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גוש30591 :
נ.צ17354.13669 :
2952/0 :IAA
הכרזת האתר :י 4952 -עמ' 16.1.01 1280
רחוב :גל ,סיירת דוכיפת ,משה רחמילביץ' ,שד' משה דיין.
תאור כללי :טראסות ,בורות ,בית  4מרחבים ,בית בד ועוד
הקשר סביבתי :אתר בשולי המרקם האורבני
שמות אחרים :אין
יעוד המקום :גן ארכיאולוגי פתוח
בעלות? :
מפעיל המקום :אין
שימוש כיום :אתר ארכיאולוגי מכוסה
גודל :כ 20 -דונם
חפירות :יוגב א' ,מייטליס י'
ניצפות :גבוהה )ביחס למקום האתר .השרידים מכוסים(
תיצפות :נמוכה

פסגת זאב )מזרח(

צ
 500מ'

250

0

תאור הממצא/ים:
שרידי ישוב )כעשרים דונם( מתקופת הברונזה התיכונה א' .בחפירות נחשפו שרידים מתקופה זו ומתקופות מאוחרות
יותר .הממצאים העיקריים:
א .שרידי מבנה "ברזלי" ,בן שני חדרים .בפינת אחד החדרים נחשף בור מים המקושר בתעלות לשתי בריכות חצובות.
כ  50מ' צפונית למבנה נמצאו שרידי מחצבה.
ב .בית ארבעה מרחבים ) 12.2*9.8מ'( מתקופת הברזל .גרם מדרגות הוביל לקומה שניה .יתכן וגלעין המבנה מקורו
במגדל רבוע שהורחב למבנה שנחשף .אתר זה נהרס עם סיום החפירה.
ג .שרידי מבנים מתקופת הברונזה התיכונה ב' :נחשפו שתי שורות של חדרים בהפרש גובה של כ 1.5 -מ' ביניהם .שורות
החדרים מגדירות חצר המרוצפת בלוחות אבן.
ד .שרידי קירות על מצוק סלע.
ה .בורות ,קברים ,ובית בד מהתקופה ההלניסטית.
ו .גת המתוארכת לסוף תקופת הברזל .הגת כוללת משטח דריכה ,בור שקיעה כפול ובור איגום .בתקופה הביזאנטית
הועמק והורחב בור השקיעה ,ובור האיגום יצא ככל הנראה מכלל שימוש.
כיום האתר מכוסה!!!
תקופות :ברונזה תיכונה ,ברזל ,הלניסטית,
ביזאנטית
רמת השתמרות :גבוהה ,ביחס לתקופה
ממצא מיוחד--- :
פוטנציאל לחפירה עתידית5 ,4 ,3 ,2 ,1 :

מידע נוסף:

נחל זמרי )האתר מכוסה(
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יחס אתר  -סביבה:

הממצאים שנתגלו כוסו ,וכמעט ולא ניתן להבחין כיום באתר .השטח
בו נערכו החפירות הוא חלקו העליון של ערוץ נחל זמרי )הנחל העובר
בין פסגת זאב לפסגת זאב מזרח( ,האתר נמצא סמוך לכביש ומתחתיו.

נגישות :נמוכה .השרידים מכוסים ,והשטח עצמו איננו נגיש )מעבר
לגדר בטיחות(.

שימור:
מצב השתמרות :השרידים מכוסים

טכנולוגיות :בנייה באבני גויל

מסקנות:

ערך ארכיאו' מיוחד

לאתר חשיבות רבה כמכלול גדול מתקופת הברונזה התיכונה ומתקופת הברזל ,ומכאן
הצורך בשמירה ובהגנה על השרידים ,גם אם כיום הם מכוסים .במסגרת כוונה בעתיד
לפיתוח נופי )או אחר( של הנחל ,יש לשלב את השרידים בפיתוח החדש ,לאחר חשיפתם
המחודשת .אין לאפשר בנייה במורדות הנחל.

ערך היסטורי
ערך דתי-תרבותי
ערך אדריכלי/טכנו'
מייצג תקופה
ערך נופי
נדירות
רמת השתמרות

היחס לאתרים נוספים בסביבה הקרובה :האתר סמוך לאתרים נוספים בפסגת זאב
ובפסגת זאב מזרח :ראס טויל ) ,(3חר' עדאסה )דרום( )" ,(4בנה ביתך" ) ,(5דיר ע'זאלי ),(7
ראס אבו מערוף ) (8וחר' כעכול ).(9
ייתכנות תיירותית :בינונית ,ברמה שכונתית )לאחר חשיפה מחודשת ופיתוח(.
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מבט על האתר

שרידי מבנה במורדות הנחל

אאאאאאאאאא
האתר בזמן החפירה ,מתוך ארכיון הצילומים
של רשות העתיקות

