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המרחב הכפרי ממערב לתל חצור
עדנה עמוס ונמרוד גצוב
בחודש אוקטובר  2002נערכו חפירות לאורך
התוואי המתוכנן של כביש  ,90בקטע העוקף את
תל חצור 1.במהלכן נחשף המרחב הכפרי הקדום
של התל ,ובו מתקנים חקלאיים ,מחצבות ,מערות
ופירים של מערות קבורה .מרבית המתקנים אותרו
כבר בסקר קודם שנערך בתוואי (סטפנסקי וברדה
2
.)2006
החפירה

 .)2008לאחרונה נחשף קטע ארוך מתעלה זו (יוסי
סטפנסקי ,מידע בעל פה).
שטח  .Cעל השלוחה המפרידה בין נחל חצור לבין
נחל קבעת ,מדרום-מערב לתל חצור (נצ"מ רי"ח
 ,25260/76632רי"י  ,)20260/26632נחשפו שתי
גתות (מס' 21א'21 ,ב'; ר' להלן).

הגתות (טבלה )1
(–A

המתקנים והמערות נמצאו בשלושה שטחים
 ;Cאיור  .)1הם חצובים בסלע קרטון סנוני ובגיר
איאוקני בגבעות סביב תל חצור :מצפון ,ממערב
ומדרום-מערב.
שטח  .Aעל מחשוף סלע במורד הצפוני-המזרחי
של הגבעה שמצפון לתל חצור ונחל מכברם (נצ"מ
רי"ח  ,25290/77035רי"י  205.8 ;20290/27035מ'
מעל פני הים) נחשפו שמונה גתות( 3מס' ,9 ,8
11א׳35 ,34 ,13 ,ב' ;)42 ,39 ,ארבע מחצבות (מס'
11 ,5ב' ;)32 ,31 ,שתי מערות (מס'  ;)7 ,6ושמונה
פירי קבורה (מס' 35 ,33 ,30 ,12א',40 ,37 ,36 ,
 .)41באתר  ,10מחוץ לתוואי הכביש (איור ,)1
נסקרו גת ,משטח דריכה ומחצבה; לידם נמצאו
שני אורטוסטתים מבזלת ,שכנראה הובאו משטח
העיר הקדומה .אתר זה נמצא ,כאמור ,מחוץ לתוואי
הכביש ,ולכן לא נערכה בו חפירת בדיקה.
שטח  .Bממערב לתל חצור ,בחלק המזרחי
של שלוחת ׳מערות הדרוזים׳ (נצ"מ רי"ח
 ,25260/76920רי"י  )20260/26920נחשפו חמש
גתות (מס' 15ב' [צמד גתות]15 ,ג';)20 ,18 ,
מערות (מס' 15 ,14א'; לא נחפרו); מתקן אשפרה?
(מס' 19א') ומדרגות חצובות (מס'  .)19כמו כן,
נערכו חפירות בדיקה בתעלה חצובה שכיוונה
מזרח–מערב .זוהי ,ככל הנראה ,אמת מים קדומה,
שהוליכה מים לתל חצור (סטפנסקי תשנ״ו;7–1:

שטח A

גת מס'  .4הגת נחפרה בעבר (סטפנסקי תשנ"ד.)117:
היא כוללת משטח דריכה מוארך ,ולצדיו שני צמדי
ספלולים ובור איגום רוחבי.
גת מס' ( 8תכנית  .)1בגת הובחנו שני שלבים .בשלב
א׳ משטח הדריכה של הגת כמעט שאינו ניכר; הוא
משופע בתלילות אל עבר בור איגום מוארך .בשלב
ב׳ קוצר משטח הדריכה כדי חצי ,והוא עוצב כחצי
עיגול; חציבתו טובה ,מאוזנת ,ושוליו מוגבהים
מעט .בניצב לציר הגת נחצב בור איגום רוחבי,
מלבני ,שגומה בתחתיתו.
גת מס'  .9הגת נפגעה מאוד בשל בליה ,אך אפשר
היה להבחין במשטח דריכה מוארך שמשני צדיו
שני צמדי ספלולים ,בדומה לגת מס' .4
גת מס' 11א' (תכנית  .)2בחלק התחתון של
מחשוף הסלע נחשפה גת ,המורכבת ממשטח
דריכה מוארך ,רדוד ,המנצל את שיפוע הסלע .את
משטח הדריכה מנקזת תעלה אחת המוליכה לבור
איגום רוחבי ,הצמוד למשטח הדריכה ,ובתחתיתו
גומה לאיסוף שאריות התירוש .בחלקו העליון של
משטח הדריכה הותקן צמד ספלולים זה מול זה
לצדי המשטח .ספלולים נוספים הותקנו סביב לגת,
בעיקר בחלק התחתון של מחשוף הסלע ,במפלס
נמוך מבור האיגום.
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טבלה  .1מידות הגתות בשטחים ( C–Aמטרים)

מס'

משטח הדריכה
אורך

רוחב

בור האיגום
אורך

רוחב

גומה לאיסוף
קוטר

עומק

ספלולים
מס'

עומק

קוטר

עומק

שטח A

( 8שלב א')
( 8שלב ב')

3.30
1.95

3.10
1.65

0.93
1.20

0.70
0.70

0.20
0.40

0.25
-

0.15
-

1

0.08

-

( 9שלב א')
( 9שלב ב')

2.00
3.50

1.00
2.30

1.10

0.85

0.55

-

-

2
9

0.23

0.22

11א'

2.60

1.10

0.80

0.60

0.60

-

-

4

~0.20

~0.20

13

-

-

1.20

0.90

-

0.50

0.40

3

0.20–0.10

-

34

2.80

2.40

1.20

0.80

0.46

0.25

0.10

-

-

-

35ב'

3.00

3.00

1.15

0.75

0.40

0.20

0.10

-

-

-

39

3.50

2.50

1.00

0.75

0.45

0.30

0.15

4

0.16
0.20
0.35
0.37

0.25
0.16
0.20
0.22

-

-

1.10

0.65

-

-

-

-

-

-

42
שטח B

~1.50
~1.80

1.10
1.08

0.70
0.69

0.40
0.50

0.20
0.20

0.13
0.11

2
1

0.15
0.21

0.20
0.28

15ב' (מזרח) 1.80
15ב' (מערב) 2.00
15ג'

3.00

2.00

2.20

1.80

1.70

-

-

-

-

-

18

1.80

-

1.00

0.85

0.40

0.15

0.10

-

-

-

20

2.50

2.00

1.30

1.00

0.90

-

-

8

- ~0.30–0.10

שטח C

21ב'

2.50

2.30

1.20

1.85

1.00

-

-

-

-

-

2

0

1

21א'

2.30

2.00

0.95

0.65

0.40
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0.15

3
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0.17

1

1

1

m
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גת מס'  .13מן הגת שרד רק בור האיגום.
גת מס'  .34לגת משטח דריכה מלבני מוארך,
המתנקז דרך תעלה אחת ,שנוצרה כנראה מנקב
שנפגע ,אל בור איגום רוחבי המרוחק מעט ממנו.
בתחתית בור האיגום יש גומה לאיסוף שאריות
התירוש.
גת מס' 35ב' .לגת משטח דריכה לא סדור ,המנצל
את מחשוף הסלע ומתנקז דרך תעלה ,שנוצרה
כנראה מנקב שנפגע ,אל בור איגום .בור האיגום
מלבני ,רוחבי ,ומרוחק מעט ממשטח הדריכה;
בתחתיתו יש גומה לאיסוף שאריות התירוש .את
הגת חותך פיר 35א' (ר׳ איור .)4
גת מס' ( 39תכנית  .)3ממערב לגת מס' 11א'
נחשפה גת שיש לה משטח דריכה רוחבי ,המנצל
את שיפוע מחשוף הסלע .מתארו מלבן שפינותיו
מעוגלות ,והוא מתנקז דרך תעלה ,שנוצרה מנקב
שנפגע ,אל בור איגום מלבני ,רוחבי ,המרוחק
מעט ממשטח הדריכה .בכל אחת משלוש הפינות
של משטח הדריכה נמצא ספלול אחד ,פרט לפינה
הדרומית-המערבית במקום שבו הסלע שבור היום.
לכן ,אנו משערים שבמקום זה היה ספלול נוסף.
מול בור האיגום ,במפלס נמוך ממנו ,נמצאו עוד
ארבעה ספלולים הסדורים בשורה.

גת מס'  .42בחלק העליון של משטח הסלע הייתה
גת; רק בור האיגום שלה שרד.
שטח B

צמד גתות מס' 15ב' (איור  ;2תכנית  .)4זוג של גתות,
צמודות זו לזו ,נמצא בשיפולי המדרון הצפוני,
בחלקה המזרחי של שלוחת ׳מערות הדרוזים׳ .כל
גת מורכבת ממשטח דריכה מוארך שבבסיסו בור
איגום רוחבי .בתחתית כל אחד מבורות האיגום
הותקנה גומה לאיסוף שאריות התירוש .משטחי
הדריכה התנקזו לבורות האיגום דרך תעלות ,שהן
שרידי הנקבים שנחצבו בדופן בורות האיגום ,אחת
לכל משטח .רק התעלה המזרחית שרדה בחלקה.
אף על פי שמשטח הסלע עבר תהליך בליה שהרס
את שולי משטחי הדריכה ,אפשר להבחין בספלול
אחד בצדו המזרחי של משטח הדריכה המזרחי
ובספלול אחר ברכס המרכזי המפריד בין שני
משטחי הדריכה .שני ספלולים אלה נמצאים על ציר
אחד בניצב לציר הגת .לא היה אפשר לקבוע האם
היה ספלול נוסף ממערב למשטח המערבי .אולם,
על סמך השוואה לצמד דומה של גתות שנחשפו
ליד יפעת ,נראה שלא היה ספלול כזה (קובלו-פארן
 :2009גתות .)XIII ,XII
במשטח הדריכה המזרחי ובבור האיגום המערבי
נמצאו חרסים רבים ,בעיקר שברי גוף ומעט שברי
שפה (לא צוירו) .ראויים לציון שפת קנקן פסוק
(השווה  )Bonfil 1997: Fig. II.6:41מתקופת

1

1
1

2
m

0

מ׳

1.00

1.00

0.00

0.00
1-1

תכנית  .3שטח  ,Aגת מס'  ,39תכנית וחתך.

1

1
m

0

1-1

תכנית  .4שטח  ,Bצמד גתות 15ב׳ ,תכנית וחתך.

מ׳

עדנה עמוס ונמרוד גצוב

31

איור  .2שטח  ,Bצמד גתות 15ב׳ ,מבט לדרום.

1

הב"ת  2ושפת מדף של קדרה (השווה Bonfil 1997:
.)Fig. II.6:23

גת מס'  .18הגת נמצאת בראש המדרון .היא מורכבת
ממשטח דריכה לא-רגולרי ששיפועו מתון ,המתנקז
דרך תעלה לבור איגום כמעט רבוע שבתחתיתו
גומה לאיסוף שאריות התירוש.
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1

גת מס'  .20הגת נמצאת במדרון המזרחי של שלוחת
׳מערות הדרוזים׳ .היא מורכבת ממשטח דריכה
מעוגל ,מוארך ,בעל דפנות גבוהות ( 0.3מ' גובה).
המשטח אינו מפולס ,והוא נפגע מבליה .המשטח
מתנקז לבור איגום רוחבי ,עמוק .סביב הגת פזורים
ספלולים בגדלים אחדים :ארבעה סביב משטח
הדריכה ,ללא סדר מסוים — אחד מהם בשולי
משטח הדריכה — וארבעה נוספים סביב בור
האיגום.
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גת מס' 15ג' (איור  ;3תכנית  .)5הגת מורכבת
ממשטח דריכה חצוב בקפידה ששיפועו מתון; הוא
מתנקז לבור איגום גדול ,עמוק .בור האיגום נמצא
מלא בסחף ובמעט חרסים מהתקופות הרומית
והביזנטית ,ובהם סירי בישול הדומים לכלי כפר
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איור  .3שטח  ,Bגת מס׳ 15ג׳ מהתקופות הרומית–הביזנטית ,מבט למזרח.

חנניה מהתקופה הרומית ()Adan-Bayewitz 1993
ושברי קנקנים שפניהם אפורים והם צבועים בפסים
לבנים (הם לא אוירו בשל השתמרותם הדלה; ר'
.)Frankel et al. 2001:66, Type 53
שטח C

גתות 21א'21 ,ב' .לשתי הגתות אותם המרכיבים:
משטח דריכה ובור איגום בבסיסו .אולם ,יש שוני
רב בעיצוב משטח הדריכה שלהן .לגת מס' 21א'
משטח דריכה שמנצל את הסלע הטבעי; הוא הוקף
בתעלה רדודה שמתארה אינו סדור .במרכז המשטח
יש עוד תעלה רדודה שמנקזת אותו לבור האיגום.
הבור מלבני ,ובתחתיתו גומה לאיסוף שארית
התירוש .בשוליים המזרחיים נחצבו שני ספלולים,
ובמשטח הסלע שממערב לגת — ספלול אחד.
מדרום לבור האיגום הותקן ספלול גדול ( 0.45מ'
קוטר 0.3 ,מ' עומק).
גת מס' 21ב' מורכבת ממשטח דריכה מרובע
מסותת בקפידה ששיפועו מתון .המשטח מתנקז
לבור איגום מלבני ,גדול ,שרוחבו כמעט כרוחב
משטח הדריכה ועומקו יותר ממטר אחד .הגת דומה
לגת מס' 15ג' .בתחתית בור האיגום נמצאו שלושה
שברי גוף של קנקנים מצולעים מהתקופה הרומית
או הביזנטית.

סיכום

אפשר להבחין בשלושה טיפוסי גתות:
 .Iלטיפוס זה שייכות גתות מס' 15ג' ו21-ב'.
הוא מאופיין במשטח דריכה מלבני ששיפועו
מתון ,דופנותיו זקופות ופינותיו מודגשות .משטח
הדריכה מתנקז לבור איגום גדול ועמוק במיוחד .על
פי חרסים מהתקופות הרומית והביזנטית שנמצאו
בבורות האיגום אפשר לשער שהגתות שימשו
לפחות עד לתקופה הביזנטית ,ורק במהלך תקופה
זו ,או אף מאוחר יותר ,הן נסתמו.
 .IIלטיפוס זה שייכות גתות מס' 11 ,9 ,4א'39 ,
ו15-ב' .הוא מאופיין במשטח דריכה מוארך ,רדוד,
ששיפועו גדול מזה של הטיפוס הקודם .המשטח
מתנקז דרך תעלה ,ששרדה כנראה מנקב ,לבור
איגום רוחבי קטן ,שבתחתיתו גומה לאיסוף שאריות
התירוש .משני צדיו של משטח הדריכה הותקן
זוג אחד ,או יותר ,של ספלולים אחידים בגודלם;
ספלולים נוספים במגוון גדלים פזורים סביב לגת.
הגתות מטיפוס זה זהות לגת מס'  4שחפר סטפנסקי
(תשנ"ט ,67:איור  )15ותאריכה בתקופת הברונזה
התיכונה .לגתות אלה אחידות רבה בתכנון ,ואנו
מציעים לכנות טיפוס זה ׳גת חצורית׳.
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לסידורם של זוגות הספלולים משני צדי משטח
הדריכה שלושה הסברים )1( :הספלולים שימשו
להצבת מסגרת עץ שעליה נשענו הדורכים (גצוב,
אבשלום-גורני ומוקארי תשנ"ח ,)197:כפי
שמתואר בציור הקיר המצרי בקבר נאחת מהשושלת
הי"ח ( )2( ;)Davies 1917: Pl. 26הספלולים
שימשו בסיס למכבש שק שנסחטו בו הזגים,
בדומה למתואר בקבר חתי מהממלכה התיכונה
( )3( ;)Newberry 1893: Pl. 12הספלולים שימשו
להצבת קנקנים (סטפנסקי תשנ"ט .)67:סידור
הספלולים בשני מערכים — באחד זוג ספלולים
אחד או שניים משני צדי המשטח ,ובשני ספלולים
פזורים סביב משטח הדריכה ובור האיגום — מעיד
אולי על תפקידם .אלה הסדורים בזוגות משני צדי
המשטח שימשו כנראה להצבת מסגרת עץ למשען
או להתקנת מכבש שק ,ואילו אלה הפזורים סביב,
בעיקר בקרבת בור האיגום ,שימשו להצבת קנקנים.
בכמה מרכיבים ,כמו המשטח המוארך
והמשופע ,בור האיגום הרוחבי וזוג הספלולים
משני צדי משטח הדריכה ,דומות הגתות מחצור
לגתות 'התענכיות' (גצוב ,קובלו-פארן וטפר,
בדפוס) ,ובהן הגת שנחשפה בתל תענך שתוארכה
לתקופת הברונזה הקדומה או לראשית תקופת
הברונזה התיכונה (גצוב ,אבשלום-גורני ומוקארי
תשנ"ח .)Lapp 1969:13–14 ;197:אולם ,הגתות
׳החצוריות׳ שונות מהגתות 'התענכיות' בקשר
שבין משטח הדריכה לבור האיגום .האחרונות
מחוברות בזוג נקבים שנחצבו בדופן בור האיגום
הצמוד למשטח הדריכה ,ואילו הגתות ׳החצוריות׳
מחוברות בתעלה אחת שכנראה שרדה מנקב אחד.
גתות דומות מאוד לאלה שנחשפו סמוך לתל חצור
תועדו בסקר מפת מגדל (תור תשס"א .)23:החרסים
מצמד גתות 15ב' מחזקים את תיארוך הגתות
׳החצוריות׳ (טיפוס  )IIלתקופת הב"ת .2
 .IIIלטיפוס זה שייכות גתות מס' 21 ,20 ,8א'34 ,
ו35-ב' .מרבית הגתות הפזורות בגבעות שמצפון
לתל חצור וממערב לו מאופיינות במשטח דריכה
רדוד בעל מתאר לא-רגולרי ,המנצל את צורת
מחשוף הסלע ושיפועו ומתנקז לבור איגום קטן
שצורתו לעתים רוחבית .כיוון שגתות אלה נמצאו
בשטח הפתוח ,ללא התייחסות סטרטיגרפית
כלשהי ,ובגלל צורתן הפשוטה והלא מוגדרת ,לא
היה אפשר לתארכן .יש לציין שהן דומות לגתות
מטיפוס  ,IIבמיוחד לגת  39בשטח .A
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פירים (שטח )A
על פני הסלע ( 198.50–192.50מ' מעל פני הים)
נחשף מתארם של שמונה פירים רבועים ,הדומים
זה לזה (מס' 35 ,33 ,30 ,12א';41 ,40 ,37 ,36 ,
טבלה  .)2אף שהפירים לא נחפרו ,אפשר להניח
שהם מוליכים למערות קבורה .שניים מהם ראויים
לציון :פיר מס'  ,12אשר בצד הגבוה של שוליו
נחצבה תעלה שתפקידה לנתב את מי הגשמים
לצדדים ,ופיר מס' 35א' ,שנחצב בשוליו המזרחיים
של משטח הדריכה של גת מס' 35ב' (איור ,)4
ככל הנראה בזמן שהיא כבר לא הייתה בשימוש.
מערות קבורה שמוליכים אליהן פירים מרובעים,
אנכיים ,אופייניות לצפון הארץ בתקופת הברונזה
הביניימית ( )Greenhut 1995ובתקופת הברונזה
התיכונה (גצוב ונגר .)2002
טבלה  .2מידות פתחי הפירים

מס'

מידות הפתח (מ')

12

1.50 × 1.10

30

1.10 × 1.10

33

1.10 × 1.10

35א'

1.05 × 0.95

36

1.10 × 1.10

37

1.07 × 0.96

40

1.20 × 0.92

41

1.00 × 0.90

איור  .4פיר מס׳ 35א׳ חצוב בשוליים המזרחיים של משטח
דריכה 35ב׳ ,מבט למערב.

חפירות במרחב הכפרי שממערב לתל חצור

34

ריכוזי מערות קבורה שלהן פירי כניסה מרובעים
נמצאו בגבעות שממזרח לתל חצור ומדרום לו;
ראשית השימוש בהן מיוחס לתקופת הב"ת  ,1אך
הן נוצלו לקבורה גם בתקופת הב"ת ( 2סטפנסקי
תשנ"ג ,6:איור  .)9ריכוזים אלה ,וכן פתחיהם של
פירים נוספים שנמצאו בגבעות אלה ,מיוחסים
לבתי הקברות של חצור בתקופת הברונזה התיכונה
(סטפנסקי תשנ"ט .)66:ריכוז הפירים שנמצא
בשטח ( Aר' איור  )1מעיד על כך שבתקופת
הברונזה התיכונה הייתה העיר חצור מוקפת בבתי
קברות מרוב עבריה.
מחצבות (שטח )A
במחשוף הסלע התחתון בשטח  Aנחשפו שלוש
מחצבות (מס' 11 ,5ב' ;31 ,תכנית  ;6טבלה )3
וחלק ממחצבה נוספת (מס'  .)32מחצבות אלה

טבלה  .3מחצבות

מס'
5

מידות המחצבה (מ') מידות ממוצעות של האבנים (מ')
12.0 × 5.0

11ב' 20.0 × 4.5
31

ניצלו את מחשוף הקרטון הרך לחציבת אבני גזית
ארוכות במיוחד ,כפי שאפשר לראות מתשלילים
שנותרו על פני הסלע לאחר ניתוק אבני הגזית.
חלקה המערבי של מחצבה 11ב' נחצב בתוך
גת 11א' ,שממנה נותר בור איגום מלבני (איור .)5
מחצבה מס'  31נמצאת בשוליו המזרחיים של
מחשוף הסלע; אפשר עדיין לראות חמש אבני גזית
שנחצבו בה ,אך לא נותקו מהסלע (איור  .)6רוחב
אבני הגזית  0.45–0.40מ'; אורכה של אחת מהן
כ 0.9-מ' ,ושל אחת אחרת —  1.5מ' .אורכן של
יתר האבנים אינו ברור ,אך הן ארוכות מ 0.9-מ'.
במחצבה מס'  32לא היה אפשר לעמוד על מידות
האבנים שנחצבו בה.
לרוב ,אי אפשר לתארך מחצבות ,בעיקר כאלה
שנמצאו על מחשופי סלע בשטחים פתוחים ללא
ממצא מתארך .מכל מקום ,סמיכותן של המחצבות
לתל חצור מעלה את ההשערה שאבני הבנייה
הגדולות נועדו לבניית מבני הציבור שם .בחפירות
בתל חצור אכן נמצאו אבני בנייה מאבן גיר רכה,
בעיקר בשכבות מתקופת הברזל (לדוגמה ,ר' ידין
ואחרים תשכ"א :לוח .)52

4.0 × 2.0

1.60 × 0.50 × 0.36

ספלולים

2.00–1.80 × 0.50 × 0.30

נוסף לספלולים הסמוכים לגתות (ר' לעיל) ,נמצאו
על פני משטחי הסלע עוד ספלולים רבים ,דוגמת

1.50–0.90 × 0.45 × 0.40

גת 11א׳ Winepress

11ב׳

5

31

32

תכנית  .6מחצבות בשטח .A
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איור  .5מחצבה מס׳ 11ב׳ ,מבט למזרח.

איור  .6מחצבה מס׳  31בשוליים המזרחיים של מחשוף הסלע ,מבט למזרח.

מס' ( 38ר' איור  .)1לא היה אפשר לקושרם
למתקנים אחרים ,ונראה שהשימוש בהם היה מגוון.
מערות

הותקנו גומחות להצבת נרות שמן למאור; שרידי
הפיח עדיין ניכרים סביב הגומחות .בחלל החדר
הצטבר סחף ,ובתחתיתו נמצאו חרסים מן התקופה
הממלוכית.

שטח A

שטח B

במחשוף סלע באמצע המדרון נמצאו שתי מערות,
אחת טבעית (מס'  )6ואחת חצובה (מס'  .)7למערה
מס'  7חדר אחד שנחצב בקפידה רבה ,ובקירותיו

למרגלות המדרון הצפוני נחשפה מערה (מס'
 )14חצובה בסלע הקרטון מתחת למעטה הנארי
(תכנית  .)7במדרון הסלע מעל פתח המערה חצובה
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1

1

1

0

1

מ׳

m

1

m

2

0

מ׳

2.00

2.00

1.00
1.00

0.00

0.00

1-1

תכנית  .7שטח  ,Bמערה מס׳  ,14תכנית וחתך.

1-1

תכנית  .8שטח  ,Bמתקן אשפרה(?) מס׳  19א׳ ,תכנית וחתך.

תעלה רדודה להטיית מי נגר .גובה פתח המערה
כ 1.2-מ' ,רוחב המערה כ 2-מ' ועומקה כ 8-מ' .מחוץ
לפתח המערה היו מצבורי עפר גדולים שנערמו,
ככל הנראה ,בעת ניקוי המערה והתקנתה לשימוש
בכפר ׳מערות הדרוזים׳ .מצבורי העפר נחפרו ולא
נמצאו בהם ממצאים ארכיאולוגיים .המערה לא
נחפרה .כ 30-מ' ממזרח למערה נחשף כוך חצוב
בסלע (כ 0.9-מ' גובה הפתח 0.8 ,מ' רוחב ,כ 1.7-מ'
עומק); לא ברור למה הוא שימש.
מתקן אשפרה(?) (שטח )B
על גב השלוחה בשטח  258.60( Bמ' מעל פני
הים) נחשף פיר מלבני (מס' 19א';  3.2 × 2.8מ',
עומק  2.5מ'; תכנית  ;8איור  .)7בדופנו המזרחית
חצובות שש מדרגות ,התופסות את מלוא רוחב
הפיר ,והן מובילות לתחתיתוִ .שלחן הממוצע של
המדרגות כ 0.3-מ' וגובהן  0.24–0.22מ' .המדרגה
התחתונה נמצאת בעומק  1.7מ' מתחת לשפת הפיר.
צמוד לדופן הדרומית ,בעומק  1.5מ' משפת הבור,
נחשף משטח סלע חצוב ,כנראה מדף או ספסל

איור  .7מתקן אשפרה(?) 19א׳ ,מבט לדרום.

( 0.46מ' רוחב) .בדופן הצפונית של הבור ,בעומק
 0.85מ' משפת הבור ,נפער חלל שרוחב פתחו
כ 0.9-מ' .בתוך החלל לא נתגלה כל ממצא ,ונראה
שהוא נוצר בתהליכי בליה ופגע בקצה הצפוני של
המדרגות התחתונות .במרווח שנוצר הונחה אבן
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שטוחה ( 0.7 × 0.5מ') במפלס המדרגה השישית.
בדופן המערבית של הבור ,בעומק  1.3מ' משפת
הבור ,נחשף חלל גדול מתחת לשכבת הסלע שבו
נחצב הבור .נראה שגם חלל זה הוא תוצאה של
תהליך בליה טבעי .בעפר שסתם את החלל נמצאו
שברים אחדים של כלי בישול מהתקופה הרומית
התיכונה ,ובהם שבר של קדרה הדומה לטיפוס
 B3מבית היוצר של כפר חנניה (Adan-Bayewitz
.)1993:119–124
כ 35-מ' מצפון-מערב למתקן האשפרה(?) (מס׳
19א׳) ,במדרון המשתפל צפונה ,נחשף גרם בן חמש–
שש מדרגות (מס׳ 19ב׳; תכנית  ;9איור  ,)8העולות
אל רום השלוחה מצפון לדרום ,ומובילות לכיוון
הפיר .הפיר דומה מאוד לפיר קטן יותר שנחשף
בחורבת חרמשית ,כ 6.5-ק"מ ממזרח ללוד (גרינהוט
תשנ"ח .)158:מעניין ,שגם בחורבת חרמשית נמצאה
במדרון מערכת מדרגות שמכוונת אל הפיר .גרינהוט
זיהה את הפיר כמתקן הקשור בתהליך האשפרה של
אריגים .המתקן שבחורבת חרמשית נמצא סמוך
לבורות מים ,ואכן בתהליך האשפרה היה צורך במים
רבים .כיוון שלא נמצאו מקורות מים סמוך לפיר
שממערב לתל חצור ,קשה לזהותו כמתקן אשפרה.
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תכנית  .9שטח  ,Bמתקן אשפרה(?) 19א׳
ומערכת המדרגות 19ב׳.

איור  .8מערכת המדרגות שמצפון למתקן האשפרה(?) ,מבט לדרום.

מ׳

חפירות במרחב הכפרי שממערב לתל חצור

38

סיכום
החפירות בגבעות המרחב הכפרי שמצפון לתל
חצור וממערב לו מרחיבות את ידיעותינו על
הפעילות בשטחים הפתוחים הסמוכים לעיר ,כגון
ייצור יין ,קבורה במערות פיר וחציבת אבני בנייה.
בחפירה זוהה טיפוס גתות מתקופת הברונזה
התיכונה האופייני לתחומה של חצור (מכאן,
הגתות 'החצוריות') .ייתכן שבהמשך המחקר יזוהו
טיפוסים נוספים של גתות בנות תקופת הברונזה
התיכונה ,ואפשר יהיה לעמוד על תחומי תפוצתן.
גם אחרי חורבנה של העיר הקדומה בחצור המשיכו

כורמים לדרוך ענבים במקום כעדותן של הגתות
המאוחרות (טיפוס .)I
הפירים שנמצאו בשטח  Aמעידים ,ככל הנראה,
על בית קברות מתקופת הברונזה התיכונה .עד עתה
נודעו בתי קברות של חצור מתקופה זו רק ממזרח
לתל ומדרום לו (סטפנסקי תשנ"ג :איור  ;9תשנ"ט:
איור  .)13שיוכן של המחצבות לימי היישוב בתל
הוא סביר ,אך אין לו אסמכתה ברורה .מחצבות
אלה מצטרפות למחצבות רבות אחרות שסקר
סטפנסקי (תשנ"ט )71–70:מדרום-מערב לתל וכן
מדרום ומדרום-מזרח לו .גם סטפנסקי הניח שחלקן
שימש לאספקת אבנים למבני העיר.

הערות
 1החפירות נערכו בהנהלת המחברים (הרשאה מס׳ .)A-3739
מנהלי השטחים היו :יואב לרר (אתרים מס'  ,)15 ,7 ,6עדנה
עמוס (אתרים מס'  ,)9 ,8בוטרוס חנא (אתרים מס' ,)23–21
מטאנס איוב (אתרים מס'  )40–24 ,11 ,5 ,3ונאיל דמוני (אתר
מס'  .)19סייעו אברהם האג׳יאן וטניה קורנפלד (מדידות).
 2את הסקר הארכיאולוגי לאורך התוואי ביצעו בחודש מאי
 2002יוסי סטפנסקי ,מרדכי היימן ולטיציה ברדה (רישיון מס'

 )G-60/2002בעקבות הסקר נרשמו כ 27-אתרים שבהם
נראים שרידי עתיקות או שיש בהם סיכוי סביר למציאתם.
בחלק מן השטח שנסקר נערכו סקרים קודמים וחפירות הצלה
אחדות בראשית שנות ה 90-למאה הכ' (סטפנסקי תשנ"ג;
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the rural hinterland WeSt oF tel Hazor
edna amoS and nimrod getzov
(PP. 27–40)
Salvage excavations were conducted in
October 2002 along the route of the planned
Tel Hazor bypass road (Areas A–C; Site 10;
map ref. NIG 25260–90/76632–7035, OIG
20260–90/26632–7035; Fig. 1). The excavations exposed archaeological evidence
representing a range of activities from many
different periods, both at the time when Hazor
was at the height of its prominence and during
periods when the tell was abandoned. The
evidence consisted of winepresses, shafts,
quarries, cupmarks, caves and a curing
installation(?) (Fig. 1).
winepresses (Table 1; Plans 1–5; Figs. 2, 3).
Fifteen winepresses were exposed, adding to
the many winepresses previously surveyed on
the hills surrounding Tel Hazor. All are simple
presses and they can be classified as three
types:
I. Winepresses consisting of a rectangular
treading floor draining into a large and
particularly deep collection vat (Nos. 15c, 21b).
Roman and Byzantine potsherds recovered
from the collecting vats suggest that these
winepresses were used at the latest during the
Byzantine period.
II. Winepresses consisting of a steeply sloping
elongated treading floor (Nos. 4, 9, 11a, 39,
15c). A narrow channel drains from the floor
into a small lateral collecting vat, with a
depression in its floor to collect the must. One
or more pairs of cupmarks are hewn on both
sides of the treading floor; further cupmarks
are distributed around the winepress. On the
basis of their design, these winepresses should
probably be dated to Middle Bronze Age II; we
have termed the type: “Hazor Winepress”.
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III. Winepresses consisting of a shallow
treading floor with an irregular shape, draining
into a collecting vat which is often lateral (Nos.
8, 20, 21a, 34, 35b). The type has not been
dated, but its dating is probably similar to that
of Type II.
Shafts (Nos. 12, 30, 33, 35a, 36, 37, 40,
41; Table 2; Fig. 4). Traces of eight similar
shafts were visible on the rock face, on which
excavations were not conducted. The shafts
probably led to burial caves, characteristic of
the north of the country during the Intermediate
Bronze–Middle Bronze Ages.
Quarries (Nos. 15, 11b, 31, 32; Table 3; Plan 6;
Figs. 5, 6). On the hill where the burial shafts
were recorded, three quarries were identified,
and part of an additional quarry. Rectangular
ashlar blocks were produced here, measuring
1.40–2.00 × 0.45–0.60 m and approximately
0.3 m thick. The close proximity of the quarries
to Tel Hazor suggests that ashlars quarried here
were used to construct public buildings on the
tell.
caves (Nos. 6, 7, 14; Plan 7). Two caves hewn
in the limestone rock were recorded in Area A;
one of the caves (No. 7) yielded potsherds from
the Mamluk period. Another cave was recorded
in Area B; it was devoid of archaeological finds.
Stepped curing installation(?) (Nos. 19a, 19b;
Plans 8, 9; Figs. 7, 8). A rectangular shaft was
exposed in Area B, with six steps hewn in one
of its sides, leading to the bottom of the shaft.
Approximately 35 m north of the installation, a
flight of five to six steps was exposed leading
in the direction of the shaft. The installation
is similar to one revealed by Zvi Greenhut at
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Horbat Hermeshit, where he identified the shaft
as a curing installation. The Horbat Hermeshit
installation was, however, located near water
cisterns, and large quantities of water are
indeed a prerequisite for the curing process.
In the absence of a nearby water source, it is
difficult to identify the Tel Hazor installation as
a curing installation.
CaPtionS to illuStrationS
Fig. 1. Tel Hazor and its vicinity (after
Stepansky 1993: Fig. 10), showing excavated
Areas A–C and Site 10.
Table 1. Dimensions of winepresses in Areas
A–C (in meters).
Plan 1. Area A: Winepress 8, plan and section.
Plan 2. Area A: Winepress 11a, plan and section.
Plan 3. Area A: Winepress 39, plan and section.
Plan 4. Area B: pair of winepresses, 15b, plan
and section.
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Fig. 2. Area B: pair of winepresses, 15b,
looking south.
Plan 5. Area B: Winepress 15c, plan and section.
Fig. 3. Area B: Winepress 15c, looking east.
Table 2. Dimensions of shaft openings.
Fig. 4. Shaft 35a hewn on eastern border of the
treading floor, Winepress 35b, looking west.
Table 3. Quarries.
Plan 6. Quarries in Area A.
Fig. 5. Quarry 11b, looking east.
Fig. 6. Quarry 31 on the eastern border of the
rock outcrop, looking east.
Plan 7. Area B: Cave 14, plan and section.
Plan 8. Area B: Curing installation(?) 19a, plan
and section.
Fig. 7. Curing Installation(?) 19a, looking south.
Plan 9. Area B: Curing Installation(?) 19a, and
the system of steps (19b).
Fig. 8. Area B. System of steps to the north of
Curing Installation(?) 19a, looking south.
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