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חפירת בדיקה בתל נרבתא
רון בארי
בחודש יוני  2001נערכה חפירת בדיקה ותיעוד בשוליים המערביים של תל נרבתא) ,רשיון
 ,B-239/2001נ"צ  (206680-206710/153060-153065בתוואי פגיעה של כלי מכני .באתר התגלה
מפלס חיים מן התקופה הביזאנטית .החפירה ,מטעם המרכז ללמודי ים באוניברסיטת חיפה
נוהלה על ידי רון בארי בסיועו של שרון דוד.

במהלך החפירה נוקתה ותועדה משני צדדיה פגיעת כלי מכני בעתיקות לאורך של כ  15מ'
)שלושה חצאי ריבועים( .הפגיעה העמיקה עד ל  1.48מ' תחת פני השטח )איור  ,3איור  ,4איור
.(5
בחפירה נחשף מפלס של אבני שדה קטנות ובינוניות ) 0.35 x 0.30מ'( שנמצא כ  0.15מ' מתחת
לפני השטח ) ;L17איור  ;1איור  ,5איור  ,(6כנראה תשתית לחצר או לרצפה .מפלס זה נחשף
בכל שטח החפירה ממערב לפגיעה .דומה שתשתית האבנים  L17ניגשה אל קיר  W16שנחשף
ממערב לתוואי הפגיעה ,באמצע ריבוע  .A/2קיר  W16נבנה בנדבך יחיד ונחשפו ממנו חמש
אבנים .אורכו  1.75מ' ורוחבו כ  0.30מ' )איור  ;2איור  ,5איור .(6
על גבי מפלס האבנים  L17התגלו ,שלא באתרם ,מאות חרסים המייצגים מספר מצומצם של
טיפוסי כלים מן המאה השישית וראשית המאה השביעית לסה"נ .ממצא החרסים כלל שברים
של סירי בישול )איור  ,(4-2 :7קדרות בישול )איור  ,(14 ,1 :7פכיות )איור  ,(13 :7שברים רבים
של קנקנים דמויי שק )איור  ,(12-5 :7ופקקים לקנקנים )איור  .(18-15 :7סירי בישול וקדרות
בישול דומים נמצאו ברמת הנדיב ,שם הם מתוארכים למאות השישית והשביעית לסה"נ
).(Kalderon 2000: 108, Pls. VII: 30, VIII: 40
בריבועים  A/2ו A/3 -בוצעו חתכים עד לפני הסלע )איור  ,4איור  .(6נמצא כי מתחת למשטח
האבנים ) (L17אין עתיקות.
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איור  :1תשתית האבנים )(L17
ריבוע  ,A/2מבט לדרום

איור  :2תשתית האבנים ) (L17וקיר האבן
) (W16ריבוע  ,A/2מבט לצפון

איור  :3מראה כללי של שטח החפירה ,מבט
מצפון לדרום

איור  :4מראה כללי של שטח החפירה,
מבט מדרום לצפון .בתחתית התמונה ניתן
להבחין בסלע האם

חפירת תיעוד בתל נרבתא

איור  :5תוכנית החפירה.

איור  :6חתך  :A-Aחתך מערבי של תוואי הפגיעה בריבוע A/2
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. ממצא כלי החרס:7 איור

מקורות
Kalderon R. 2000. Roman and Bizantine Pottery. In Hirschfeld Y. Ramat Hanadiv Excavations Final report of the 1984 - 1998 Seasons. The Israel Exploration Society. Jerusalem.

Summaries

31*

A Trial Excavation at Tell Narbata
Ron Beeri
(pp. 75-78)
During June 2001, a Trial and documentation excavation was conducted in the western
outskirts of Tell Narbata (License B-239/2001; map reference 206680-206710/153060153065) following damage done to antiques by mechanical machine.
The excavations reveled an habitation level from the Byzantine Age.
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