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תפוצה ומאפיינים של מתקני סלע (מכתשים וספלולים)
במערת אורנית ,הר הכרמל ,ישראל
דני רוזנברג ודני נדל
מכון זינמן לארכיאולוגיה ,אוניברסיטת חיפה

מערת אורנית נמצאת על הגדה הדרומית של נחל גלים ,לא הרחק מהמבואות המזרחיים של
טירת הכרמל ומהשכונות הדרומיות של חיפה .המערה נחקרה על ידי עולמי וחבריו וממצאים,
בעיקר מהתקופה הפליאוליתית התיכונה ,פורסמו בעבר (.)Olami 1957, 1965, 1984:46, 49-51
עולמי וחבריו פרסמו גם מספר מכתשי סלע וספלולים ,כמו גם פריטי צור וחרס מאוחרים,
שחלקם נמצא בברקצייה .במאמר זה אנו מתארים תוצאות ראשוניות ממחקר שנערך בשנת
 2007והתמקד במכתשי הסלע והספלולים במערת אורנית ,שהינו חלק ממאמץ לתעד ולנתח
מתקני סלע פרהיסטוריים מאזורים שונים בישראל.
העבודה במערה התמקדה בשלושה חדרים קרובים בהם נמצאו הריכוזים הגדולים ביותר
של מתקני סלע .המאמר מציג את המכתשים והספלולים ואת דגם הפיזור שלהם בחדרים
אלה .חלקם ,בעיקר אלה שבחדר  ,AIIפגועים בגלל התבלות פני הסלע ובהתאם מציגים רק
חלק מידותיהם המקוריות .תיארוך ראשוני אפשרי רק על פי צורתם ,קוטרם ועומקם (בהעדר
ממצא מתארך אחר).
מכתשי סלע וספלולים מופיעים בדרום הלבאנט בסוף התקופה האפיפליאוליתית והם
מאפינים בעיקר אתרים המשויכים לתרבויות הנאטופית והחריפאית ולמכלולים מישובי
התקופה הנאוליתית הקדם קרמית א' .בעוד שהמכלולים הנאטופים מציגים עושר צורני ומגוון
רחב של גדלים של מכתשי סלע וספלולים ,בתקופה הנאוליתית הקדם–קרמית א' המגוון
מוגבל מאד וכולל בעיקר ספלולים הנמצאים הן על מחשופי סלע והן על לוחות ובולדרים,
בעיקר בתוך המבנים .סיכום ראשוני של מחקר מכתשי הסלע והספלולים במערת אורנית
מלמד על מכלול הומוגני למדי מבחינה טיפולוגית ומורפו–מטרית .נראה כי מרבית הפריטים
מתאימים במידותיהם ובמאפייניהם לטיפוסים האופייניים לתקופה הנאוליתית הקדם–קרמית א'.
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