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עוזי עד
באזור התעשייה הצפוני של אור עקיבא )מגרש
 (72נערכה חפירת הצלה בשטח שיועד לבנייה
) 46 × 35מ'; נ"צ רי"ח  ,19269/71395רי"י
 ;14269/21395איור  1.(1בחפירה נחשפו יסודות
של מבנה משלהי התקופה הביזנטית ושרידיהן של
מערכת חקלאית ומערכת השקיה — באר ,תעלה,
רחבה מרוצפת ושלושה קירות מסוף התקופה
הביזנטית ומראשית התקופה האסלאמית 2.באזור
נערכו בעבר חפירות אחדות :נאמן )תשנ"ה( חשף
כביש ביזנטי; אלי ינאי גילה בית חווה הלניסטי
וכבשן סיד )ר'  ;(Yannai, this volumeפיילשטוקר
)תש"ס;  (2006מצא בית קברות מהתקופות הרומית
והביזנטית ,וכן קטע מדרך ביזנטית ומחצבות;
נגורסקי )תשס"ג( חשפה מאוזוליאום רומי ,שטח
חקלאי וגורן ביזנטיים; וחוסיין )תשס''ד ]א[;
תשס"ד ]ב[( גילה מתקן מטויח וקיר דל מהתקופה
הביזנטית.
בית חנניה
Bet Hananya

המבנה
האלמנט הקדום ביותר שנתגלה הוא מבנה גדול
) 7.5 ;W13 ,W12 ,W21 + W14מ' רוחב 13.5 ,מ'
אורך החשיפה; תוכנית  ,(1שנמצא בחלקו הדרומי-
מערבי של השטח ונמשך דרומה אל מחוץ לתחום
החפירה .מהקירות ,שהשתמרו ברובם לגובה נדבך
אחד ,נתגלה לכל אורכו רק הקיר המזרחי ),(W12
ואילו הקירות הדרומי ) 3 ;W13מ' אורך( והצפוני
) W21והמשכו  13.5 ;W14מ' אורך( נחשפו רק
בחלקם .קיר  19חילק את המבנה לשני חדרים.
הקירות בנויים מאבני כורכר מסותתות היטב
וביניהן חומר מליטה בהיר .הנדבך התחתון של
קיר  12בנוי על נדבך יסוד הבולט למערב ),L131
 ;L132תוכנית  :1חתך  ,(5–5ומתחתיו אבנים
קטנות .תשתית הרצפה ) (L127עשויה אבנים
קטנות מלוכדות בטיט בהיר .גובה התשתית  8.4מ'
מעל פני הים ,גבוה אך מעט מנדבך היסוד בחלק
הדרומי-מזרחי של המבנה ).(L131
קירות המבנה והרצפה נפגעו ונשדדו ,כנראה
במהלך בניית הבאר ) ,L130להלן( וקירות  11ו20-
המאוחרים )להלן( .לפי הממצא הדל מהיסודות
) ;L131איור  (1:6ולפי תאריכם של האלמנטים
הבנויים מעליהם ,וכן העובדה שזהו האלמנט הבנוי
היחיד שלא הונחה תחתיו תשתית מיובאת )להלן(,
זהו המבנה הקדום ביותר בחפירה — משלהי
התקופה הביזנטית.
הבאר ותעלת המים
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איור  .1מפת איתור של החפירה ושל חפירות
שנערכו באתר בעבר.

הבאר .לאחר שפסק המבנה הביזנטי מלהתקיים,
נבנתה בחלקו המערבי באר רבועה ) ;L130תוכנית
 :1חתך  ,(3–3שנועדה לספק מים לתעלה שממערב
לה )להלן( .בתקופה שבה נחפרה הבאר היה מפלס
מי התהום כ 1-מ' מתחת לפני השטח הנוכחיים
2
) 7.8–7.6מ' מעל פני הים(.
הבאר ) 7.0 × 4.5מ'( הוקפה בקירות ,ששלושה
מהם נחשפו בחפירה ) W18 ,W17ו W19-הקדום(.
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תוכנית  .1תוכנית השרידים באתר וחתכים )בעמוד ממול(.

השרידים מהתקופה הביזנטית )שלב מאוחר( ומהתקופה האסלאמית הקדומה
Byzantine (late phase)–Early Islamic Remains

השרידים מהתקופה הביזנטית )שלב קדום(
)Byzantine Remains (early phase

עוזי עד
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המשכה של הבאר לדרום נמצא מחוץ לתחום
החפירה .קירות  17ו 18-בנויים בבנייה יבשה
מאבני כורכר בגודל כמעט אחיד )× 0.4 × 0.3
 0.6מ' בממוצע( שלא כמו קירות המבנה הקדום
)לעיל( .שיטה הבנייה של קיר ) 17תוכנית  :1חתך
 (3–3שונה מזו של קיר  .18מקיר  17נשתמר נדבך

אחד של אבנים שהושתת על אבני גוויל בינוניות
וקטנות שביניהן מילוי אדמה .קיר  18בנוי מאבנים
שהוצבו על צדן הצר .קיר  19של המבנה הביזנטי
השתמר היטב לגובה  4–3נדבכים.
הכניסה לבאר הייתה דרך פתח שהותקן במרכז קיר
 .19קרקעית הבאר ,שנחשפה בגובה  7.64מ' מעל
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פני הים ,רוצפה ברובה אבנים גדולות )× 0.20–0.15
 0.6 × 0.3מ' בממוצע; איור  .(2הריצוף שרד בשליש
הדרומי של הבאר ומעט במרכזה; אמנם הריצוף לא
השתמר בשלמותו ,אך סביר להניח שלפחות החלק
הצפוני של הבאר לא רוצף כדי לאפשר את עליית מי
התהום )להלן( .במרכז הרצפה הונחו בניצב שלוש
אבנים ) 0.15–0.10מ' מעל מפלס הריצוף; תוכנית
 :1חתך  .(3–3מטרת ההגבהה אינה ידועה; ייתכן
ששימשה מעמד לבורג השאיבה )להלן(.
על סמך השרידים אפשר לשחזר את תהליך
בניית הבאר כך (1) :כריית בור בחול עד למפלס
מי התהום )לעיל(; ) (2ריצוף החלק הדרומי של
הבור באבנים כדי למנוע גריפת חול בעת השאיבה;
) (3בניית קירות אבן ) (W18 ,W17כדי לתמוך
בדפנות ולמנוע את קריסתן .עד כה לא נחשפו
בארות זהות הכרויות בחול ומרוצפות אבן .במחקר
אתנוגרפי שנערך בצפון סיני נמצא שבקרבת חוף
הים שם וברצועת עזה נחפרו בארות עד לשכבה
אטימה למים )לרוב לס(; אלה כונו בערבית
'מואצי' )מואסי( ,כלומר 'שקעי מציצה' )דר ;1974
פורת תשל''ה .(92:בארות ,שנחפרו בתקופה
האסלאמית הקדומה בתחומי מבנים משלב קדום,
נחשפו גם בקיסריה )פורת ,רבן ופטריך תשנ"ו:
איור  ;26ר' שם דיון( ,אולם שם הם ניכרו עד סלע
האם הגבוה.

תעלת המים .במקביל לכריית הבאר הותקנה
תעלת מים )תוכנית  ;1איור  ;(3חלקה המערבי
של התעלה נבנה על קיר  21של המבנה .התעלה
נחשפה ממערב לבאר לאורך  18.3מ' ,והיא נמשכת
דרומה אל מחוץ לתחום החפירה )חלקה הצפוני
נחשף במלואו( .התעלה בכל שלושת שלביה נבנתה
משני קירות אבן מקבילים הטוחים בשני פניהם
בטיח הידראולי בהיר ) ;L129תוכנית  :1חתך
 ;(2–2הטיח ההידראולי בפן החיצון של התעלה
נועד כנראה להגן על הקירות ממים מן החוץ.
עומקה המרבי של התעלה בשלב הראשון כ0.3-
מ' ורוחבה אינו אחיד ) 0.3–0.2מ'; להלן( .בזמן
פעילותה של התעלה הוצמד לה ממערב קיר אבן
שנועד כנראה לתמוך בתעלה או לשמש שביל או
מדרגה ) ;L128תוכנית  :1חתך .(2–2
לאורך התעלה נחשפו שבע תעלות חלוקה קצרות
) 1.0–0.8 ;C7–C1מ' אורך כל אחת( ,המתפצלות
מהתעלה למזרח ,לצפון ולמערב .ייתכן שהמשכן
היה חפור בחול .כדי לשלוט בחלוקה נהגו לחסום
את תעלות  C7–C4באבן או באריג ,או בשניהם.
קצה התעלה הצפוני מתפצל לשלוש תעלות חלוקה
)איור  ,(4שהבקרה עליהן הייתה בעזרת אבן.
בשלב מאוחר נאטמה בטיט תעלת חלוקה  ,C1ולא
נתאפשרה זרימת המים מהתעלה צפונה .בדרום
התעלה ) (L133הובחנו שלושה שלבים )תוכנית :(2

איור  .2הבאר ,מבט לדרום.

עוזי עד
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איור  .3הבאר )מימין למטה( ,המבנה הביזנטי )במרכז( והתעלה )משמאל( ,מבט לצפון; מאחור — קיר .11

איור  .4נקודת החלוקה הצפונית של התעלה )תעלות חלוקה  ,(C3–C1מבט למערב.

בשלב הראשון ) (L133aנבנתה התעלה במפלס 8.32
מ' מעל פני הים ,רוחבה היה כאמור  0.3מ' ודופנותיה
צופו בטיח הידראולי ורדרד .בשלב השני )(L133b
מולאה התעלה המקורית בטיט כהה ,ומעליו נבנתה

תעלה חדשה שמפלס קרקעיתה גבוה ב 0.21-מ'
ממפלס השלב הראשון ) 8.53מ' מעל פני הים(.
גם בשלב השלישי ) (L133cמולאה התעלה בטיט
אפור כהה ,ומעליו נבנתה תעלה חדשה או אגן קטן.
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8.32

תוכנית .2לוקוס  :133תוכנית וחתכים.

בשלב זה הורחב גם המסד .מפלס קרקעית התעלה
בשלב השלישי ,שהשתמרה רק בחלק הצפוני,
גבוה ב 0.19-מ' מהקרקעית המקורית של L133a
) 8.61מ' מעל פני הים( ורוחבה בשלב זה היה
 0.6–0.5מ' .קרקעית התעלה ודופנותיה טויחו
בשלב זה בטיח הידראולי בהיר .התעלה )או האגן(
של השלב השלישי חסמה את מעבר המים אל החלק
הצפוני של התעלה ,ואפשר שביטלה את המשך
התעלה לצפון ,או שהמים בשלב זה גלשו חוצה
לאחר שהגיעו לגובה הדפנות .עם צאת התעלה
משימוש נהרס קטע זה )ואולי גם קטעים נוספים
שלה( וכוסה בשכבה של טיט אפור בעובי  0.2מ'
) 8.63 ;L133dמ' מעל פני הים(.
סביר להניח שהתעלה והבאר נבנו יחד ,וכי ֵמי
הבאר הזינו את התעלה והועברו אליה בעזרת בורג
ארכימדס .כיוון שהתעלה נבנתה על הקיר הצפוני
של המבנה הביזנטי ) ;W21לעיל( ובבניית הבאר
נעשה שימוש משני בקיר  ,19ברור שהבאר והתעלה
מאוחרים למבנה .כמו כן נתגלו שני קירות ),W11
 (W15מאוחרים לתעלה ולבאר )להלן( :קיר 11
פגע בתעלה והרס אותה בחלקה הדרומי ,וקיר 15
פגע בתעלת חלוקה  C3וסתם אותה בחלקה .לפי
הממצא בתעלה )ביכובסקי ,להלן :מטבע מס' (5
ומעל רצפת הבאר ) ;L130איור  ,(5:6נראה שהבאר

והתעלה פעלו בשלהי התקופה הביזנטית ובתחילת
התקופה האסלאמית הקדומה )סוף המאה הו' –
תחילת המאה הז' לסה"נ(.
הרחבה
בחלק המזרחי של שטח החפירה נחשפה רחבה
גדולה ,עגולה ובנויה )כיכר?  ;L106תוכנית ;1
איור  .(5קוטרה  19.0–18.5מ'; גודלן של אבני
הכורכר הגדולות המרצפות והתוחמות אותה × 0.2
 0.7 × 0.3מ' .הרחבה ,שרק חלקה הדרומי-מערבי
השתמר בשלמותו ,משופעת מעט כלפי מזרח )גובה
הריצוף במערב  8.69מ' מעל פני הים ,ובמזרח 8.42
מ' מעל פני הים( ,בדומה לשיפוע הטבעי של השטח
בעבר .תשתית החול הטבעית אינה יציבה ,ולכן
הונחה במקום תשתית אשר הובאה לאתר קודם
לבנייה .התשתית ) ;L112 ,L107עובי  0.4–0.2מ';
תוכנית  :1חתך  (4–4עשויה מאדמת מילוי כהה
ובה הרבה שברי כלי חרס ,והיא הונחה ופולסה בכל
השטח )מלבד מתחת למבנה הביזנטי ]לעיל[(.
הרחבה תחומה בקיר אבן ) ;(W10רוחבו
 0.4–0.3מ' ,ואליו ניגש הריצוף ) .(L106הריצוף
סדור שורות של אבני גזית גדולות שכיוונן צפון-
מערב–דרום-מזרח .בנקודות החיבור שבין הקיר
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איור  .5הרחבה המרוצפת )במרכז( ,קיר ) 16מימין למטה( וקיר ) 11משמאל למטה( ,מבט לצפון-מזרח.

לריצוף נעשה לעתים שימוש באבנים קטנות יותר
לצורך התאמת אורך השורה לרוחב הרחבה .ניכר
באבני הריצוף שהן בשימוש משני :הן נחצבו
מכמה סוגים של כורכר ,אורכן ועוביין אינו אחיד,
ועל כמה מהן נותרו שרידי טיט וסימני סיתות
שאינם אופייניים לאבני ריצוף .חשוב לציין שאף
על פי שכל השטח סביב הרחבה ,עד למרחק של
 5מ' לפחות ,נבדק ונחפר ,לא נחשפו דרך ,כביש
או אלמנט בנוי אחר הניגש אליה .ראשן של אבני
הריצוף אינו שחוק ואפילו נותרו שרידי טיט בחלקן
העליון .ייעודה של הרחבה ותפקידה אינם ברורים;
ייתכן ששימשה במהלך תקופה קצרה או שלא
שימשה כלל.
חלק מאבני הריצוף של הרחבה פורקו ונשדדו
כבר בעת העתיקה ,בזמן שהרחבה הייתה עדיין
חשופה בפני השטח; עדות לכך הן ערמות של אבני
בנייה ואבני ריצוף קטנות ושבורות שנותרו במרכזה
) .(L111גם ממערב לרחבה נחשף חלק מריכוז של
אבני בנייה טובות ) ,(L116זהות לאבני הבנייה של
הרחבה ,שהונחו בצורה מסודרת .מטבע שנתגלה
בין האבנים )ביכובסקי ,להלן :מטבע מס'  (7מעיד
שהאבנים נשדדו מהרחבה בסוף התקופה האומיית.
נראה כי בעת המודרנית נפגעו חלקי הרחבה

האחרים או פורקו ,למשל במזרח הרחבה )(L104
ניכר שהאבנים הוזזו ממקומן )אולי באמצעות כלי
מכני( ונותרו בתוך החול ,אולי בעת הנחת תשתיות
לבנייה במקום.
לפי הממצא המאוחר ביותר שנתגלה במילוי
שמתחת לאבני הריצוף ) ;L122איור  ,(6:6נראה
שהרחבה נבנתה בשלהי התקופה הביזנטית –
תחילת התקופה האסלאמית הקדומה ,במאות הו'–הז'
לסה''נ ,כנראה בד בבד עם בניית הבאר והתעלה.
הקירות המאוחרים
הקירות הדלים והמפותלים שנחשפו )(W16 ,W11
שימשו לתיחום שטחים חקלאיים או שבילים
להליכה בזמן שהשטח הוצף )בשל שיטת ההשקיה(.
קיר  15נמשך בתוואי ישר ובנייתו שונה מזו של
קירות  11ו ;16-ייתכן על כן שהוא קדום להם ,אך
מאוחר מעט לבניית תעלת המים.
קיר  .15מצפון לתעלת המים נחשף קיר  15לאורך
 16מ' ולגובה נדבך אחד; כיוונו דרום–צפון
)תוכנית  .(1קצהו הצפוני נמצא מחוץ לשטח
החפירה ,וקצה הדרומי ניגש לתעלת חלוקה  C3של
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תעלת ההשקיה ופוגע בה .הקיר ,בדומה לרחבה,
הושתת על מילוי של אדמה חומה כהה )לעיל(
שהובאה כנראה למקום .רוחב הקיר כרוחב שתי
אבנים ,והוא בנוי בחלקו מאבני גוויל מסותתות
במגוון גדלים ,ללא חומר מליטה ביניהן ,בבנייה
מסודרת שבה שני הפנים ישרים )מלבד בקצה
הצפוני ,אך ייתכן שהוא מאוחר יותר(.
קיר  .11מדרום לרחבה ומדרום-מערב לה ,ומצפון
לבאר ,נחשף קיר  ,11שכיוונו הכללי מזרח–מערב.
הקיר ,שמהלכו מפותל )תוכנית  ;1איור  ,(5נחשף
לאורך  30מ' והשתמר לגובה נדבך אחד .הוא בנוי
שורה אחת של אבנים צמודות זו לזו ,מלבד בקצהו
המערבי שנהרס מפגיעה מודרנית; המשכו במערב
נותר מחוץ לתחום החפירה ) .(L126הוא בנוי אבני
גוויל מסותתות בחלקן ,ללא חומר מליטה ביניהן,
ומושתת על מילוי של אדמה חומה כהה ,בדומה
לקיר  .15בקצה המזרחי של הקיר נחשף ריכוז של
אבנים ) ,(L113וכן נתגלה קיר ) 16להלן(.
קיר  .16מדרום לרחבה נחשף קיר  14.5) 16מ'
אורך( שכיוונו דרום-מערב–צפון-מזרח )תוכנית
 ;(1קצותיו המערבי והמזרחי של הקיר נמשכים
אל מחוץ לגבולות החפירה .הקיר השתמר בשני
קטעים קצרים לגובה שני נדבכים; לרוב קרס הנדבך
העליון לכיוון דרום .גם קיר זה ,בדומה לקירות 11
ו ,15-הושתת על מילוי של אדמה חומה כהה ,ובנוי
שורה אחת של אבני גוויל מסותתות בחלקן ,ללא
חומר מליטה ביניהן .אף על פי שהקיר בנוי לגובה
שני נדבכים ,המפלס של ראש הקיר דומה לזה של
ראש קיר  11בחלקו המזרחי ) 8.50–8.45מ' מעל
פני הים(.
קירות  11ו 16-אינם ניגשים זה לזה ,אולם לפי
היחס שבין קצהו המזרחי של קיר  11לקיר ,16
המפלס הזהה של ראשי הקירות וצורת הבנייה
הדומה ,נראה שהקירות נבנו בו זמנית והתייחסו זה
לזה .הם נבנו מעל קירות המבנה הביזנטי הקדום
ומעל תעלת המים ,ולכן הם מאוחרים להם .נוסף
על כך ,כיוון שהקירות מתייחסים בתוואי שלהם
לרחבה ,ייתכן שהם נבנו במקביל לה ,או סביר יותר,
לאחר בנייתה ,כלומר הם השריד הבנוי המאוחר
ביותר שנתגלה בחפירה .לפי הממצא המתארך
שנתגלה מתחת לקירות  11ו 16-ולצדם ),L102
 L113בהתאמה; ר' למשל איור  ;3:6ביכובסקי,
להלן :מטבע מס'  ,(6נראה שהקירות נבנו בראשית
התקופה האסלאמית הקדומה )אמצע המאה הז' –

המאה הח' לסה"נ( .לפי גודלן של אבני הקירות,
ייתכן שלפחות חלקן נלקחו מהרחבה.
הממצא
כלי החרס

הממצא הקירמי בחפירה תוארך כאמור מהתקופה
ההלניסטית ועד למאה הח' לסה"נ ,אולם עיקרו
מהמאות הו'–הז' לסה"נ )איור  ;(6ממצאי
התקופות ההלניסטית והרומית נתגלו במילויים
שהובאו לאתר ,ואילו ממצאי שלהי התקופה
הביזנטית והתקופה האסלאמית הקדומה נמצאו
בהקשר ארכיאולוגי ושייכים לזמנם של השרידים
הבנויים .הקירמיקה שנתגלתה בחפירה )לא כולל
זו שבמילויים( ,להוציא כלי חרס אחדים )לדוגמה
איור  ,(2:6יוצרה באזור )בקיסריה?( .בלוח מוצג
מדגם של הממצא שנתגלה בלוקוסים נקיים בלבד.
כלי הזכוכית

בחפירה נמצאו  76שברי כלי זכוכית 3,כ 30-מהם
שברי גוף שאינם ניתנים לזיהוי .רוב השברים
האינדיקטיביים הם משלהי התקופה הביזנטית
ומהתקופה האומיית )המאה הז' והמחצית הראשונה
של המאה הח' לסה"נ( .לצדם נמצאו כמה טיפוסים
של כלי זכוכית ממסורת הייצור של התקופות
הרומית המאוחרת והביזנטית )המאות הד'–הו'
לסה"נ(.
המטבעות

גבריאלה ביכובסקי
בחפירה נמצאו עשרה מטבעות ,שבעה מהם זוהו.
 .1סל  ,1027לוקוס ) 108מילוי מתחת לריצוף בקטע
שנשדדו אבני הרחבה( ,ר"ע .92997
קונסטנטינוס הא')?( 330–326 ,לסה"נ.
פנים CONS[TA]NTI[ :דיוקן לימין עטור זר.
גב PROVIDENTIA [---] :שער מחנה.
 1.96 ,↑,Æגרם 18 ,מ"מ.
ר' .LRBC 1:24, No. 971
 .2סל  ,5910לוקוס  ,130ר"ע .80396
המאה הד' לסה"נ.
פנים [---] :דיוקן לימין עטור זר.
גב :שחוק.
 1.16 ,Æגרם 13 × 11 ,מ"מ.
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איור  .6כלי החרס.
מס׳

הכלי

לוקוס

סל

תיאור

תיארוך )לסה"נ(

הקבלות

1

קדרת בישול

131

1061/1

חרס

חום-אדום

Adan-Bayewitz 1986:107, Fig. 3:19, 20
Magness 1992:132–133, Fig. 60:1–5

המאות הד'–הז'

2

קערה ממשפחת

125

1049/1

חרס אדמדם עם
חיפוי אדום

Hayes 1972:327–329, Form 2a, Fig. 66:1

המאות הה'–הו'

3

קדרה

127

1046/1

חרס חום-אדמדם

Tushingham 1985:93, Fig. 29:12
Baly 1962:293, Pl. LII: Shape 72.1

4

כלי אנטיליה

127

1046/3

חרס חום-אדמדם

Ayalon 2000:223, Fig. 3:4, 5

LRW PRSW

5

כלי אנטיליה

130

1057/1

חרס חום-אדמדם ר' מס' 4

6

קנקן עזה

122

1089/1

חרס חום

 .3סל  ,1060לוקוס  ,130ר''ע .80397
המאה הד' לסה"נ.
פנים [---] :ראש לימין )מחוץ לאסימון(.
גב :שחוק.
 1.76 ,Æגרם 13 ,מ"מ.
 .4סל  ,1038לוקוס  ,123ר"ע .92999
חיקוי ,המחצית הראשונה של המאה הה' לסה"נ.

Adan-Bayewitz 1986:97–99, Fig.1:8–14
Magness 1992:131–132, Fig. 64:5
Riley 1975:27, 31

המאות הו'–הח'
סוף ביזנטי–
אסלאמי קדום
המאות הו'–הז'

פנים :כתובת מרושלת ,דיוקן לימין.
גב :ויקטוריה צועדת לשמאל.
 0.46 ,→ ,Æגרם 9 × 7 ,מ"מ.
ר' .Bijovsky 2000–2002:199, No. 1
 .5סל  ,1054לוקוס  ,129ר"ע .80395
ונדלי ,אנונימי ,אמצע המאה הו' לסה"נ.
פנים :שחוק.
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גב :עץ תמר.
 0.33 ,Æגרם 8 ,מ"מ.
ר' .BMCV:26, No. 68
 (6) .7–6סל  ,1022לוקוס  ,102ר"ע  (7) ;92996סל
 ,1023לוקוס  ,116ר"ע .92998
אומיי ,פוסט-רפורמה ,רמלה  120להג'רה )=  737לסה"נ(.
פנים :ﻻاﻟﻪ اﻻ اﷲ وﺣﺪ
גב :ﺿﺮب ﻫﺬا اﻟﻔﻠﺲ ﺑﺎﻟﺮﻣﻠﺔ
 ,Æפלס 1.8 (6) .גרם 14 ,מ"מ; ) 2.08 (7גרם,
 17 × 14מ"מ.
ר' ).Ilisch 1993:14: No. 65 (6); No. 70 (7
סיכום ודיון
בחפירה נחשף שטח חקלאי בלב קרקע חולית
מקומית ,שטויב באדמה כהה שפוזרה ברוב השטח
)חוץ מאזור המבנה הביזנטי( לצורך יצירת תשתית
של קרקע איכותית לגידולים .לדעתי ,מקורה של
אדמה זו באשפת העיר קיסריה ,ומכאן ההסבר
לכמות הרבה של שברי כלי החרס ואת הממצא
המועט של המטבעות )ביכובסקי ,לעיל :מס' ,(5–1
שזמנם למן התקופה הרומית עד לתקופה הביזנטית
המאוחרת ,ובהם שברים של כלי בית מיובאים כמו
הקערה ממשפחת הקירמיקה הרומית המאוחרת
המחופה אדום ) ;LRWאיור .(2:6
האדמה פוזרה על החול המקומי 0.5–0.3 ,מ'
מעל מפלס מי התהום .פיזור אדמה טובה לעיבוד
חקלאי מעל מי התהום יצר בית גידול נוח לצמחים
שניזונו משכבת עפר פורייה ומאספקה סדירה של
מים מתוקים .המרחק הקטן שבין שבע תעלות
החלוקה ) 7–5מ'( מלמד על גידול בחלקות עיבוד
קטנות למדי .חקלאות המנצלת מי תהום עיליים
בשטחי חולות בקרבת חוף ים נהוגה כאמור גם
היום בצפון סיני וברצועת עזה )'מואצי' ,מואסי(.
מדרום לקיסריה )מצפון לתחנת הכוח אורות רבין
של חברת החשמל( חפר פורת )תשל"ה( שטחי
עיבוד עם 'טורי אבנים' )שבילים?( ,שאותם הוא
תיארך למאות הט'–הי' לסה"נ 4.מצפון לקיסריה
נחשף שטח שאליו הובאה אדמה לטיוב ,ובמרכזו
נחפרו בריכה ותעלת השקיה היוצאת ממנה )פורת,
נאמן ובדחי תש"ן( .פורת תיארך שטח זה לתקופה
הרומית ,וציין שהוא המשיך לשמש גם במהלך
התקופה הביזנטית .שטח חקלאי נוסף שאליו
הובאה אדמה לצורך טיובו ,נחשף בידי נגורסקי
)תשס"ג( ,כ 800-מ' מדרום-מערב לחפירה זו .גם
בעיר קיסריה חשפו פורת ,רבן ופטריך )תשנ"ו:

 ,52 ,38–37איור  (26מערכות חקלאיות דומות,
שכללו :שכבת אדמה שהונחה כתשתית במקום;
מערכת השקיה שלה בארות רבועות ועגולות
שנחפרו עד למפלס מי התהום; ואגני אבן שאליהם
נשאבו המים ומהם הוזרמו לתעלות בנויות .לאורך
דופנות התעלות בקיסריה נפרצו פתחים שדרכם
זרמו המים אל שטחי העיבוד .זמנן של מערכות
אלו ,לדעת פורת ,לאחר הכיבוש הערבי )פורת ,רבן
ופטריך תשנ"ו .(38–37:מממצאי החפירות שתוארו
לעיל עולה תמונה של מטליות קרקע מטויבות
במי תהום גבוהים סביב העיר קיסריה.
שהושקו ֵ
במילוי הבאר ובסביבתה )ובכל שטח החפירה(
נתגלו הרבה מאוד שברים של כלי אנטיליה
מהתקופות הביזנטית והאסלאמית הקדומה )איור
 ,(5 ,4:6אף על פי שלא היה צורך בהם כדי לשאוב
את המים מהבאר .כיוון שהפרש הגובה בין רצפת
הבאר לבין מפלס התעלה הוא פחות ממטר ,ניתן
היה להעלות את המים מהבאר לתעלה שממערב
לה בעזרת קנקנים גדולים או בורג ארכימדס )ר'
ויטרוביוס ,על אודות האדריכלות ,225:איור
 .(10.5ייתכן ומקורם של שברי כלי האנטיליה
בבאר אנטיליה שהייתה בקרבת מקום ,אך סביר
להניח שהם הגיעו עם האדמה שהובאה לטיוב
השטח.
הקירות הדלים והמפותלים ) W11ו(W16-
שימשו כאמור לתיחום השטחים או שבילים .קטע
של קיר דומה בגובהו ובאופן בנייתו נחשף 20–15
מ' ממזרח להם ,בחפירתו של חוסיין )תשס"ד ]ב[(.
הקיר מחפירת חוסיין נחשף לאורך  7.5מ' ,והוא
בנוי אבני גוויל מסותתות בחלקן בשימוש משני,
ללא חומר מליטה ביניהן.
תפקידה של הרחבה לא ברור .האפשרות
שהיא שימשה להולכת בעל חיים שהפעיל באר
אנטיליה אינה סבירה בעיניי ,שכן קוטר הרחבה
גדול מאוד ביחס לרדידות הבאר .נוסף על כך ,לא
נמצאו באזור הרחבה שרידי עמודים לתמיכת קורה
ומערכת להעברת הכוח 5.כמו כן ,לא נמצאו סימני
שחיקה שיעידו על פעילות של הנעת אנטיליה .גם
האפשרות שהרחבה הייתה מפגש דרכים אינה
מתאימה לדעתי בשל היעדר אלמנטים בנויים
הניגשים אליה .ייתכן שהרחבה שימשה משטח
עבודה לעיבוד תוצרת חקלאית )גורן או משטחי
ייבוש( 6,כיוון שהשטח מסביב חולי .אמנם ,זיהוי
הרחבה כגורן הוא בעייתי בשל קרבתם של מי
התהום לפני השטח ,אולם ייתכן שבקיץ ,בעת
עונת הדיש ,היה מפלס מי התהום נמוך ואז נמנע
חלחול המים דרך רצפת האבן.
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צורת הבנייה וממדיה המרשימים של הרחבה
מלמדים שנבנתה ביוזמה ציבורית-ממלכתית ,וכי
איננה מפעל של אדם פרטי .לכך מצטרפת העובדה
שהעברת כמות רבה של אדמה לאתר ,כנראה
מקיסריה המרוחקת ממנו  2.5ק"מ ,דרשה כוח
עבודה רב.
המערכת החקלאית המפותחת שתוארה לעיל,
הייתה חלק מן העורף החקלאי של קיסריה )פורת
תשל"ה; פורת ,נאמן ובדחי תש"ן; נגורסקי תשס"ג(
בשלהי התקופה הביזנטית ובראשית התקופה
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האסלאמית הקדומה .רכיבי המערכת הם באר שנחפרה
אל מי התהום הגבוהים ,תעלת השקיה מטויחת ,רחבה
גדולה וקירות ששימשו לתיחום השטחים או שבילים.
חשיבות החפירה היא בגילוי עדויות לחקלאות שלחין
באזור של אדמת דיונה חולית שטויבה ,דוגמת המואסי
בעזה .האדמה המטויבת הונחה במפלס שסייע
ללחלוחה ברוב חודשי השנה .ייתכן שמפלס מי
התהום באזור עלה לאחר בניית הסכר בנחל תנינים
במאה הד' לסה"נ )סעיד תשס"ג ,(38:והיה צורך
בהשקיה בהצפה רק לפני השתילה ומעט אחריה.
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OR ‘AQIVA: REMAINS OF A FARMING COMPLEX AND IRRIGATION SYSTEM
FROM THE END OF THE BYZANTINE–BEGINNING OF THE EARLY ISLAMIC
PERIODS IN THE AGRICULTURAL HINTERLAND OF CAESAREA
UZI ‘AD
(PP . 49*–60*)
In June and July 2002, a salvage excavation
was conducted in the northern industrial zone
of Or ‘Aqiva (map ref. NIG 19269/71395, OIG
14269/21395; Fig. 1). The excavation extended
across an area of 35 × 46 m, during the course
of which the foundations of a building and the
remains of a developed farm complex were
exposed. The complex served as part of the
agricultural hinterland of Caesarea (as also
indicated by other excavations located north
and south of the city; see Fig. 1) and supplied it
with food during the latter part of the Byzantine
period and the beginning of the Early Islamic
period (sixth to eight centuries CE).
The complex (Plan 1) included a well (L130)
that was dug down to ground-water level,
a plastered irrigation channel (L128, L129,
L133), a large paved plaza (L106), the nature
of which is unknown, and walls (W11, W15,
W16) that either served to delimit the areas,
or delimited paths. The importance of the
excavation lies in the discovery of an irrigated
farming system in a region of sand dunes that
underwent betterment, such as the Muwassi in
Gaza. The ameliorated soil was deposited at a
level such that it remained damp for most of the
year, and it was only necessary to irrigate it by
ﬂooding prior to and after planting.
The Building. The earliest built element in
the excavation was a large structure (W12,
W13, W21+W14), whose northern part was
discovered in the southwestern section of the
area (Plan 1). The building was exposed for a
maximum lenght of 13.5 m. The walls were
built of ﬁnely dressed kurkar stones and light
colored bonding material. The ﬂoor bedding
consisted of small stones bonded with light
colored mortar. Based on the datable ﬁnds from

the building’s foundations (L131; Fig. 6:1) and
from the elements that were erected above it, its
construction should be dated to the end of the
Byzantine period.
The Well (L130). In a later phase a well was
dug in the western part of the building, which
was meant to supply water from the high water
table (Plan 1). Three of the walls that lined the
sides of the well were revealed (W17, W18 and
reused W19). The well extended to the south,
outside the limits of the excavation. The ﬂoor
of the well, which was discovered at a depth of
7.64 m below sea level, was paved with large
stones (Figs. 2, 3).
The Water Channel. At the same time the
well was constructed, a water channel was
built to its west (Plan 1; Fig. 3). The channel
was uncovered for a distance of 18.3 m and
it continued southward, beyond the limits of
the excavation. The channel was built of two
parallel stone walls and was treated on the
inside and outside with light-colored hydraulic
plaster (L129; Plan 1: Section 2–2). Following
the construction of the channel, a stone wall
(L128; Plan 1: Section 2–2) was built adjacent
to its western side.
Seven short distribution conduits (C1–C7;
Fig. 4) that branched out to the east, north and
west were exposed the length of the channel.
Three phases (L133a–c; Plan 2) were discovered
at the southern end of the channel. Based on the
ceramic and numismatic (studied by Gabriela
Bijovsky) ﬁnds, and assuming that the channel
and well were built at the same time, it seems
that they were operated in the later part of the
Byzantine period and the beginning of the Early
Islamic period.
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The Large Plaza. In the eastern part of the
excavation, a large round plaza (L106; Plan 1;
Fig. 5) was exposed, 18.5–19.0 m in diameter.
In order to construct this element on a more
stable foundation than that of the indigenous
sand, a dark soil ﬁll was brought to the site. This
soil contained numerous pottery sherds and was
spread across the entire area (Plan 1; Section
4–4). The ﬁnds recovered from the ﬁll beneath
the ﬂagstone pavement (L122; Fig. 6:6), seem
to reveal that the plaza was built at the end of
the Byzantine period–beginning of the Early
Islamic period (sixth–seventh centuries CE),
simultaneously with the construction of the
well and channel.
The Later Walls. Three walls (W11, W15, W16)
were exposed north of the water channel and
south of the plaza. The walls were built of partly
dressed ﬁeldstones in various sizes, without
any bonding material between them. Based on
the datable ﬁnds recovered from below Walls
11 and 16 and in Loci 102 and 113, it seems

that the walls were constructed at the beginning
of the Early Islamic period (Fig. 6:3) and made
use of some of the stones in the plaza. These
walls were almost certainly used as paths in the
ﬂooded cultivation area.
CAPTIONS TO ILLUSTRATIONS
Fig. 1. Location map of the excavation and
previous excavations in the vicinity.
Plan 1. Plan and sections of the site.
Fig. 2. The well, looking west.
Fig. 3: The well (lower right), the Byzantine
building (center) and the channel (left), looking
north; W11 is seen in the background.
Fig. 4. The northern distribution point of the
channel (C1–C3), looking west.
Plan 2. Plan and sections of the southern end of
the water channel (L133).
Fig. 5. The paved plaza (center), W16 (lower
right) and W11 (lower left), looking northeast.
Fig. 6. Pottery.

