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חפירת הצלה בבת גלים ,חיפה
אסכנדר ג'בור
במהלך יולי  2002נערכה חפירת הצלה בתחומי בית החולים רמב"ם בחיפה ,בשולי היישוב
של חיפה העתיקה .במהלך החפירה נפתחו ארבעה ריבועי חפירה ,בארבע פינות האיזור שיועד
לפיתוח .החפירה חשפה מחצבות כורכר שפעלו עד לשלהי התקופה הביזנטית .ממצא קטן מפרק
זמן זה נאסף משכבת האדמה שנחה ישירות על הסלע החצוב .בשכבות ההצטברות הגבוהות יותר
הובחנו הפרעות מודרניות שהממצא בהן לא היה באתרו והוא תוארך החל מהתקופה הפרסית
וכלה בתקופה המודרנית.

מבוא
חפירת ההצלה נערכה לקראת הרחבת בניין אונקולוגיה בבית החולים רמב"ם לצורך הקמת
מאיץ קווי (אתר  ;1900/0נ"צ רי"ח  ;19900-74915 / 19850-748303רישיון  ;B-251/2002איור .)1
החפירה נערכה מטעם המכון ללימודי ים באוניברסיטת חיפה בחודש יולי  2002בהנהלתו של אסכנדר
ג'בור ובעזרתן של סבטלנה זגורסקי (שרטוט ומדידות) ,ספיר עד (ציור הממצא) ,מיכל אורן-פסקל
(עיבוד כלי החרס ,ר' בחלק האנגלי של כרך זה) ורחל פולק (עיבוד כל הזכוכית ,ר' בחלק האנגלי של
כרך זה) .צילומים נעשו על ידי החופר.
החפירה התנהלה בתחומי מושבה של חיפה העתיקה ,שהתפרשה על כ 300-דונם בתחומי בית
החולים רמב"ם ושכונת בת גלים .חיפה העתיקה הוזכרה במשנה ,בתלמוד ובספרות נוסעים מימי
הביניים כעיירת נמל היושבת על דרך הים לעכו ותושביה עוסקים בדייג ,ספנות ומסחר .במשנה הוזכרו
תושבי חיפה כדייגי חלזונות לתעשיית ארגמן ובמאה הרביעית ציין אבסיביוס את חיפה כיושבת על
הדרך בין עכו לקיסריה (אונומסטיקון ,אתר  ,556עמוד  .)53למן המאה התשיעית מוזכרים במקורות
קשרי סחר ימי עם מצרים (בן-ארצי  ;)11 :1995במאה הי"א לסה"נ ,בשלהי התקופה האסלאמית
הקדומה ,עבר בחיפה הנוסע הפרסי ח'וסרו ותיאר בה נמל דיג ומספנה (.)Marmardji 1951: 58

איור  :1מפת איתור .העיר התחתית ,חיפה.
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חשיבותה של העיר עלתה בתקופה הצלבנית ,עת שימשה נמל משני לעכו .במהלך המצור הצלבני
על עכו ,בזמן מסע הצלב השלישי ,שימשה חיפה כמקור אספקת מזון ומצרכים הן לצלבנים והן
לצבאו של צלאח א-דין ( .)Nicholson 1997במאה הי"ג ניכרה עליה בחשיבותו המסחרית של
מעגן חיפה ,ולואי "הקדוש" ,מלך צרפת ,שיקם את מבצרה (בן-ארצי  .)12 :1995בשנת  1265כבש
ביברס הממלוכי את חיפה מידי הצלבנים והרס את ביצוריה ואת רוב בתיה (בן-ארצי .)12 :1995
בשנת  1761נהרסה העיר העתיקה של חיפה על ידי ד'אהר אל-עומר ,מושל הגליל מטעם השלטון
העות'מאני .מיד לאחר מכן נוסדה חיפה החדשה ,שהשתרעה משכונת ואדי אל‑סאליב ועד בית
הקברות היהודי שבדרך יפו ,כ 3-ק"מ צפונית מזרחית ליישוב הקודם (בן-ארצי .)11 :1995

החפירה
במהלך החפירה המתוארת כאן נפתחו שלושה ריבועי חפירה במידות של  5 X 2.5מטר כל אחד
( ,)B1, B2, B4וריבוע נוסף שמידותיו  5 X 5מטר ( .)B3הריבועים נקבעו בארבע פינות השטח
המיועד לפיתוח ולפיכך היו מרוחקים זה מזה .הם נחפרו מרום ממוצע של  4.5מטר מעל פני הים
ועד לחשיפת סלע האם.
ריבוע  :B1הריבוע נמצא בצפון מזרח שטח החפירה ומידותיו היו  5 X 2.5מטר .ברום של 1.88
מ' מעל פני הים התגלה סלע הכורכר וניתן היה להבחין ב"קוביות" אבן שחציבתן לא הושלמה
(תמונה  .)1באזור זה נחשף מכלול קרמי מהתקופה הביזנטית המאוחרת ( )L116והוא מתארך
את החציבה לתקופה זו לכל המאוחר .לאחר מכן פסקה החציבה והאזור שימש כאתר פסולת.
שכבות המילוי של שלב זה נערמו לגובה של יותר מ  1.5מטר ,עד לרום של  3.4מטר מעל פני
הים .גבוה מזה נמצאו שרידי פעילות אנושית מודרנית ,בכללן חציבות בסלע הכורכר ושרידי
קיר ( .)W106מבין שברי כלי החרס שנתגלו במילויים שבריבוע ראוי לציין קערות מטיפוס
 Late Roman C ware - Focaean Red Slipוחרסים מטיפוס ( Cypriot Red Slip Wareאורן-פסקל,
כאן :כלים  .)9 ,7בנוסף נמצאה שפה של מורטריה ועליה טביעת חותם (אורן-פסקל ,כאן :כלי .)13
ריבוע  :B2הריבוע נמצא בדרום מזרח שטח החפירה ומידותיו היו  5 X 2.5מטר .בחפירתו נחשפו
שלוש שכבות של מילויי אדמה ואבנים קטנות ללא כל ממצא ארכיטקטוני (איור  .)2בתחתית
הריבוע הובחן מילוי קרקע צהבהבה ( )L120שנח על הסלע .מעליו נמצא מילוי של קרקע אדמדמה
( )L112ואף בתחתיתו ,בפינה הצפונית מערבית של הריבוע ,הובחנו שרידי חציבה בסלע .גבוה
יותר ,במילוי שהוגדר  ,L100התמעטה כמות הממצא הקרמי שהיה כולו מהמאות ד'-ה' לסה"נ.
המילויים בריבוע הכילו כמויות גדולות של קרמיקה מתקופות שונות ,החל משברי גוף של כלים
שכנראה יש לתארכם לתקופה הפרסית וכלה בשברי כלים מודרניים .בין השאר נמצאו :בסיס
קערה מעוטרת מטיפוס ( African Red Slipאורן-פסקל ,כאן :כלי  ,)1קערות מטיפוס Late Roman C
( Wareאורן-פסקל ,כאן :כלים  ,)8 ,7כלי בישול מסוף התקופה הביזנטית או מהתקופה האיסלמית
הקדומה (אורן-פסקל ,כאן :כלים  )24 ,23ונרות שמן מאותו פרק זמן (אורן-פסקל ,כאן :כלים ,46
.)47
ריבוע  :B3הריבוע נמצא בדרום מערב שטח החפירה ומידותיו היו  5 X 5מטר .בתחתיתו נתגלתה
מחצבת אבן ובה כמה אבנים שנחצבו חלקית ולא הוצאו ממקומן (איור  .)4בין האבנים שחציבתן
לא נסתיימה היה גם מכסה של סרקופג (איור  ,3תמונה  .)2הקרקע שכיסתה על סלע האם ועל
המחצבה שבו ( )L118, L119הכילה קרמיקה מהתקופה הביזנטית המאוחרת.
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גבוה יותר בריבוע ,עד לרום של  2.44מטר מעל פני הים הובחן מפלס שונה של אדמה חומה רכה
(לוקוס  .)L111מעליו ,ועד כ  20ס"מ תחת פני השטח ,נחשפה שכבת אדמה קשה עם כמות גדולה
של אבני שדה ומכלול קרמי מעורב ( .)L101מספר אבני גזית נמצאו במילוי זה ,שלא באתרן.
בריבוע נמצאו שברי קערות ( Cypriot Red Slip Wareאורן-פסקל ,כאן :כלי  )11אגנים (אורן-פסקל,
כאן :כלים  ,)17 ,16פכים (אורן-פסקל ,כאן :איורים  ,)20 ,19אמפורות מקומיות (אורן-פסקל,
כאן :כלים  )33 ,30ומיובאות (אורן-פסקל ,כאן :כלים  ,)41 ,38נרות שמן (אורן-פסקל ,כאן :כלים
 ,)54 ,48אלפס (אורן-פסקל ,כאן :כלי  )27ומחבת (אורן-פסקל ,כאן :כלי .)29
ריבוע  :B4הריבוע נמצא בפינה הצפונית מערבית של השטח ומידותיו היו  5 X 2.5מטר .בריבוע
נחשפו שפכי אדמה ואבנים ,ככל הנראה תוצאה של פעילות אנושית מאוחרת בריבוע ,יתכן
שבתקופה המודרנית .הכמות הגדולה של אבנים וכלי חרס שנמצאו בשפכי האדמה כשהם
שחוקים על ידי גלי החוף מעידה כי חלק משפכים אלו הובאו משפת הים הסמוכה .סלע האם
בתחתית הריבוע היה חצוב.
במילויים נתגלו שברי כלי חרס שונים ,ובהם שבר פיטס מקומי ,שברי אמפורות מיובאות ,שברי
פכים ,שברי קערות  ,African Red Slipשבר קערת ( Cypriot Red Slip Wareאורן-פסקל ,כאן :כלי
 ,)10מורטריה (אורן-פסקל ,כאן :כלי  )14ושברי נרות שמן.

איור  :2החתך הדרומי של ריבוע .B2

תמונה  :1מחצבת האבן בתחתית ריבוע ,B1
לוקוס  .L116המבט למזרח.

איור  :3החתך המערבי של ריבוע .B3

תמונה  :2החתך המערבי של ריבוע .B3
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איור  :4תוכנית ריבוע .B3

סיכום
שטח החפירה היה ,ככל הנראה ,אזור מחצבות שנמצא בשולי היישוב של חיפה העתיקה וסיפק
לו אבן כורכר לבניה .בממצא הקטן שנאסף מהמילויים שנחו ישירות על הסלע לא היו חרסים
המאוחרים לתקופה הביזנטית .לפיכך ,יש לתארך את סוף זמנה של המחצבה לשלהי תקופה
זו ,גם אם מדובר בשכבות שאינן אלא פסולת מהיישוב הסמוך .בשכבות הגבוהות יותר הובחנו
הפרעות מודרניות חוזרות ונשנות .כלי החרס והזכוכית שנמצאו בהן לא היו באתרם ,והם
תוארכו החל מהתקופה הפרסית וכלה בתקופה המודרנית.

מקורות
ספר האונומסטיקון לאבסביוס .תרגום מלמד ע.צ .1966 .ירושלים.
בן-ארצי י'  .1995חיפה ,בירת הצפון .חיפה.
Marmardji A-S. 1951. Textes géographiques arabes sur la Palestine. Recueillis, mis en ordre
alphabetique et traduits en français. Paris.
Nicholson H.J. 1997. Chronicle of the Third Crusade: a Translation of Itinerarium Peregrinorum et
Gesta Regis Ricardi. Ashgate Publishing. Aldershot, U.K.

Summaries of the Hebrew Section

A Salvage Excavation at Bat Galim, Haifa
Iskander
Jabour
.
(pp. 26-29)
In July 2002 a salvage excavation was conducted on the grounds of the Rambam medical
center, on the outskirts of ancient Haifa. Four excavation squares were opened at the corners
of a planned construction site. This excavation revealed a group of Kurkar stone quarries.
Based on finds from the fill that covered the quarry, the quarrying continued until the late
Byzantine Period. There were some modern intrusions into the upper strata of the excavated
areas, where out-of-situ finds were dated from the Persian period onward.
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