערה )נקודה 201; איור 13( נמצאו עדויות לפעילות אנושית. נתגלו בה חללים אחדים, אך אלה נחפרו רק 

בחלקם בשל מגבלות בטיחותיות. בחלק הדרומי של המערה, מול הפתח, נמצא קיר שסגר את המערה, ונתגלו מעט חרסים 

לא אינדיקטיביים. מצפון למערה נערך חתך בדיקה, ונמצאו בו שלוש שכבות: )א( מילוי מכוון שהכיל ריכוז של אבנים 

גדולות ובינוניות וביניהן אדמת סחף חומה כהה; )ב( קרקע בגוון חום בהיר-אדמדם ובה ריכוז גבוה של אבנים קטנות 

שגודלן אחיד למדי )כ-0.1 מ' קוטר; איור 14(; )ג( סדימנט חולי כתום בהיר ובתוכו אבני גיר פריכות. שכבה זו חתומה תחת 

סלעים גדולים שמקורם ככל הנראה מהתמוטטות תקרה של חלל תת-קרקעי. 

שרידי הבנייה נתגלו בתחומה של חורבת נצור )מזרח; נקודה 209; תכנית 10; זרטל ומרקם 2000: אתר 87(, השוכנת על 

מצוק הצופה על כביש 6 ממזרח. בשנת 1997 נערכו בשוליים המזרחיים של חורבת נצור חפירות הצלה לקראת סלילת כביש, 

ונחשף קיר "מסיבי מאוד" )שטח W48 ;c(, שלטענת החופר הקיף את האתר וסימן את גבול היישוב )ינאי תשע"א:*84(. 

בחפירה הנוכחית נפתחו תשעה ריבועים. בשניים מן הריבועים )B2 ,B1( ניכר כי האדמה נחפרה בעבר, ודומה על כן כי היו 

חלק מחפירתו של א' ינאי. בריבועים אלה פונה הסחף לאיתור השרידים שנתגלו בעבר. הריבועים האחרים נפתחו כדי להבין 

את אופי הבנייה של קיר 48. התברר כי קיר 48 בנוי משני קירות של מתחם היוצרים פינה הפתוחה לכיוון מערב: קיר 989, 

נצור  וקיר 990, שכיוונו צפון-מערב–דרום-מזרח. קיר 989, הסוגר את מתחם חורבת  שכיוונו צפון-מזרח–דרום-מערב, 

ממזרח, נחשף למלוא רוחבו )4.2 מ'( בריבועים A4 ו-B4. חלקו הפנימי של הקיר מסיבי למדי ומורכב משתיים עד שלוש 
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.4b תכנית 9. שטח

תיאורמס׳ נקודה

קיר טרסה75

גל סיקול76

גל סיקול77

מערה קרסטית201

חציבה )בור 205

איגום?(

קיר טרסה 206

חורבת נצור209

גל סיקול וקיר 210

טרסה

קיר טרסה241

גל סיקול727

ספלול736
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איור 13. נקודה 201, מבט לדרום.

איור 14. אבנים משכבת הקרקע התיכונה מצפון למערה בנקודה 201. 

שורות אבנים גדולות שעליהן הושען מילוי של אבנים קטנות. אל תוך מילוי זה, לאורך הפן החיצוני, המזרחי של הקיר, 

שולבה אבן גדולה הבולטת מעל ראש הקיר. נוכחותן של אבנים בולטות נוספות מלמדת כי זו תופעה מכוונת. נראה כי הקיר 

נבנה כדי למנוע מן הסחף לחדור אל תוך המתחם ולהצטבר ממערב לקיר. ואכן, ממזרח לקיר ובתוכו נמצאה קרקע טרה 

רוסה אדמדמה הנוצרת מבליית סלע גיר, ואילו ממערב לקיר נמצאה קרקע חומה כהה הקשורה לרבדים הארכיאולוגיים. 
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נראה שהקיר הונח, לפחות בחלקו, בתוך מדרגה שנחפרה באדמת הטרה רוסה במקום. תוואי קיר 990 פחות ברור. הקיר 

)2.5–4.0 מ' רוחב( זוהה בשלושה מקומות לפחות, אך קשה להבחין בין מפולת לבין שרידי קיר בנויים. נראה כי המרחב 

שיצרו הקירות היה פתוח. 

בריבועים C5 ו-D5 נמצא אך ורק רובד ארכיאולוגי דק מעל הסלע. אולם, בריבוע C2 זוהו שני מפלסי אבן: מפלס עליון 

)L949(, המושתת על שכבת קרקע עכשווית בצבע חום, ומפלס תחתון )L942( — רצפה או מפלס חיים — שהושתת על 

קרקע אדמדמה טבעית. מפלס זה מופיע לסירוגין ברחבי הריבוע. אדמת טרה רוסה )כ-0.3 מ' עובי( מכסה על הסלע הטבעי. 

 4c שטח

שטח 4c )תכנית 11( משתרע על גבעה ושלוחה ממערב ליישוב וממזרח לכביש 6, החוצה את החלק המערבי של הגבעה. 

המדרון הדרומי וראש הגבעה ניזוקו קשה ממחצבות גיר מודרניות. נחל הזורם ממזרח למערב תוחם את הגבעה מצפון. 

תכנית 10. נקודה 209.
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.4c תכנית 11. שטח

תיאורמס׳ נקודה

A–K שטחי הבדיקה באתר הפרהיסטורי

קיר טרסה144

קיר טרסה או קיר מתחם613

שומרה728

מערה 729

מערה פרהיסטורית730

ערמת סיקול737

ערמת סיקול888

ערמת סיקול889

ערמת סיקול890

ערמת סיקול891
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חלקים נרחבים של הגבעה מכוסים בעצים, בשיחים ובצמחייה סבוכה, ובאזורים הפתוחים יש מחשופי סלע, ובהם שקעים 

בלויים שבתוכם מצטברים מי גשם. במקום נבדקו כמה ערמות סיקול וטרסה )נקודה 613(, ונחשפו פריטי צור האופייניים 

אתר  שחשף  יותר  מפורט  סקר  בשטח  נערך  החפירה  במהלך  להלן(.  ירושביץ,  ר'   ;15 )איור  האפיפליאוליתית  לתקופה 

פרהיסטורי, שתי מערות )729, 730( ושומרה )728(. 

האתר מן התקופה האפיפליאוליתית

אלה ירושביץ

במהלך סקר על הגבעה שעליה נפתח שטח 4c ועל מדרונותיה נערך ליקוט שיטתי של פריטי צור בריבועים שכונו שטחים 

ריכוז בולט באזור מסוים.  וירושביץ 2011(. פריטי הצור נמצאו פזורים בכל שטח הגבעה, ללא  )תכנית 11; אורן   K–B

מדרגות חקלאיות ושומרות שהוקמו ברחבי הגבעה מלמדות על פעילות חקלאית שהפריעה את הפיזור המקורי של פריטי 

× 1–4 מ' כל ריבוע( על המדרונות המזרחי   4–1 ;F  ,E  ,C  ,A4–A1( הצור. לצד הסקר נערכה חפירה בשבעה ריבועים

והצפוני של הגבעה – אזורים שניזוקו פחות מהמחצבות ומסלילת כביש 6. כן, נאספו פריטי צור בחפירה שנערכה בנקודה 

730 על המדרון המזרחי של הגבעה — מערה שהתמוטטה בחלקה או מחסה סלע. 

נאספו 5,970 פריטי צור: 2,465 הוגדרו כפסולת תעשייה ו-648 זוהו ככלים. שאר המכלול מורכב מ-2,216 נתזים קטנים 

מ-1 ס''מ )chips( ו-641 גושים בלתי מזוהים )chunks(. פריטי הפסולת העיקריים הם נתזים )28.5%(, פריטי פסולת גרעין 

)24.6%( ופריטים ראשוניים )17.9%(. שאר הפריטים בפסולות התעשייה הם להבונים )13.9%(, להבים )5.5%(, גרעינים 

היו  המקוריים  הבולבוסים  כי  לזהות  היה  ואפשר  קליפה,  לרוב  נשאו   )16 )איור  הגרעינים   .)0.3%( נקר  ופסולת   )9.3%(

איור 15. פריטי צור.
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איור 16. ממצא צור משטח 4c: גרעינים.
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קטנים; ייתכן שהם היו חלוקים שנאספו בנחל שמצפון לגבעה. רוב הגרעינים נועדו להפקת להבונים. למרביתם שני שטחי 

נקישה או יותר, והם מנוצלים עד תום.

גבוה  שיעור   .)17 איור   ;15.5%1( ומיקרוליתים   )25.9%( משובררים  נתזים  הם  הכלים  בין  ביותר  הבולטות  הקבוצות 

בשאר  לה;  הסמוכים   K-ו  A ובשטחים   730 שבנקודה  הממוטטת  במערה  נמצא  מיקרוליתים  של   )30% )מעל  למדי 

האזורים נמצאו רק אחוזים ספורים של מיקרוליתים. מרבית המיקרוליתים היו בעלי שברור זקוף — המאפיין של התקופה 

האפיפליאוליתית; לא נמצאו מיקרוליתים שלמים, וזה הקשה על השיוך הטיפולוגי של הפריטים ועל שיוך המכלול לתרבות 

מסוימת בתקופה. השברים של הכלים המיקרוליתיים נחלקים לשלוש קבוצות עיקריות: בעלי גב וקטימה )איור 1:17–11(, 

שברים מדיאליים )איור 12:17–16( ושברים פרוקסימליים )איור 17:17–20(. כן נמצאו שברים של להבונים משובררים 

ללא גב )איור 21:17–25(.

בין יתר הכלים נמצאו מגרדים )11.4%; איור 1:18, 2(, מקרצפים )3.2%; איור 3:18, 4(, מרצעים )3.0%; איור 5:18(, 

נקרים )2.9%; איור 6:18, 7(, להבים משובררים )8.2%; איור 8:18(, פריטי פסולת גרעין משובררים )11.6%(, שקערוריות/

משוננים )6.2%(, פריטים ראשוניים משובררים )6.9%(, קטימות )4.2%( וכלים משולבים )multiple tools; 0.9%; איור 

 .)9:18

היעדר סהרונים — טיפוס המאפיין את התרבות הנטופית מסוף התקופה האפיפליאוליתית — מתארך את האתר לשלב 

הקדום או האמצעי של התקופה. קשה לקבוע תאריך מדויק יותר מאחר ושברים בעלי גב וקטימה וכן שברים מדיאליים בעלי 

גב יכולים לייצג גם חודי כבארה, הטיפוס המאפיין את התרבות הכבארית מהתקופה האפיפליאולית הקדומה, וגם טרפזים/

מלבנים המאפיינים את השלב האמצעי של התקופה, התרבות הכבארית הגאומטרית. 

שיעורם הגבוה של פריטי פסולת גרעין, של גרעינים ושל פריטים ראשוניים במכלול מלמד על כך ששטח הגבעה שימש 

לסיתות צור. הכמויות הגדולות למדי של שבבי צור )שאורכם נמוך מ-1.5 ס''מ( שנתגלו בשטחים שנבדקו תומכות בפרשנות 

איור 16. )המשך(. 

8 9

10
20



21אלי הדד

איור 17. ממצא צור משטח 4c: מיקרוליתים.
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איור 18. כלי צור משטח 4c: מגרדים )1, 2(, מקרצפים )3, 4(, מרצע )5(, נקרים )6, 7(, להב משוברר )8( וכלי משולב )9(.

5 64

7 8 9

321

20
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זו. שטחי נקישה מרובים, כמויות גבוהות של גרעינים מנוצלים ושכיחות גבוהה של פריטי פסולת גרעין מלמדים על גישה 

חסכונית לחומר הגלם. על השימוש החסכוני בצור אפשר ללמוד גם מכך שהרבה מאוד פריטי פסולת גרעין ופריטים ראשוניים 

שובררו ושימשו להכנת כלים טיפוסיים כמו מגרדים, מרצעים ונקרים. הסקר וחפירת הבדיקה חשפו, אם כן, אתר מן השלב 

הקדום או האמצעי של התקופה האפיפליאוליתית. מכלול הצור שנתגלה מלמד כי שטח הגבעה שימש בעיקר לסיתות וכן 

להכנת כלי נשק/ציד—ואולי אף לשימוש בהם—שכן מיקרוליתים הורכבו בעיקר על כלים מעין אלה.

מתחם 5

מתחם 5 משתרע בחלק הצפוני של השטח המיועד לפיתוח, מדרום לכביש 6353. המתחם חולק לשני שטחים )איור 1(: 

בשטח,  מערבה.  המשתפלת  מזרח–מערב,  שכיוונה  ארוכה  שלוחה  על  נמצא   )12 )תכנית   5a שטח   .5b ושטח   5a שטח 

.5a תכנית 12. שטח

תיאורמס׳ נקודהתיאורמס׳ נקודה

ערמת סיקול161ערמת סיקול וקיר טרסה128

ערמת סיקול164ללא ממצא ארכיאולוגי129

מערה 165ללא ממצא ארכיאולוגי131

קיר טרסה166ללא ממצא ארכיאולוגי132

קיר טרסה167קיר טרסה133

קיר טרסה168קיר טרסה134

קיר טרסה169ללא ממצא ארכיאולוגי147

ללא ממצא ארכיאולוגי709ללא ממצא ארכיאולוגי149

קיר טרסה712מערה טבעית150

קיר שדה713ערמת סיקול159

ערמת סיקול714קיר טרסה160
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המכוסה צמחייה סבוכה, אותרו ונבדקו בעיקר ערמות סיקול וטרסות. כן, נבדקה מערה שחלק מתקרתה חסרה )נקודה 165(. 

במערה נמצא מילוי אדמה שהכיל שברים של קנקנים ושל סירי בישול מהתקופות הרומית המאוחרת והביזנטית. 

שטח 5b )תכנית 13( משתרע על גבעה הנמצאת ממזרח לכביש 6, ונבדקו בו טרסות אחדות ומערה טבעית. בנקודה 158 

× 15.5 מ'( שהשתמרותו  )תכנית 14; איור 19(, הנמצאת בראש הגבעה, נחפרו שרידי קירות של מתחם מרובע )כ-13.0 

גרועה. הקירות — W512 ,W511 ו-W535 במזרח; W514 בצפון-מערב; W513 ו-W534 במערב — הושתתו על הסלע, 

ונשתמרו מהם נדבך אחד או שניים. קווי הקירות אינם ישרים לגמרי, והם נבנו צמודים למתאר הסלע הטבעי. בתוך המתחם, 

בצדו המערבי, אפשר להבחין בשני מרחבים )L522 ,L517(, שביניהם הפריד קיר שהשתמר רק בחלקו )W547(. בקירות 

המתחם נקבעו שני פתחים. דומה כי פתח הכניסה העיקרי נקבע במזרח, בין קירות 511 ו-535; בפתח זה שרדו מפתן בנוי 

)L521; איור 20( ומזוזה ובה שקע לבריח. אבן ששימשה אף היא מפתן, כנראה בפתח פשוט יותר, נמצאה בין קירות 513 

.5b תכנית 13. שטח

תיאורמס׳ נקודה

סוללת אבנים מודרנית15

קיר טרסה155

קיר טרסה156

מבנה 158

מערה טבעית710
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איור 20. מפתן במתחם הבנוי בנקודה 158, מבט למזרח.

איור 19. נקודה 158, שרידי המתחם הבנוי, מבט מן האוויר.

ו-534, במערב המתחם. מעל המזוזה שהתמוטטה על אבן המפתן המזרחי )L521( נמצא מילוי של אבנים קטנות. זהו מילוי 

מאוחר, המייצג ככל הנראה פעולת פילוס שנועדה לבטל את המדרגה שהייתה במקום.

בחלק הדרומי-מערבי של המתחם נחשף מרחב פעילות, ובו ספלול )L536(, חלל תת-קרקעי )L510; נראה גם בחתך של 

כביש 6( ופיר עמוק )כ-2.5 מ' עומק; L530( הנפתח אל בור מים )כ-2 מ' עומק(. פתח הפיר אינו אחיד, ונראה כשקע טבעי. 

בור המים טויח בטיח הידראולי ורדרד, האופייני לסוף התקופה הרומית והשכיח באתרים מן תקופה הביזנטית. בבור זוהו 

 ,)L537( היו רבדי אפר. כן נמצא בחלק זה של המתחם ריכוז של שברי כלי חרס )L545 ,L597( חמישה רבדים; שניים מהם

 .)L531( ומעליו שכבה של אדמה מעורבת באפר

החרסים שנמצאו במתחם  בין  בעיקר שברי שפות.  וכולל  דל,  הארכיאולוגי  והממצא  מועטה  באתר  הקרקע  הצטברות 

הבנוי היו קנקנים מהתקופה הרומית המאוחרת )המאות הב'–הג' לסה"נ; איור 7:21–10(, וכן קערות מטיפוס LRC )איור 
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ואמפורה   )6:21 )איור  לסה"נ  הו'–הז'  המאות  מן  בישול  סיר  לסה"נ(,  הו'  )המאה  הביזנטית  התקופה  שזמנן   ,)5–1:21

)איור 11:21(. על פי ממצא זה דומה כי יש לתארך את המתחם לתקופות הרומית  LRA1 התקופה ביזנטית  מן מטיפוס 

המאוחרת והביזנטית. כן נמצאו שברי חרס מעטים מהתקופה העות'מאנית. אלה כללו כלי עזה שחורים, ובהם קנקנים )איור 

1:22, 2( ופך )איור 3:22(, וכן שברים של מקטרות חרס )ר' ראוכברגר, להלן(. דומה כי מקורם של ממצאים אלה בפעילות 

ארעית או אקראית באתר, תופעה שהובחנה גם באתרים אחרים.
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איור 21. כלי חרס מהמתחם הבנוי בנקודה 158: התקופות הרומית המאוחרת והביזנטית.

איור 22. כלי חרס מהמתחם הבנוי בנקודה 158: התקופה העות׳מאנית.
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מקטרות חרס

ליאור ראוכברגר

 4 )איור 4:22–6(. שבר קערה מס'  5b נמצאו שברי קערות של שלוש מקטרות חרס לעישון טבק  בנקודה 158 שבשטח 

ועשויה בתבנית בדגם פרח שעלי הכותרת שלו עוצבו בצילוע עמוק. שפת  וממורק. הקערה עגולה  מחופה בצבע אפור 

הקערה ישרה, והחיבור בין הקערה לשפה מעוטר בעיטור דמוי עלים שנוצר בטביעות חותם משולשות הטבועות במהופך 

זו לזו. מתחת לשפה נמשכת שורה של טביעות דמויות קנה שמעליהן מגרעות משולשות. השדרית מעוצבת בצורת משולש 

למחצית  ותוארכה  בבניאס,  נמצאה  דומה  צילוע  הנושאת  קערה  שלה  מקטרת  משוננים.  מקדה  קווי  בשני  התחום  בולט 

השנייה של המאה הי"ז לסה"נ )Dekkel 2008:132, 135, Fig. 4.5:11(. שבר מס' 5 שייך לקערה עגולה המחופה בצבע 

חום, ממורקת ומעוטרת בעיטור מקדה בדגם סבכה, שבתוכו מוטבעת טביעת חותם סגלגלה ובתוכה דגם צמחי. מקטרות עם 

 Vincenz, forthcoming,( וביפו )קערות טבועות בטביעת חותם דומה נמצאו בירושלים )אבנר ודעאדלה 2009: איור 11:4

נמצאה במערה  דומה  עיטור  נוספת עם  הי״ט לסה״נ. מקטרת  וראשית המאה  הי״ח  לסוף המאה  ותוארכו   )Type J-18N

בעין סטף )Gibson, Ibbs and Kloner 1991:47, Fig. 24:4(. שלושה שברים שייכים לקערה ממורקת ומחופה בצבע חום 

בהיר )איור 6:22(. הקערה עגולה ומעוטרת בפסי מקדה משוננים אופקיים. מקטרות עם עיטור דומה שתוארכו למחצית 

וביפו   )  Simpson 2000:166–167, Figs. 13.8.181, 13.8.186 )צובה;  בבלמונט  נמצאו  לסה"נ  הי"ט  מאה  של  השנייה 

.)Rauchberger, forthcoming(

ממצא הזכוכית 

יעל גורין-רוזן

נמצאו 238 שברי זכוכית, שמתוכם אפשר לזהות ולתארך רק 68 שברים. חלק מהשברים שנלקטו היו שברי כלים בני זמננו 

וחלק היו שברי גוף של כלים מהתקופה הרומית המאוחרת. לא נמצאו שברים שאפשר היה לתארך לפרקי זמן אחרים, אבל 

יש לציין שהשברים נלקטו רק בחלק מהשטחים שנחפרו. מרבית ממצאי הזכוכית נתגלו בשטח 3a בתחומה של החווה. 

המכלול הגדול ביותר נמצא בנקודה 137. נקודה זו היא בור אשפה שכלל כמות גדולה של קרמיקה שתוארכה למאות הב'–

הג' לסה"נ וכלי זכוכית שתוארכו למאות הג'–הד' לסה"נ.

 כלי הזכוכית כללו קערות עמוקות ששפתן מעובה ועדינה, קערות שלהן רכס אופקי רדוד מתחת לשפה, קערות שלהן 

חוט דק ועדין הכרוך מתחת לשפה, בסיסי טבעת חלולים ועדינים ובסיסים טבעתיים מוגבהים. כן, נמצאו בסיסים מעובים 

שפת  ובהם  סגורים,  כלים  של  שברים  מעט  נמצאו  לצדדים.  הנפתח  דיסק  דמוי  עיבוי  שבמרכזו  אופייני  ובסיס  וקעורים 

פכית מקופלת פנימה ובסיסי בקבוקים קעורים ומעובים. הכלים שנמצאו בבור האשפה בנקודה L308( 137( דומים מאוד 

למכלולים שנמצאו באתרים סמוכים, כגון חורבת בצעה )Gorin-Rosen 2012: Fig. 2:2–5, 8–16( וליד באקה אל-ע'רבייה, 

על תוואי כביש חוצה ישראל )Katsnelson 2010: Figs. 2:1, 2, 4–9; 3:10–13, 17; 4:20, 22(. המאפיינים המשותפים לכל 

יוצרו בבתי מלאכה  וסוג הבלייה המכסה אותם, המלמדים שכולם  כלי הזכוכית שנמצאו באתרים הללו הם טיב החומר 

שפעלו באזור בשלהי התקופה הרומית.
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נוסף על שברי הכלים, נמצאו שני גושים של זכוכית גולמית נקייה בגוון כחלחל-ירקרק )L354; שטח 3b(, שמקורם אף 

הוא בתעשיית הזכוכית בסביבה. חפירות הצלה רבות שנערכו בשנים האחרונות מראות שתעשיית הזכוכית הייתה אחד 

מענפי הכלכלה החשובים באזור הזה משלהי התקופה הרומית ועד סוף התקופה הביזנטית וראשית התקופה האסלאמית 

)*Gorin-Rosen 2012: 49*–52*, 59*–61(. אומנם שני שברים של חומר גלם אינם מספיקים בכדי להצביע בוודאות על 

בית מלאכה במקום, אבל לאור הידוע עד כה יש לקחת בחשבון אפשרות זו.

סיכום ומסקנות

4c מהתקופה  וואדיות. פרט לאתר תעשיית כלי הצור בשטח  שטח החפירה משתרע על אזור נרחב של גבעות, שלוחות 

האפיפלאוליתית, הממצאים הארכיאולוגיים השכיחים בשטח הם טרסות, גלי סיקול ושומרות. אלה מלמדים על פעילות 

חקלאית בחווה במתחם 3a ועל הגבעה בשטח 5b, ככל הנראה בתקופות הרומית המאוחרת והביזנטית. עם זאת, נמצאו 

בשטח החפירה רק שני בורות מים. כן נמצאו מערות אחדות, מתקנים שונים שלא זוהו ושתי גתות. מספרן הקטן של הגתות 

יין או שמן. לא נתגלו שרידים  יותר מאשר להפקת  ולגידול תבואה  מלמד כי הפעילות החקלאית הייתה קשורה למרעה 

אדריכליים מן התקופות האסלאמית עד העות'מאנית, אף כי תמוה כי האזור לא נושב בתקופות אלו. 

נראה, אם כן, כי בתקופות הרומית המאוחרת והביזנטית שימש השטח עורף חקלאי של יישוב שהתקיים בסביבה. מהו 

יישוב זה? האתר בחורבת נצור נחפר בעבר, אך השרידים שנתגלו בו קדומים יותר. לפיכך יש מקום להציע כי האתר בתל 

מענית, הנמצא 300 ק"מ בקו אווירי ממערב למתחם 4, הוא היישוב שאליו יש לקשור את הממצאים מחריש. מסקנה זו עולה 

בקנה אחד עם מסקנתו של א' גורזלזני שחפר באזור רגבים, וטען כי "אפשר ... שבתקופות הרומית והביזנטית חל גידול 

באוכלוסייה, וזו התארגנה בחוות חקלאיות במגוון גדלים..." )גורזלזני 2007ב:101(. שומרות המתוארכות לתקופה הרומית 

)המאות הב'–הג' לסה"נ( נמצאו באזור הישוב קציר )גורזלזני ואחרים 2009(.

בשטח החפירה נמצא מספר רב במיוחד של ערמות סיקול — עגולות, רבועות או מוארכות — המורכבות ממאות אבני 

שדה בכל הגדלים. תופעה זו היא מהתופעות הבולטות באזור רמת מנשה )גורזלזני 2007ב; גדות וטפר 2008א; 2008ב(, 

אך אין יודעים למה שימשו; קביעת תאריכן בעייתי אף הוא. חלק מערמות הסיקול בשטח 4c הן רחבות )מעל 5 מ' רוחב( 

וארוכות )מעל ל-15 מ' אורך(, ואפשר לראות בוודאות שבוני הערמות בשטח 4c הקימו אותן בשוליה של כתף טופוגרפית, 

וכך יצרו מעין סכר החוסם את היסחפות האדמה במדרון השלוחה. בחתכי בדיקה אחדים שנערכו בערמות הסיקול נמצא כי 

הן כיסו קירות שדה מאבני גוויל, ששימשו ככל הנראה לייצוב ערמות הסיקול. 

כן נחשפו בשטח החפירה טרסות, קירות אבן ארוכים ששימשו כנראה קווי גבול בין חלקות חקלאיות או לתיחום מכלאות 

צאן ובקר; כבר הוצע בעבר שמדרגות חקלאיות ומכלאות היו שכיחות בתקופה הרומית והביזנטית באזור שלוחת מנשה 

)גורזלזני 2007ב:8(. מעניין כי פרט למחצבת אבן קטנה במתחם 3, לא נמצאה ולו מחצבה נוספת אחת בכל שטח החפירה. 

מחצבות אבן נחפרו על ידי א' גורזלזני בחורבת גילן צפונית-מזרחית לתל אסוויאר )גורזלזני 2007א(. 
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החפירה במתחם 3a הייתה חלקית, ועל כן אינה מאפשרת להבין את תכניתה של החווה הרומית ואף לא את הקשרה לגל 

האבנים הגדול; חפירות נוספות במקום יבהירו את המכלול. 

הערות

החפירה )הרשאה מס׳ A-6064( נערכה בהנהלתו של א׳ הדד מטעם רשות העתיקות ובמימון משרד השיכון. סייעו מוחמד חאטר, אסף נתיב ואלה   1

ירושביץ )ניהול שטחים(, יוסף לבן ויוני עמרני )מנהלה( רבקה מישייב, מנדל קאהן, אבי הג׳יאן ומרק קונין )מדידות(, ג׳ני פינקוס )רדאר חודר קרקע(, יוסי 

נגר )אנתרופולוגיה פיסית(, אורן אקרמן מאוניברסיטת בר אילן )גאומורפולוגיה(, פטר גנדלמן ודבי סנדהוס-ראם )ייעוץ קרמי(, אסף פרץ )צילום( אלירן 

אורן, חן בן-ארי ואנג׳לינה דגוט )סקר ומיפוי GIS/GPS(, שולמית טרם )זיהוי נר חרס( חברת Sky View )צילום אוויר(, קלרה עמית )צילום ממצא(, מרינה 

שויסקיה )ציור ממצא(, הילה רוזנשטיין )ניקוי מתכת(, עתליה פדידה ויוסף בוקנגהולץ )רפאות כלי חרס(, רוברט קול )זיהוי מטבעות(, יעל גורין-רוזן 

)זכוכית( דוד עמית וקרן קובלו-פארן )ייעוץ גתות( וליאור ראוכברגר )מקטרות חרס(. כן סייעו עבדאללה מסרוואה, מרואן מסרוואה וכארם סעיד )מחוז 

חיפה ברשות העתיקות( ואמיר גורזלזני )ארכיאולוג מנחה מרחבי(. במתחם 4 יש יער סבוך וקשה לראות את נקודות החפירה. מסביב לכל נקודה נעשה 

עישוב צמחייה ורקפות הועתקו למיקום אחר בהנחיית ציון סימן-טוב המתמחה בעשב-בר מטעם רשות שמורות הטבע והגנים.

.)A-6654 מתחמים 1 ו-2 נחפרו בשנת 2012 על ידי חגית טורגה )הרשאה מס׳  2

.)A-6554 החפירה בנקודה 700 חודשה בשנת 2012 על ידי חגית טורגה )הרשאה מס׳  3
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Harish

EliE haddad

Between December 2010 and March 2011, a trial excavation was conducted over an extensive area (c. 3.2 sq 

km; map ref. 203082–5097/706473–8955; Fig. 1) along the eastern fringes of the Sharon marzeva (the eastern 

topographical trough), east of Highway 6, prior to the expansion of Harish. The excavation aimed at determining 

the extent of archaeological remains discovered during an earlier development survey: walls, agricultural terraces, 

field towers, building remains, rock-hewn installations, caves, tombs, potsherd concentrations and flint scatters. 

One hundred sixteen excavation points were examined over the course of the excavation; only 90 contained 

archaeological remains. The excavation points were explored in three excavation zones (3–5; Fig. 1). Each zone 

was divided into two or three areas. Two zones (1, 2) were not excavated at this stage. 

Area 3a (Fig. 2) is located on a hilltop, where in the 1990s A. Zertal identified a Roman-period farmstead with 

a large courtyard and buildings (Site 90; el-Meidin). The current excavation, conducted both inside and outside 

the farm (Plan 1), yielded walls (Plans 2, 3; Figs. 3, 4), a stone quarry, a tabun, a shallow refuse pit that contained 

numerous pottery fragments dating from the Middle Roman period (Fig. 5) and a stone cairn (field tower? Fig. 6) 

consisting of five concentric walls (diam. of the external wall: c. 17 m), as well as elliptical rock-cut basins and 

several cupmarks (Plan 4). The remains in Area 3b (Plan 5), opened on a low hill covered with a dense thicket, 

were meager: stone-clearance heaps, several terraces and cupmarks.

Area 4a, located within Mezer Forest (Ma‘anit Forest; Plan 6), contained numerous terraces set along a north–

south axis. One long terrace abutted a bedrock surface with a hewn water cistern (Plan 7) that contained layers of 

ash and charcoal; it was probably converted into a charcoal kiln. The area yielded a square dais (Fig. 7), a terrace 

with round installations and a cave (Fig. 8), possibly used for burial, which was not excavated. A winepress 

and burial caves were unearthed at Excavation Point 723 (Plan 8; Fig. 9). The winepress comprised a shallow 
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treading floor (L454) and a rectangular collecting vat (L484A); the two were connected via two hewn pipes. This 

winepress is of the Ta’anakh Type, dated to the Middle Bronze Age II. Two tombs (L465, L488; Fig. 9) were cut 

into the treading floor at a later time. Their openings were hewn as square shafts (1 × 1 m) that were originally 

sealed with large, rectangular cover stones with a square boss on their underside, which fit into the shaft. One 

cover stone was found lying beside the winepress, and the other was found set on its side in the opening of 

Tomb 488 (Fig. 10). Each shaft opened on to an elliptical cavity (Fig. 11). Tomb 465 was mostly robbed and 

contained soil, a few potsherds and several fragments of long bones belonging to an adult, as well as fragments 

of animal bones. Tomb 488 contained poorly preserved articulated bones of an 18–21 years old individual and a 

few potsherds, including a fragment of an oil lamp bearing a palm-frond motif dated to the fifth–sixth centuries 

CE (Fig. 12). 

The remains in Area 4b (Plan 9) include stone-clearance heaps, terraces, a pair of cupmarks, a large, rock-hewn 

rectangle and a karstic cave (Fig. 13) with a built wall closing off its entrance. A probe north of the cave revealed 

a series of soil fills and natural sediments (Fig. 14). The area lies in part within the boundaries of Horbat Nazur 

(East; Plan 10), which was excavated in the past by E. Eisenberg. It became apparent that what was previously 

identified as a massive wall (W48) was actually two walls forming a corner open to the west (W989, W990). 

Area 4c (Plan 11) was opened on a spur partially cut by a modern quarry. It yielded a number of stone-clearance 

heaps, a terrace, two caves, a field tower and a knapping site from the early or middle phase of the Epipalaeolithic 

period (Figs. 15–18). 

Area 5a (Plan 12) is located on a long, east–west oriented and west-sloping spur covered with terraces. A cave 

with part of its roof missing contained potsherds from the Late Roman and Byzantine periods. In Area 5b (Plan 

13), which extended over a hill, a number of terraces and a natural cave were examined. At the tip of the hill were 

poorly-preserved remains of a quadrilateral compound (Plan 14; Fig. 19), which had two openings; the main one, 

facing east, still had a built threshold (Fig. 20) and a door jamb with a bolt socket. In the southwestern corner of 

the compound was an occupation area with a cupmark, an underground chamber and a deep shaft that led into a 

cistern coated with hydraulic plaster typical of the Late Roman period and common in Byzantine-period sites as 

well. The scant amount of ceramic finds from this area was mostly from the Late Roman and Byzantine periods 

(Fig. 21) and, in a small part, from the Ottoman period (Fig. 22). Finds from the latter include clay tobacco pipes 

from the seventeenth century CE (Fig. 22:4) and from the nineteenth century CE (Fig. 22:5, 6).

Glass finds come primarily from the refuse pit in Area 3a and date from the third–fourth centuries CE. They 

include several bowl types and a few fragments of closed vessels, including a juglet and bottles manufactured in 

workshops in the region during the Late Roman period. Two chunks of clean, bluish-greenish raw glass were also 

found. They most probably originated in a nearby glass workshop.

The finds unearthed in the excavation indicate that the area served as an agricultural hinterland of a nearby 

settlement, most probably Tel Ma‘anit, during the Late Roman and Byzantine periods.
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Captions to illustrations 

Fig. 1. Map of excavation areas.

Fig. 2. Aerial view of Area 3a.

Plan 1. Area 3a.

Plan 2. Wall 40, plan and section.

Fig. 3. Wall 40, looking west.

Fig. 4. Wall 135, looking east.

Fig. 5. Ceramic finds from the refuse pit at Excavation Point 137.

Plan 3. Excavation Point 700.

Fig. 6. Stone heap at Excavation Point 39, aerial view.

Plan 4. Excavation Point 704.

Plan 5. Area 3b.

Plan 6. Area 4a.

Plan 7. Excavation Points 717 and 719, plan and section.

Fig. 7. Field tower (?) at Excavation Point 611, looking southwest.

Fig. 8. Burial cave (?) at Excavation Point 609, looking south-east.

Plan 8. Excavation Point 723, plan and sections.

Fig. 9. Excavation Point 723, looking west.

Fig. 10. Tombs 465 and 488, looking southwest.

Fig. 11. Tomb 488, looking southwast.

Fig. 12. Lamp fragment.

Plan 9. Area 4b.

Fig. 13. Excavation Point 201, looking south.

Fig. 14. Stones from the middle sediment layer north of the cave in Excavation Point 201.

Plan 10. Excavation Point 209.

Plan 11. Area 4c.

Fig. 15. Flint items.

Fig. 16. Flint finds from Area 4c: cores.

Fig. 17. Flint finds from Area 4c: microliths.

Fig. 18. Flint tools from Area 4c: side scrapers (1, 2), end scrapers (3, 4), awl (5), burins (6, 7), retouched blade 

(8) and a multiple tool (9).

Plan 12. Area 5a.

Plan 13. Area 5b.
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Plan 14. Excavation Point 158, plan and sections.

Fig. 19. Excavation Point 158, remains of the built enclosure, aerial view.

Fig. 20. A threshold in the built enclosure at Excavation Point 158, looking east.

Fig. 21. Pottery from the built enclosure at Excavation Point 158: the Late Roman and Byzantine periods.

Fig. 22. Pottery from the built enclosure at Excavation Point 158: the Ottoman period.


