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חפירת הצלה בחורבת שרק :מכלול תעשייתי-חקלאי
חצוב מהתקופה ההלניסטית בכרמל
דרור בן-יוסף
חפירת ההצלה בחורבת שרק שבמזרח עספיא נערכה בעקבות פגיעה בעתיקות .החפירה חשפה
מכלול אדריכלי המורכב מחצר חצובה ,מערה בעלת פיר אנכי ,בור פעמוני ומחילה אופקית
המובילה לאגן חצוב .המכלול החד תקופתי תוארך על-סמך ממצא החרסים והמטבעות לתקופת
השלטון הסלווקי .הוא יצא משימוש בשליש האחרון של המאה הב' לפסה"נ .נראה שהמכלול
שימש לתעשייה ,ככל הנראה להפקת שמן זית.

מבוא
בחודש מרס  1998נערכה חפירת הצלה בחורבת שרק שבמזרח עספיא (נ"צ רי"ח ;73564/20753
רשיון  ,G-50/1998איור  )1בעקבות פגיעה בעתיקות במהלך כריית בריכת מים על-ידי חברת
'מקורות' .עבודות הכרייה פגעו במערה שנחצבה בסלע הקירטון ,והחפירה חשפה כי במקום
היו ארבעה אלמנטים הקשורים זה לזה :המערה שנפגעה ופיר הכניסה האנכי שהוביל אליה,
חצר מרובעת חצובה ,בור פעמוני ומחילה אופקית המובילה לאגן חצוב .החפירה ,מטעם המכון
ללימודי-ים על שם רקנאטי באוניברסיטת חיפה ,נוהלה על-ידי דרור בן‑יוסף בהשתתפות מיכל
גבאי (מדידות) ,רון בארי (צילום) ,שלום ינקלביץ ,אהד זקהיים ,גיל ציוני ,פיני פלד (רפאות וניקוי
מטבעות) ,דני שיאון (זיהוי מטבעות ,ר' מאמרו ,כאן) וספיר עד (ציור כלי חרס והתקנת איורים).

איור  :1מפת איתור.
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דרור בן-יוסף

חורבת שרק נמצאת בחלקו המזרחי של היישוב עספיא (נ"ג  .)526האתר נתגלה לראשונה על-ידי
אנשי הקרן הבריטית ( )Conder and Kitchener 1881-1883: I, 320ואחריהם ביקרו במקום
אוליפנט ( )Oliphant 1884: 35, 37ופון מולינן ( )von Mulinen 1908: 196שתיארוהו באופן קצר.
סקר ארכיאולוגי שנערך במקום על-ידי עולמי סנדר ואורן (תשס"ה :אתר  )124גילה שרידים של
חורבה נרחבת וחרסים מן התקופות הפרסית ,ההלניסטית ,הרומית ,הביזנטית והאיסלאמית.

החפירה
מערה בעלת פיר אנכי :המערה שרדה רק בחלקה עקב החפירה המכאנית .רוחבה בציר
דרום‑מערב צפון‑מזרח היה כשני מטר ועומקה כמטר אחד .בתקרת המערה נתגלה פיר אנכי
( )L9חצוב בסלע .אורכו כשניים וחצי מטר ורוחבו המרבי כמטר אחד .הפיר חיבר בין המערה
לחצר החצובה שנמצאה מעליה (איור .)2
החפירה ברצפת המערה ( ,)L3, L5חשפה שורת אבני גוויל ומספר פריטי בזלת שבורים שהונחו
על-גבי סלע האם .בין הפריטים נמצאו חצי קערת בזלת בעלת שלוש רגליים ושני חלקים שונים
של אבני רכב אולינטיות (פרנקל תשס"ד .)45 :עוד נתגלו מטבע ברונזה מימי אנטיוכוס הד'
ואנטיוכוס הז' (שיאון ,כאן :מטבעות  )2 ,1וחרסים שתוארכו למאות הב'-א' לפסה"נ .הפיר
נמצא סתום במילוי של אדמה חומה ,אבני מפולת וחרסים מהתקופה ההלניסטית.
חצר מרובעת חצובה :מידותיה  3 X 3מ' בקירוב ועומקה כמטר אחד (איור  ,3תמונה  .)1החצר
נמצאה מעל למערה ,ובחלקה הדרום-מערבי נמצא ראש הפיר שהוביל למערה ( .)L9במרכז החצר
נתגלה פתח של בור פעמוני שנחתם בעזרת לוח אבן סגלגל בקוטר של  0.6מ' בקירוב.
בתוך החצר נחפרה אדמה חומה ( )L10מעורבת בחרסים רבים מהתקופה ההלניסטית ,מטבע
ברונזה סלווקית (שיאון ,כאן :מטבע  ,)3אבנים בגדלים שונים וכן לוח אבן ( 1 X 0.5מ' בקירוב)
ששימש כמתקן להפקת שמן זית ("בודדה") .במתקן ,שנמצא לא באתרו ,נחצבה תעלה היקפית
עגולה שנועדה לקליטת השמן מן העקלים (תמונה .)2
בור פעמוני :עומק הבור כ 2.3-מ' ורוחבו המרבי כ‑ 1.5מ' (איור  .)2הכניסה לבור הייתה מפתח
שנמצא במרכז החצר המרובעת (איור  ,3תמונה  )1כשהוא מכוסה בלוח אבן .הבור נמצא ריק
ממילוי ,מלבד לחומר הקירטוני של דפנותיו שהתמוטטו פנימה .בתוך מפולת הדפנות ()L12
נמצאו חרסים מהתקופה ההלניסטית ,גלעין זית ומטבע ברונזה מימי אנטיוכוס הד' (שיאון,
כאן :מטבע  164-169 ;1לפסה"נ).

איור  :2חתך  A-Aהעובר בחצר ,בבור הפעמוני ובמערה.
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איור  :3החצר החצובה ומצפון לה האגן החצוב.

תמונה  :1החצר החצובה ובה פתח הבור הפעמוני
ופתח פיר הכניסה .המבט מערבה.

תמונה  :2לוח אבן מסותת להפקת שמן
זית ("בודדה").
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מחילה אופקית המובילה לאגן חצוב :פתח המחילה ( )L7התגלה כשני מטר צפונית-מזרחית לפתח
המערה (תמונה  .)3כיוונה של המחילה ממערב למזרח ,גובה המפתח כחצי מטר ורוחבה כשבעים
סנטימטר .אורך הקטע שהשתמר מהמחילה הוא  2.7מ' בקירוב ,אך חלקה המערבי נקטע בפגיעת
הכלי המכאני .במזרח הסתיימה המחילה באגן סגלגל ופתוח ,קוטרו בקרקעיתו כ‑ 1.4מ' ועומקו
כ‑ 1.2מ' (תמונה  ,4איור  .)4בתוך האגן הצטברה אדמה חומה כהה ( )L14ובה חרסים מהתקופה
ההלניסטית .עוד נמצאו באגן שבר נר מהתקופה ההלניסטית (איור  ,)13 :5וגלעין זית.

איור  :4חתך  B-Bהעובר דרך האגן החצוב והמחילה.

תמונה  :3המערה והמחילה .מבט לדרום.

תמונה  :4האגן החצוב ופתח המחילה.

הממצא
כלי החרס
כל החרסים שנאספו בחפירה תוארכו לתקופה ההלניסטית ,וביתר דיוק  -למאה הב' לפסה"נ.
ההשוואות נלקחו מתל דור ( ,)Stern 1995תל אנפה ( )Berlin 1997וח'רבת אש‑שוהרה שבגליל
(אביעם ואמיתי .)2002
קערות :לקערה בעלת השפה הנוטה החוצה שבאיור  1 :5נמצאה מקבילה בח'רבת אש-שוהרה
(אביעם ואמיתי  :2002איור  .)10 :11לקערה המעוגלת בעלת השפה הנוטה פנימה שבאיור 2 :5
נמצאו מקבילות בתל דור ( )Stern 1995: Fig. 6.1: 7ובח'רבת אש-שוהרה (אביעם ואמיתי :2002
איור .)9 :11

21

חפירת הצלה בחורבת שרק :מכלול תעשייתי-חקלאי חצוב מהתקופה ההלניסטית בכרמל

2

1

4

3

5

6

7

8

12

9

10

11

13

איור  :5ממצא כלי החרס.
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סירי בישול :מעט שברים של סירי בישול נתגלו בחפירה .לאלה צילוע רדוד על הגוף וידיות
המחוברות מן השפה אל הכתף .לסיר הבישול בעל השפה הגבוהה הנוטה החוצה ,ובעל הצילוע
השטוח על הגוף שבאיור  3 :5נמצאו מקבילות בתל אנפה ( ,)Berlin 1997: Pl. 21: PW 190בתל
דור ( )Stern 1995: Figs. 6.17: 3; 6.43: 26ובח'רבת אש-שוהרה (אביעם ואמיתי  :2002איור
.)2 :12
קנקנים :הקנקן הוא הכלי הנפוץ ביותר שנמצא בחפירה ,ובכל הדוגמאות שנאספו השפה נטתה
החוצה .לקנקנים בעלי הצוואר הנמוך יש שפה מעובה ומקופלת .שני קנקנים בעלי צוואר קצר
ושפה מעובה ,מקופלת ונוטה החוצה מוצגים באיור  .5 ,4 :5מקבילות לקנקנים אלו נמצאו
בתל דור ( )Stern 1995: Fig. 6.35: 10ובח'רבת אש-שוהרה (אביעם ואמיתי  :2002איור .)6 :14
לקנקן בעל הצוואר הגבוה והשפה הנוטה מעט החוצה שבאיור  6 :5ישנן מקבילות בתל אנפה
( )Berlin 1997: Pl. 21: PW 459ובח'רבת אש-שוהרה (אביעם ואמיתי  :2002איור .)4 :14
קנקן נוסף ,בעל צוואר קצר ושפה מעובה ,נוטה החוצה מוצג באיור  .7 :5לקנקן זה נמצאו
מקבילות בתל דור ( )Stern 1995: Fig. 6.35: 6ובח'רבת אש-שוהרה (אביעם ואמיתי :2002
איור  .)3 :14לקנקן בעל הצוואר הגבוה והמעובה וידיות הסל שבאיור  8 :5נמצאה מקבילה
בתל דור ( )Stern 1995: Fig. 6.30: 4וכך גם לקנקן שבאיור  ,9 :5שלו צוואר נמוך ושפה מעובה
(.)Stern 1995: Fig. 6.35: 7
פכים :לפכים שנמצאו שפה נוטה החוצה ודופן דקה ,כדוגמת שפת הפך שבאיור  .10 :5לפך
זה נמצאה מקבילה בתל דור ( .)Stern 1995: Fig. 6.59: 15באיור  11 :5מוצג פך דומה בעל
ידיות שנמצאו לו מקבילות בתל דור ( )Stern 1995: Fig. 6.30: 1-2ובח'רבת אש-שוהרה (אביעם
ואמיתי  :2002איור  ,5 :14כאן זוהה כקנקן).
כלי דמוי כישור (אונגונטריום) :בחפירה נמצא בסיס יחיד של כלי דמוי כישור (איור .)12 :5
כלים דומים ,בעלי רגל ארוכה נמצאו בתל אנפה ( )Berlin 1997: Pl. 13: PW 97ובתל דור
(.)Stern 1995: Fig. 6.26: 31
נר שמן :נר שמן יחיד נמצא בחפירה .לנר כתף עגולה ,בסיס שטוח והוא נעשה באובניים (איור :5
 .)13הוא נמצא שבור  -עין הנר חסרה .מקבילה לנר נמצאה בתל דור ,שם היא תוארכה בין השנים
 150-350לפסה"נ (.)Stern 1995: Fig. 6.26: 31

סיכום
ארבעת האלמנטים שנחפרו הם חלק של מכלול אדריכלי אחד .המכלול הוא חד תקופתי ומתוארך
על-סמך ממצא החרסים והמטבעות לתקופת השלטון הסלווקי ( 129-169לפסה"נ; שיאון ,כאן).
למרות שהחפירה הקיפה רק חלק מהמכלול השלם ,נראה שהאלמנטים הקרקעיים ואלה התת-
קרקעיים שימשו לתעשייה ,ככל הנראה להפקת שמן זית .עדות מסייעת לכך אפשר לראות
בממצא לוח הסחיטה בתוך החצר החצובה ,בממצא גלעיני הזיתים ,בריבוי שברי הקנקנים
ובקשר הארכיטקטוני בין החצר לבור הפעמוני ולפיר המוביל למערה .תפקיד המחילה והאגן
אליו היא הובילה אינו ברור ,אך יש להעריך שגם היא שימשה לתעשייה דומה במקום .שרידי
החפירה במכלול ,ובמיוחד חתימת הבור הפעמוני ,מצביעים על נטישתו בצורה מסודרת סביב
השליש האחרון של המאה הב' לפסה"נ.
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.133-118
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Pottery. Journal of Roman Archaeology, Supplementary Series 10. Ann Arbor, pp. 1-244.
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A Salvage Excavation at Horbat
Sharaq:
.
A Quarried Industrial-Agricultural Complex from
the Hellenistic Period
Dror Ben-Yossef
(pp. 17-23)
A salvage excavation at Ḥorbat Shreq, in the eastern part of ‘Isfiya, was conducted after
antiquities there were damaged. The excavation revealed a single architectural complex
composed of a quarried courtyard, a vertical shaft cave, a bell-shaped quarried hollow, and
a horizontal tunnel. The single phase complex is dated by the ceramics and coins found
during the course of the excavation to the Seleucid era (the coins were studied by D. Syon).
It was abandoned in the last third of the second century BCE. The results of the excavation
suggest that the complex was used for industry, probably olive-oil production.

Editorial Board: Michal Artzy
Shalom Yanklevitz
Gil Tsioni
Cover Design:

Noga Yoselevich

Language Editor: Alter R eiss
		
Printed By: R ahash Printing Ltd. Haifa
Electronic Version: http://excavations.haifa.ac.il
Issn 965-90715-0-7
© Copyright R ecanati Institute For Maritime Studies, 2008
University of Haifa, Mount Carmel, Haifa 31905, Israel

Hebrew Cover Page: Plan of the Pottery K iln and Tanks Complex from K hirbat Ni‘ana
(Drawn by R. Haiim).
English Cover Page: Pottery and Bronze Items from Qiryat Ḥaroshet (Photo by R.
Stidsing).

University of Haifa		

Recanati Institute for Maritime Studies

Contract Archaeology Reports
III

Reports and Studies of the Recanati Institute for
Maritime Studies Excavations

Haifa 2008

