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חפירת הצלה בחורבת שרק :המטבעות
דני שיאון
מתוך שלושת המטבעות שנמצאו בחפירה שניים (מס'  )2 ,1נפוצים למדי .מטבע מס'  1נמצא
בבור הפעמוני ,והוא מטבע נפוץ למדי מטביעת העיר עכו-פתולמאיס ,בימי אנטיוכוס הד'.
בתקופה שבין השנים  164-169לפסה"נ נתן המלך רשות טביעה עירונית למספר ערים ,שהמשותף
לכולם הוא שנשאו את ראש המלך על פני המטבע ונושא הקשור בעיר על גבו .הטביעות של עכו
חריגות ,כי כאן גם על פני המטבע היה נושא עירוני ולא ראש המלך.
בתקופה שמכיבוש ארץ-ישראל על ידי הסלווקים ועד מותו של אנטיוכוס הד' (164-198
לפסה"נ) היתה עכו הספקית העיקרית של מטבעות ברונזה לכל ארץ-ישראל
( ,)Syon 2004: 209‑213כך שמציאת מטבע מעכו בכרמל אינה מפתיעה .לעומת זאת ,בתקופה
שבין מותו של אנטיוכוס הד' ועד הכיבוש החשמונאי של הכרמל על ידי אלכסנדר ינאי מטבעות
של עכו כמעט ולא ידועים מן הכרמל ,למרות הקרבה היחסית.
אין ודאות בזיהויו של מטבע מס'  3בגלל מצב השתמרותו .הגודל ,צורת הראש על פני המטבע
והכיתוב האנכי (לפחות בצד שמאל) רומזים על כך שהוא קרוב לודאי סלווקי ,מן המאה הב'
לפסה"נ .מטבעות בגודל וצורה דומים (אך עם נושא אחר) נטבעו בשפע רב על ידי אנטיוכוס הג'
בעכו ,כך שייתכן שמטבע זה יתברר בעתיד כסדרה נוספת של מלך זה שנטבעה באזור.
למרות שמספר המטבעות מצומצם ביותר ,הרי שיחד עם הממצא הקרמי ניתן אולי להציע
שהאתר נעזב עם הכיבוש החשמונאי של הכרמל בימי אלכסנדר ינאי.
 .1סל  ,0029לוקוס .012
טביעה עירונית בימי אנטיוכוס הד' (164-169
לפסה"נ) ,עכו.
פנים :ראשי הדיוסקורי לימין .מסביב מעגל נקודות.
גב]ΑΝΤΙΟΧΕΩΝ ΤΩΝ] / ΕΝ ΠΤΟΛΕ[ΜΑΙΔΙ[ :
קרן שפע ,מתוכה משתלשל אשכול ענבים ועוד
פירות.
ברונזה 2.46 ,↑ ,גר' 16 ,מ"מ .קצה משופע.
השווה.Seyrig 1962: No. 3 :
 .2סל  ,0012לוקוס .003
אנטיוכוס הז' ( 129-138לפסה"נ) ,אנטיוכיה.
פנים :פרוטומה של ארוס לימין.
גבΒΑΣΙΛΕΩΣ / ΑΝΤΙΟΧΟΥ / :
 ΕΥΕΡΓΕΤΟΥכתר איסיס; הפרטים לא
ברורים .תאריך ,אם קיים ,לא קריא.
ברונזה 3.48 ,↑ ,גר' 16 ,מ"מ .קצה משופע.
השווה.Houghton and Spaer 1998: Nos. 1953-1966 :
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 המטבעות:חפירת הצלה בחורבת שרק

.010  לוקוס,0027  סל.3
?)סלווקי (מאה ב' לפסה"נ
. ראש לימין:פנים
 דמות. שרידי כתובת לא קריאה מימין ומשמאל:גב
 ייתכן ארטמיס. ידה הימנית מונפת,עומדת לימין
.השולפת חץ מן האשפה
. שחוק מרוב שימוש. מ"מ10 ,' גר1.62 ,↑ ,ברונזה
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