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 מוצא והכביש העתידי המתוכנן
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 (1993)מוצא וסביבתה 



 רשות העתיקות 30.11.2011 4

 מפת שטחי החפירה במוצא
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 נצבה-ממגורות בתל א
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 בור ממגורה נסיוני
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Scoops 
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 מוצא 'בורג-אל' ח
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Late Bronze Age Pottery 
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 2ת "שרידים מתקופת הב  
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 תכנית האתר ועליה מיקום   –מוצא 

 ניצבי הגשר המתוכנן
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 טבלת השכבות במוצא

I        נ"לסה' כ-'מאות טז  עותומנית ואילך 

Ib      מאוחר לתקופה הביזאנטית  פוסט ביזאנטי 

II       נ"לסה' ז-'מאות ו  ביזאנטי מאוחר 

III      נ"לפסה' מאה ב   הלניסטי 

IV נ"לפסה' תחילת מאה ו-'מאה ז  2' ברזל ב 

V נ"לפסה' מאה ח  2' ברזל ב 

VI נ"לפסה' מאה ט  1' ברזל ב 

VII נ"לפסה' מאה י  1' ברזל ב 
VIII    נ"לפסה' טז-'מאות יח  'ברונזה תיכונה ב 

IX     נ"לפסה' לד–' מאות לה    'ברונזה קדומה א 

X      נ"אלף שישי לפסה      ניאולית קיראמי 

XI     נ"אלף שביעי לפסה    מאוחר' ניאולית קדם קיראמי ב 

XII    נ"אלף שמיני לפסה    תיכון' ניאולית קדם קיראמי ב 

XIII   נ"אלף תשיעי לפסה    קדום' ניאולית קדם קיראמי ב  
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 "  מבנה המתקנים" VIממגורות שכבה  

 VIבשכבה 
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 VIIשרידי שכבה 
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 ממוצא 14תאריכי פחמן 

Locus Calibrated Age 14C Age  1 

year BP 

# 

2043 1 BC 1050-970 (57.0%) 

     BC 960-940 (11.2%) 

2 BC 1130-920 (95.4%) 

Average 2852 ± 23 4583.3 

4583.4 

4583.5 

2043 1 BC 1130-1020 (68.2%) 

2 BC 1210-1200 (1.5%) 

      BC 1190-1170 (4.3%) 

      BC 1160-1000 (89.6%) 

Average 2898 ± 23 4584.3 

4584.4 

4584.5 

2043 1 BC 1000-965 (32.1%) 

     BC 960-925 (36.1%) 

2 BC 1020-900 (95.4%) 

Average 2898 ± 23 4586.3 

4586.4 

4586.5 

2043 1 BC 1190-1180 (3.6%) 

     BC 1150-1020 (64.7%) 

2 BC 1260-1240 (1.0%) 

      BC 1220-1000 (94.4%) 

Average 2908 ± 28 4587.3 

4587.4 

2083 1 BC 900-875 (23.8%) 

     BC 860-810 (44.4%) 

2 BC 920-800 (95.4%) 

2700 ± 35 4572 
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 מזר ובעופל. מזר וא. חפירות ב

כלי  – Gשטח : עיר דוד

 14חרס משכבה 
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 מזר בעיר דוד. חפירות א

 כלי חרס ממבנה האבן הגדול
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שרידים מתקופת 

 'הברונזה הקדומה א
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 ממצא מהתקופה הניאוליתית

 'קיראמית ב-הקדם 
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חשיפת התיאטרון הרומי ושכונת  

 מגורים עבאסית בטבריה

 וליד אטרש ואבנר הילמן
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regiae 
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 חפירת רחבת הכותל
   בדולח ואלכסנדר און–שלומית וקסלר 

 מהקרדו הרומי לרחבת הכותל : הקונטקסט העירוני
 ..מטרים  5, שנים 1800
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שרידי מבנה עם רצפות מצוירות מהמאה   –ראשית החפירה 

שהיה חתום תחת רחבת הכותל 20ה   
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( גובה' מ 10)מצוק הסלע 
נוצר בעת חציבת הרחוב  

הרומי בצלע גבעת  
ניתן ". עיר העליונה"ה

להבחין בחלוקה של 
.  המצוק לתאי חנויות

מבנים מימי  –כאן 
( 13מאה )הביניים 

.  למרגלות מצוק הסלע
 –בתוך אחד המבנים 

 .מאנית'מאפייה עות
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 מבט צפונה, הקרדו המזרחי
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נשמר חתום תחת ריצוף  )מבנה מתקופת הברזל 
 וחותמות שנתגלו בתוכו( הקרדו הרומי
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 פסיפס לוד  
 מרים אבישר ואמיר גורזלזני: חופרים

 דיאב-ראלב אבו, אק נגר'ז: משמרים
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 ???מהי הנוסחה הנכונה ומי קובע אותה
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,  אתרים ארכיאולוגיים נבחרים בהרי ירושלים
 הרי יהודה ושפלת יהודה

 נספח ארכיאולוגי - 1 .מ.מ.ת

 :משתתפים

 צבי גרינהוט

 לילך סטרול

 דני וייס

 ליטיציה ברדה

 א”אב התשס’ יב
 מרחב ירושלים 01.08.2001

 ותחום שימור 

 רשות העתיקות
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 מטרת העבודה

  את שישרתו והתייחסות תכנון ,לניתוח כלים מתן

 .ויזמים אדריכלים ,מתכננים ,מ.מ.ת-ה עורכי

 לגבי ראשונית מקצועית והמלצה דעת חוות מתן

 .ואתר אתר כל של ופיתוח שימור ,חפירה

 אתרים לסווג העתיקות רשות של  ’פיילוט‘ ביצוע

 .ארכיאולוגיים
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 שיטת העבודה

 GPS אדריכלית ואיש, בניית צוות הפרויקט הכולל ארכיאולוגים

GIS. 

,  בחירה של האתרים המיועדים להופיע בנספח על פי היבט מדעי
תוך כדי שילוב של ראיה  -תיירותי ונופי , חזותי, שימורי, היסטורי

 .אדריכלית ושימורית, ארכיאולוגית

 .בניית שלד לכרטיס האתר

 .הכנת הרקע הביבליוגרפי לאתרים הנבחרים ולאזור

 .ביצוע סקר שדה של האתרים ותיעוד אלמנטים שונים בתוכם

 .הזנת כרטיסי האתר

 .הכנת מפה כללית

 .הכנת מפה ובה חתכי אורך ורוחב נבחרים

 .כתיבת מבוא וסיכום לנספח
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 השטח הנסקר

השטח הנסקר מצוי 
באזור , כולו ביהודה

שעיקרו הוא שטח  
וכולל שתי , פתוח

;  יחידות נוף עיקריות
אזור ההר ואזור 

 .השפלה
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ותקופותיהם האתרים סוגי  

 הם זה בנספח הכלולים האתרים

 ,תקופות של רחב ממגוון אתרים

 הקדומה הברונזה מתקופת החל

  הם .העותומאנית בתקופה וכלה

  של רחב למגוון מתחלקים

  ,חוה בתי ובהם טיפוסים

 חורבות ,נזיריים מכלולים

 גדולים כפרים ,ויישובים

 .ותילים
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 האתרים רשימת

 סנסן’ ח .25  תל עזקה .13                  חנות’ ח .1

 בית עתאב .26  דיר רוחבן’ ח .14                  מצד’ ח .2

 גרס’ ח .27  טחונה’ ח .15                  קובי’ ח .3

 תנור’ ח .28 הר תנופה/’אום דרג’ ח .16  אל חניה’ ח .4

 בית סקיה’ ח .29  מערות לוזית .17  המוצה’ ח .5

 טורה’ ח .30  שקלון’ ח .18 אקוה בלה    /עין חמד .6

 חרת’ ח .31  עבאד’ ח/שוכה’ ח .19  בלמונט/צובה .7

 תל בית שמש .32  נבי בולוס’ ח .20                 מדרס’ ח .8

 הרטוב/ם’רג’ ח .33  תל ירמות .21                  צורה’ ח .9

 קיפא’ ח .34  בית נטיף’ ח .22  בורגין’ ח .10

 ניתה’ ח .35  תל מקנה .23                 חוח’ ח .11

 עין צובה .36  ’אל בורג’ ח .24  חמדה’ ח .12
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 ?בתוכו יש ומה אתר כרטיס נראה כיצד

 :שם האתר

 :כרטיס האתר’ מס

 :הכרזת האתר’ מס

 :צ”נ

 :סוג האתר

 :שמות אחרים

 :ייעוד המקום

 :בעלות

 :מפעיל המקום

 :שימושים

 :גודל

 נגישות
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 האתר כרטיס המשך

 

 

מס' הכרזת האתר:    7602 
נ.צ     :90 – 63 124 /  155– 50 154 

סוג האתר :בית חוה, כנסיה, כפר ערבי 

  Allar as sufla/sifleh , Kh. Nuh , Kh. Tunnur                  :שמות אחרים

יעוד המקום:  ת.מ.א 22 – יערות קק"ל 
מנהל מקרקעי ישראל  בעלות: 

מפעיל המקום: - קרן קיימת לישראל 
שימושים: - 

 
גודל דבלב ינבלצ לולכמ(  ינוניב   :– 6 דונם( 

נגישות: בינוני – ממושב מטע, דרך עפר למערב, במרחק של כ- 1.5 קמ'. 
ראה סעיף 'מידע נוסף'. 

נחפר  חפירות:  לא  
VISIBILITY: האתר על מבניו נראה בברור מחורבת חנות )כביש 375 (

הגדרת גבולות האתר בעייתית. במובנו הצר, יכלול האתר את השרידים הצלבניים לבדם.   במובן הרחב, הוא  תאור כללי: 
יכלול גם את המבנים המאוחרים שקיימיים סביבו, לשלושה כוונים. 

1 .האתר בסביבתו:  האתר ממוקם בנחל זנוח, במורד המדרון הצפוני, כ- 0.5 קמ' ממערב לעין מטע ובצמוד למעין נוסף. 
האתר במובנו הרחב, מתפרש על שטח נכבד והוא בעל אופי מופנם שנובע ממיקומו בין טראסות חקלאיות וצמחיה. גבולות 

המתחם הצלבני שנמצא במרכז האתר )במובנו הרחב(, מוגדרים בקירות תוחמים. 
2 .הממצאים:  גרעין המתחם מאורגן, סביב מעין חצר מרכזית. בין המבנים המקיפים אותה חללים בעלי קמרונות חבית 
מטוייחים, קירות וחלקים גדולים של מבנה, שהשתמר עד לגובה של כ- 9 מ', בעל פרטים אדריכליים מרשימים, שזוהה 
אפסיס והוא מורכב משלושה שדות מקורים, כל אחד, בקמרון צולב. סביב  ככנסיה, שתכניתה: אולם תווך אחד שבקצהו 
הגרעין מבנים פשוטים יותר, מתקנים חקלאיים וקיר סוגר שמגדיר את גבולותיו. בכוון הנחל )למזרח ומערב( ובמעלה 
המדרון )לצפון(, מבנים מאוחרים, ביניהם מבני מקאם וטראסות. מדרום לחורבה בערוץ הנחל, נובע מעין מתוך נקבה, חצובה 

בחלקה התחתון, בנויה בקמרון מחודד בחלקה העליון ומטוייחת. אורכה כ- 14 מ' והיא יוצאת מתוך מערה טבעית. 
 

צלבני, עותמני )חרסים גם רומי קדום(   תקופות: 
 

-פני הקרקע:   טוב  מצב השתמרות השרידים על
– טוב מאוד. באזור הממצא הצלבני השתמרות עד 

גובה של כ- 9 מ'. סביב הגרעין הצלבני השתמרות 
טובה לגובה של כ- 4 מ'. חלק המבנים המאוחרים 

שלמים וחלק לא. 
פרטים אדריכליים בשרידי חלל  ממצא מיוחד: 
הקפי,  כרכובים זיזיים, בסיסי  הכנסיה: כרכוב 

קמרונות, פתחים. 
פוטנציאל לחפירה עתידית:  1 ,2 ,3 ,4 ,5  

 
 
מידע נוסף:   

במידה ומושב מטע חוסם את הגישה לדרך העפר 
שמובילה לאתר, הנגישות הופכת להיות קשה 

ומתבצעת מכוון חורבת חנות, לצפון. 
 

 

 

מיקום האתר  1:50,000   

מבט לדרום, השרידים הצלבניים בתחתית הערוץ  צלום האתר:  
 May 2001    בסבך צמחיה

שם האתר: 
 

חורבת תנור 

ת.מ.מ 1 – אתרים ארכאולוגיים נבחרים במחוז ירושלים ויהודה. 

מרחב ירושלים 
 ותחום שימור 

רשות העתיקות 
 

מס' כרטיס אתר:  04 

 30
 2001

 
תשס"א 

 

 :חפירות

Visibility: 

 :תיאור כללי

 האתר בסביבתו. א–

 תיאור הממצאים. ב–

 :תקופות

מצב השתמרות השרידים על פני 
 :הקרקע

 :ממצא מיוחד

 5-1: פוטנציאל לחפירה עתידית

 :מידע נוסף

 :ארכיאולוגיה

 יחסי אתר סביבה. א–

 חשיבות מדעית. ב–
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 האתר כרטיס המשך

 :שימור

 רמת השתמרות. א–

 טכנולוגיות. ב–

 :ניתוח

 הערכה שימורית. א–

 זמינות לפיתוח לביקורי קהל. ב–

 :מסקנות

 :ביבליוגרפיה

 :תאריך+ ממלאי הנתונים 
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 מפת האתרים



 רשות העתיקות 30.11.2011 54

 תוצרים

הופקו מפות דיגיטלית וידנית של המחוז ועליהן  .1
מיפוי האתרים שנסקרו ביחד עם מפות רקע משכבות 

וכן ביחס לדרכים עתיקות  ( 8א ”תמ, 22א ”תמ)אחרות 
 .ומודרניות

מטרת הכרטיסים לספק את  . הוכנו כרטיסי אתר .2
המידע הרלוונטי של האתרים מבחינה ארכיאולוגית  

 .ומבחינה אדריכלית שימורית

 .הפקת חוברת המהווה את הנספח הארכיאולוגי .3

 


