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סקר ארכיאולוגי באי היונים
עפרה ברקאי ויעקוב כהנוב
בחודש דצמבר  2005נערך סקר ארכיאולוגי יזום בשמורת הטבע אי היונים (ג'זירת אל חמאם)
שבחוף מעגן מיכאל (נ"צ רי"ח  ;19097/71796רישיון  .)G-45/2005הסקר נערך על ידי המכון
ללימודי ים על שם רקאנטי באוניברסיטת חיפה ,בתיאום ובאישור רשות הטבע והגנים (היתר
לביצוע פעולות בשמורות טבע וגנים לאומיים מס'  1101/05מתאריך  .)1/6/2005את העבודה
ניהלו יעקוב כהנוב ועופרה ברקאי והשתתפו בה עוזי דהרי ,שלום ינקלביץ ונוגה יוסלביץ .תוכנית
השטח שורטטה על ידי עוזי דהרי ,איורי הממצאים הוכנו על ידי סבטלנה זגורסקי וצילומי
השטח והממצאים נעשו על ידי עפרה ברקאי.
אי היונים הוא חלק מרכס הכורכר המערבי ,שבחלק זה של החוף נמצא ברובו תחת פני הים.
שטחו של האי כ 3-דונם והוא מרוחק כ 150-מטר מהחוף .מטרת הסקר הייתה ליקוט חרסים
ותיארוכם ,כמחקר נלווה למחקר הטרופה ממעגן מיכאל שזמנה בשלהי המאה הה' לפסה"נ
( .)Kahanov and Linder 2004: 243בשל מגבלות העבודה בשמורת הטבע ובשל היותו של הסקר
מחקר נלווה בלבד הוא נערך ללא אמצעי מדידה .בסקר ישראל ,מפת בנימינה ,מצוין ממצא
חרסים באי היונים ללא פרטים נוספים (עולמי ,סנדר ואורן .)23 :2005

מבנים וחציבות
במרכז האי נמצא מבנה מלבני שציר האורך שלו בכיוון מזרח-מערב ובמרכזו קריפטה חצובה
(איור  .)8 :1למבנה הייתה רצפת פסיפס (איור  )9 ,6 ,5 ,3 :1וגרם מדרגות נמצא חצוב בקירו
הצפוני (איור  .)2 :1בשטח המבנה הובחן קטע קיר קמור (איור  )7 :1ותחת המבנה נמצא בור מים
מטויח (איור  .)10 :1יתכן שהמבנה שימש ככנסיה ,אך לא ניתן לקבוע זאת בוודאות ללא חפירה.
מאוחרת למבנה הבאר החצובה שפגעה בקירו הצפוני (איור .)1 :1
מחצבה נמצאה מחוץ למבנה ,בקרבת פינתו הדרום-מזרחית (איור  .)11 :1חציבות נוספות בסלע
הובחנו בצדו הצפון מערבי של האי ,כשהן מלאות במי ים (תמונות  .)2 ,1שרידי מחצבה נרחבת ,לא
רגולארית ,הובחנו גם בצידו המזרחי של האי (תמונה .)3

איור  :1תכנית המבנה שבמרכז האי.
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תמונה  :1חציבה בצדו הצפון-מערבי של האי.

תמונה  :2חציבה בצדו הצפון-מערבי של האי.

תמונה  :3חציבה בצדו המזרחי של האי.

איור  :2כלי החרס.
1
2

כלי מס' רישום תיאור
22/1
קערה
22/2
קנקן

3
4

22/3
22/4

קנקן
קנקן

דופן פנימית וחיצונית2.5YR 6/8 light red :
דופן פנימית וחיצונית5YR 6/6 reddish yellow :
ליבה2.5YR 4/0 gray :
דופן פנימית וחיצונית5YR 6/8 reddish yellow :
דופן פנימית וחיצונית7.5YR 8/4 pink :

מקבילות

Calderon 2000: Pl. XVI: 8
Calderon 2000: Pl. XI: 90
Calderon 2000: Pl. VI: 13
Calderon 2000: Pl. VI: 20
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הממצא
כלי החרס שנמצאו כוללים שפות של קנקני שק ביזנטיים המתוארכים למאות החמישית-שישית
לסה"נ ,קנקן עזה המתוארך למאות החמישית-שביעית לסה"נ ,שבר קערה ביזנטית (איור )2
ושברי גוף .מלבד כלי החרס נמצאו שברי כלי זכוכית מטיפוסים המופיעים בתקופה הביזנטית
ובתקופה האומאית ,חלקי מתכת ואבני פסיפס בצבעי לבן צהוב ואדום.

מקורות
עולמי י' ,סנדר ש' ואורן א' .2005 .מפת בנימינה ( :)48סקר ארכיאולוגי של ישראל .רשות העתיקות.
ירושלים.
Calderon R. 2000. Roman and Byzantine Pottery. In: Hirschfeld Y. (editor). Ramat Hanadiv
Excavations - Final Report of the 1984-1998 Seasons. The Israel Exploration Society. Jerusalem.
Kahanov Y. and Linder E. 2004. The Ma'agan Mikhael Ship. The Recovery of a 2400-Year-Old
Merchantman. Volume II. Israel Exploration Society and University of Haifa.

Summaries of the Hebrew Section

Archaeological Survey on HaYonim Island
Ofra Barkay and Ya‘acov Kahanov
(pp. 30-32)
An archaeological survey was conducted in December 2005 on Ha-Yonim Island as a
complement to the excavation of the Ma‘agan Mikhael ship. Due to the Nature Reserve's
restrictions, the survey was conducted without modern measuring equipment. A rectangular
structure with a mosaic floor and a crypt at its center was found on the island; the building may
have served as a church. Hewn installations and stone quarries were also recorded. Fragments
of fifth to sixth century CE pottery and glass vessels were collected from the surface.
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