עתיקות  ,58התשס"ח

ח'רבת עַדָ אסָה :חווה חקלאית בצפון ירושלים
חמודי חלאילה ומרים אבישר
מבוא
אסה )נ"צ רי"ח  ,22273/63722רי"י
ח'רבת ַע ָד ָ
 (17273/13722נמצאת בחלקה הצפוני של ירושלים,
בתחומי שכונת פסגת זאב מרכז ,כקילומטר אחד
מצפון לתל אל-פול )גבעת שאול; איור  ,(1בין שני
יובלים של נחל פרת )ואדי אל-קלט( :ואדי זִ מרה
'אפּי .האתר פרוס על גבעה נמוכה
וואדי אלָ -ח ִ
במורדות המזרחיים של מדבר יהודה ,לצד צומת
דרכים עתיק ,שבו הצטלבו דרך בית חנינא–חזמא,
המובילה ממערב למזרח )Gibson and Edelstein

 ,(1985:150ודרך קדומה יותר ,ירושלים–גבע,
העוברת מדרום לצפון ).(Abel 1938:238
פירושו של השם הערבי של האתר הוא 'עדשים',
והוא קשור לגידול החקלאי שהיה נפוץ בסביבה
מהמאה הי"ט ועד אמצע המאה הכ' לסה"נ )בדומה
לתל אל-פול( .התושבים המקומיים מכנים את
המקום 'ח'רבת אבו עדסי' ,על שם שיח' הקבור
בתחום האתר .כמה חוקרים ,ובהם אבּל )Abel
 ,(1938:238ניסו לזהות את ח'רבת עדאסה עם
ֲד ָשה )יהושע טו ,(37:ששכן לפי
האתר המקראי חָ
התיאור בקרבת ירושלים; אבי-יונה )תשכ"ג(101:

איור  .1האתר וסביבתו.
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זיהה במקום את 'חדשה' — מקום ניצחונו של
יהודה המקבי על ניקונור ).(Tsafrir 1994:23
זיהויה של החורבה עם האתר המקראי לא התקבל
אצל חוקרים מאוחרים.
ח'רבת עדאסה נזכרת ברישומי הסקר של מערב
ארץ ישראל ):(Conder and Kitchner 1883:300
" ...מצפון להר הצופים בולטים שרידים של שני
אתרים :שרידי לנטילס ) (Lentilsושרידי כפר
העשוי להיות 'עדאסה' ,הקרוי גם ח'רבת לדג'ה
) ."(Lidjaבעקבות תיאורים אלה כתב פדרלין
) (Federlin 1906:270ש"יש לציין הריסותיה
של 'עדאסה' או בית לדג'ה ,השוכנת בעמק קטן
לפני ראס א-טאויל הקדומה "...כאשר זיהה את
שרידי היישוב ממזרח לדרך המחברת את גבעת
שאול וגבע .ברמקי ,מפקח עתיקות בימי המנדט
הבריטי ,סקר את האתר בשנות השלושים של
המאה הכ' ,וציין כי באתר הביזנטי עומדים שרידי
מבנים — כנסייה ,מערות מגורים ,בארות מים וגתות.
במסגרת סקר מתקנים חקלאיים בסביבת ירושלים
סקרו גיבסון ואדלשטיין את האתר בראשית שנות
השמונים של המאה הכ' )Gibson and Edelstein
 ;(1985הם ציינו ממצא קירמי מהתקופה הביזנטית
ומימי הביניים .במסגרת סקר ירושלים בראשות
עמוס קלונר ,הובחנו במקום שרידים מהתקופה
הביזנטית ,ובהם מתקנים חקלאיים ומבני ציבור
)קלונר תשס"ב :אתר .(45
החפירה
באפריל  1994בוצעה חפירת הצלה בשוליים
אסה בעקבות עבודות פיתוח
המזרחיים של ח'רבת ַעָד ָ
שנערכו באזור 1.כדי לחשוף יחידות ארכיטקטוניות
שלמות הוסרו מספר רב של מחיצות )בנקטים( ,תוך
שמירה על הסרה במפלסים .הלוקוסים המקבילים
משני עברי הבנקט אוחדו בשלב זה ללוקוס אחד.
שתי מחיצות ראשיות ,אורכית ורוחבית ,הושארו
לצורך בקרה סטרטיגרפית.
בחפירה ,על אף מגבלותיה והתרכזותה בשולי
האתר ,נחשפו שלוש שכבות יישוב :מהתקופות
ההלניסטית והרומית )שכבה  ,(IIIמימי בית אומייה
)שכבה  (IIומהתקופה הממלוכית )שכבה  ;(Iבכל
שלוש השכבות נחשפו שרידים אדריכליים )תוכנית
 .(1עיקר השרידים שייך לתקופה האסלאמית
הקדומה ,והם אף נוצלו בידי המתיישבים
הממלוכים ,אשר ערכו בהם אך שינויים מעטים .על
פני השטח בריבוע הדרומי ביותר ) (E1נתגלו קיר
של טרסה חקלאית ) (W1033וקבר ) ,(L42שנכרה

במילוי והיה ריק מממצא; שניהם מהעת המודרנית.
זיהוי השכבות התבסס בעיקר על אופי הבנייה
ועל הממצא הקירמי .להלן תיאורן מהקדומה
למאוחרת.
שכבה  :IIIהתקופות ההלניסטית והרומית

השכבה ,שעוביה אינו אחיד ) 0.9–0.6מ' עובי(,
נחשפה בעיקר בשלושה ריבועים )(H1 ,F1 ,E1
בחלק הדרומי והנמוך של שטח החפירה ובשקעים
בסלע הטבעי .הממצא האדריכלי דל ,והוא הסתכם
בשרידי קירות ) (W1035 ,W1034שהושתתו הישר
על סלע האם; השרידים המקוטעים לא איפשרו
לשחזר את תוכניתם המלאה .על השרידים מתקופה
זו הצטברה כמות רבה של שברי כלי חרס ,עד
 0.7מ' עובי — ללא ספק עדות להשלכה מכוונת,
אולי ריכוז של אשפה.
בבסיס מפלס זה ,בריבועים  E1ו ,F1-נתגלו
ארבעה קטעי קירות מקבילים ),W1035 ,W1034
 ,(W1038 ,W1037שהשתמרו מהם שני נדבכי אבן.
בריבוע  ,F1הנמצא בין השטח הבנוי בצפון לבין
המדרון הטבעי הנוטה דרומה ,צמוד לריבוע ,E1
הוסרה שכבה דקה של הרבדה אפורה ),(L82 ,L90
שכללה בעיקר שברי כלי חרס מהתקופה ההלניסטית,
אך גם מעט שברים מהתקופה הממלוכית )ר' איור
 .(5מתחת לשכבה זו נחשף הסלע הטבעי ),L64
 .(L50 ,L75בריבוע  F1בשלושה שקעים עמוקים
בסלע הטבעי נחשף מילוי חום בהיר ,שכלל ריכוז
גדול של שברי כלי חרס הלניסטיים )ר' איור .(5
בריבוע  (L88 ,L75) F1קרוב לפני השטח נחשף
מעט ממצא קירמי מהתקופה הרומית )לא אויר(,
ומתחתיו שכבה עבה ) 0.6מ' עובי( של ממצא קירמי
)לא אויר( ,אחיד למדי ,מהתקופה ההלניסטית.
הממצא הקירמי הרב מהתקופות ההלניסטית
והרומית הקדומה היה מרוכז בשולי האתר ,וסביר
להניח ששרידיה העיקריים של השכבה נמצאים
במרכז האתר ,שלא נחפר.
שכבה  :IIימי בית אומייה

לשכבה זו שויכו רוב המבנים והמתקנים שנחשפו
בחפירה )תוכנית  ,(1המשתרעים על רוב האזור
ופזורים ברצף עד מרכז התל .עובי השכבה
 1.2–1.0מ' וצבעה אפור כהה עם ריכוז גבוה של
ממצא קירמי .ברוב הריבועים הושתתה השכבה
על סלע האם ,ורק בריבועים הדרומיים ),E1
 (H1 ,F1היא היתה משוכבת על שכבה  .IIIאופי
הבנייה נחשף במבנים 55 ,52 ,45 ,44 ,27 ,25
ו ,84-השייכים לשכבה זו ,והממצא שנתגלה בתוכם
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)להלן( מצביע על כך שהם שימשו ככל הנראה
אורוות.
מבנה מס'  .44המבנה שנחשף במזרח שטח החפירה
הוא מלבני ,לא-סימטרי ) 6.75 × 5.75מ'( .ארבעת
קירותיו החיצוניים עבים מאוד ) 0.8מ' עובי(;
הקירות הדרומי ) (W1017והמזרחי )(W1018
השתמרו לגובה  0.6מ' ,ואילו הקיר המערבי
) (W1016השתמר לגובה  1.3מ' .בארבע הפינות
הפנימיות של המבנה בולטות אומנות ,שמידות כל
אחת מהן  0.6 × 0.4מ' ,וגובהן  0.8מ'; הן שימשו
בסיס לקשתות שנשאו את תקרת המבנה ,אולי
קשתות צולבות.
המבנה מוגבה מסביבתו :שתי מדרגות הובילו
אל הכניסה ,שנקבעה בקטע הצפוני של הקיר
המזרחי ) ;(L54 ;W1018מהכניסה השתמרו
באתרן אבן הסף ומדרגה אחת .החלל הפנימי
חולק לשני אולמות :אולם גדול );L48 ,L47
 24מ"ר( ואולם קטן ) 8 ;L55מ"ר( .האולם הגדול,
שצורתו האות רי"ש ,רוצף בלוחות אבן מלבניים
במגוון גדלים .בחלק המערבי של האולם נמצאו
שתי שקתות )תוכנית  :1חתך  ;3–3איור ,(2
שהונחו בטור על הריצוף ,בניצב לקיר .1016
השקתות ,האחת מלבנית ) 1.0 × 0.5 ;B462מ'(
והשנייה רבועה ) 0.5 × 0.5 ;B463מ'( ,נחצבו
באבן גיר קשה ועובדו היטב .שני נקבים רחבים
נמצאו בבסיסה של השוקת המלבנית.
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הדרומית-

האולם הקטן ) (L55נמצא בפינה
מזרחית של המבנה ומופרד ממנו בקיר  .1019קיר
זה בנוי משורה אחת של אבנים מסותתות במגוון
גדלים בשימוש משני ,שהונחו ללא סדר — אולי
תיקון מאוחר .הכניסה לאולם רחבה ) 1.2מ' רוחב(
והיא נקבעה בקיר הצפוני ,צמוד לכניסה הראשית.
האולם לא רוצף ,אך בחלק גדול ממנו פולס הסלע
הטבעי לשמש רצפה.
מבנה האולמות ) .(L27 ,L52כ 2.5-מ' ממערב
למבנה  44נחשף מבנה ,המורכב ממערכת של שני
אולמות אורך זהים במידותיהם ובתפקודם ,שייתכן
ששימשו אורוות וחדרי שירות .קיר  W1001והמשכו
 W1015קשר בין מבנה  44לבין מבנה זה .אורכו
של האולם המזרחי ) (L73 ,L68 ,L66 ,L52יותר
מ 11-מ' ורוחבו יותר מ 3-מ' .קירות האולם עבים
) 0.8מ' עובי( ,והם בנויים משתי שורות של אבנים
מסותתות ,שביניהן מילוי של אבנים קטנות וחומר
מלכד; הקירות טוחים בטיח אפור ,ששרידיו ניכרים
על בסיס האומנות )להלן( ואף נמצאו במפולות מעל
הרצפה .לאורך קירות האורך ,במרחק קבוע ,נבנו
ארבעה זוגות של אומנות ,צמודות לקירות ובולטות
פנימה .האומנות שימשו בסיס לקשתות; אחת
הקשתות ) (L72נמצאה נפולה על רצפת האולם.
חלק מהאולם רוצף בלוחות אבן ובחלקו שימש סלע
שפולס .הכניסה אל האולם נקבעה בקיר הדרומי
) ;W1009רוחב  1.2מ'( ,והיא נמצאה סתומה; זהו

איור  .2השקתות במבנה  ,44מבט לצפון.
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אחד התיקונים שנערכו כאשר בתקופה הממלוכית
הפך האולם לשמש חדר מגורים )איור  ,3להלן(.
במרכז האולם ועל רצפתו ,צמוד לקיר המערבי
) ,(W1007הונחה שוקת מלבנית )0.8 × 0.4 ;L461
מ'; איור  ,(4חצובה בסלע גיר קשה ומעובדת היטב.
השוקת צמודה לאומנה ,שבאחת מאבניה הובחנו
כמה נקבים שנועדו כנראה לקשירת בעלי חיים.
שוקת שנייה ) ,(L156עגולה ,הונחה בשקע חפור
ברצפה ,בפינה הצפונית-מערבית של האולם.
האולם המערבי ) 12 ;L71 ,L27 ,L20 ,L16מ'
אורך ,יותר מ 3-מ' רוחב( ,הצמוד לאולם המזרחי,

איור  .3הכניסה לאולם  ,52שנסתמה בשכבה המאוחרת,
מבט לדרום.

דומה לו באופי קירותיו ובעוביים; רוב הקירות
השתמרו לגובה  1.2מ' .האולם חולק לשניים בקיר
נמוך ) (W1004בשל הבדלי גובה טבעיים ,ולכן
רצפתו של החדר הצפוני הרבוע ) 4 × 3 ;L20מ'(
גבוהה ב 0.6-מ' ממפלס רצפת החדר הדרומי; שתי
מדרגות רחבות מובילות מהחלק הצפוני אל החלק
הדרומי ) 8 × 3 ;L27מ'( .בדומה לאולם המזרחי,
נקבעו לאורך קירות האורך של האולם אומנות
מקבילות זו לזו ובולטות פנימה ,ששימשו בסיס
לקשתות התקרה .שני חלקי האולם רוצפו בלוחות
אבן שטוחים .בחלק הדרומי נמצאה מונחת באתרה,
על הרצפה ,שוקת עגולה ) .(L455על רצפת המבנה
נמצאו מטבע מהמחצית הראשונה של המאה הו'
לסה"נ )סוקולוב וביכובסקי ,להלן :מס'  ,(3מטבע
מימי עלא אל-דין כאי קובאד הא' ) 1220לסה"נ;
סוקולוב וביכובסקי ,להלן :מס'  (4וכן גמה עם
דמות האלה המאוחדת )סוקולוב ,להלן( ,שתאריכה
במאה הב' לסה"נ .סביר להניח שהגמה חדרה לכאן
משכבה  ;IIIהמטבע הביזנטי המשיך להתגלגל
במחזור ושרד על רצפת האולם האומיי או שחדר
מהמפלס העליון; והמטבע הממלוכי ,שייך לשכבה
 ,Iעת בנו על האולמות את מבנה ) 41להלן(.
האולם המערבי חולק לחדרים בתקופההממלוכית
)להלן( :על רצפתו המקורית נבנו קירות W1003
ו ,W1014-וקיר  W1004הוגבה.

איור  .4אולם  52והשוקת המקבילה לקירו המערבי ,מבט לדרום .מאחורי השוקת נראית אומנה בקיר,
ובחזית משמאל—אומנה נוספת בקיר המזרחי.
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חדר  .25מדרום-מערב לשני האולמות נבנה חדר
 ,25רבוע בצורתו ) 4 × 4מ'(; קירותיו החיצוניים
השתמרו לגובה  1.3מ' ,והם בנויים בסגנון דומה
לזה של המבנים שתוארו לעיל .עובי קירותיו
כמטר אחד ,והפן הפנימי שלהם טויח בטיח אפור
בהיר שהשתמר על הקירות לגובה  0.7מ' .הכניסה
לחדר זה נקבעה בקיר המערבי ) (W1021והיא
נסתמה בתקופה הממלוכית ,כאשר נבנה החדר
הסמוך ) ,L93להלן(; רצפת החדר עשויה גיר כתוש
ומהודק .על הרצפה נתגלה באתרו ריכוז גדול של
כלי חרס מהתקופה האסלאמית הקדומה )למשל
איור .(9:7
מבנה  2.0 × 1.8) 84מ' מידות פנימיות( מרוחק
כשלושה מטרים מדרום לאולם המוארך המזרחי
) ;(L52קירותיו עבים ופינותיו מעוגלות .הקירות
המזרחי והצפוני ישרים ,ואילו הקירות המערבי
והדרומי בנויים בצורה קשתית .קירות אלה יוצרים
מבנה שצורתו מעוגלת מחוץ וחללו רבוע בפנים.
המבנה השתמר לגובה  1.1מ' .תשתיתו הונחה הישר
על הסלע; בסיס הקירות עבה יותר מהקירות עצמם
ומקנה למבנה צורה פירמידלית .המבנה טויח בטיח
עבה )כמה שכבות טיח( מפנים ומחוץ .לא נתגלה
פתח למבנה ורק מעט ממצא קירמי נתגלה בו.
שיטת הבנייה ,צורת המבנה והטיח שעל קירותיו,
מצביעים כנראה על כך ששימש אסם תבואה.
שכבה  :Iהתקופה הממלוכית

שרידים אדריכליים מהתקופה הממלוכית — כמה
חדרים וקטעי קירות עם רצפות — נחשפו בלוקוסים
הקרובים לפני השטח בכל שטח החפירה; הממצא,
לעומת זאת ,היה פזור בכל השטח .מעל השרידים
הצטבר משקע פריך ) 0.6–0.4מ' עובי( שצבעו
אפור כהה — הובחנו בו שרידי מוקדים .יסודות
החדרים והקירות נבנו על שרידי השכבות הקדומות
ובמקומות אחדים נעשה שימוש במבנים עצמם,
שהוכשרו למגורים :הוספו קירות חוצצים ושונו
תוואי הקירות.
חדר  .41על שרידיו של האולם המוארך המזרחי
של שכבה  IIנבנה חדר  41בניצול הקירות המערבי
והמזרחי של האולם הקדום והוספת כמה נדבכים;
החדר מלבני ,לא-סימטרי ) 4.0 × 3.5מ'( ,וקירותיו
השתמרו לגובה  0.4מ' .הקיר הדרומי לא השתמר,
וייתכן שהכניסה לחדר היתה קבועה בו )איור
 .(3הקיר המערבי ) ,(W1006aשאורכו  3.4מ'
ורוחבו כ 0.5-מ' ,נבנה שורה אחת של אבנים
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מסותתות ,חלקן בשימוש משני .בקצהו הדרומי
שרדה אבן אחת גדולה מהאומנה הקדומה ,אך
הזווית בינה לבין הקיר הצפוני לא ישרה .אורך
הקיר הצפוני ) 4 (W1006bמ' ורוחבו לא אחיד —
 0.45מ' בממוצע .הוא בנוי אחרת מהקיר המערבי:
שורה אחת של אבני אורך לא מסותתות ,בקו לא
ישר ,שהונחה על מפולת אבנים מהמבנה הקדום,
ללא תעלת יסוד .אף על פי כן השתמרו ממנו
שלושה נדבכים )גובה השתמרות  0.6מ'( .מתארו
של הקיר המזרחי ) 3.55 ;W1006cמ' אורך0.45 ,
מ' עובי( אינו ישר והוא בנוי שורה אחת של אבני
רוחב שחלקן לא סותת; הוא השתמר רע ,לגובה
נדבך אחד .קצהו הדרומי מעובה והוא רוכב על
אומנה קדומה יותר ,לאורך של מטר אחד .רצפת
החדר עשויה ממילוי מהודק של עפר מעורב
באבנים קטנות ) 0.4מ' עובי( ,ובו שברי כלי חרס.
על הרצפה נחשף מפלס חיים ובו שברים רבים של
כלי חרס ממלוכיים )למשל איורים ;6:14 ;8 ,6:13
.(1:17 ;10–8:6 ;6 ,2:15
מבנה  .14מתאר קירותיו של מבנה  ,14הצמוד לקיר
הצפוני ) (W1001של האולם המערבי משכבה ,II
בצבץ על פני השטח לפני החפירה בריבוע  ,E6אך
המשכו נמצא מחוץ לתחומי החפירה .הוא נחפר
בחלקו .למבנה ) 2.5מ' רוחב פנימי 5.5 ,מ' רוחב
חיצוני מרבי( קירות עבים )עובי ממוצע כמטר אחד(.
קיר אחד ) (W1003נבנה בתוואי קשתי ,והרווח בינו
לבין קיר  1001aמולא באבנים קטנות ובינוניות.
הקיר הקשתי בנוי בקפידה משני פנים של אבנים:
האבנים בפן החיצון מסותתות ,מונחות על צדן הצר
ומותאמות בבנייתן לצורת הקיר ,ואילו האבנים בפן
הפנימי מוקפדות פחות .המבנה ) (L14רוצף בחלקו
בלוחות אבן ובחלקו בשטיחי פסיפס ,על פי אבני
הפסיפס הרבות שנמצאו פזורות בקטעים שבהם
נעדרו לוחות האבן .אבני הפסיפס עשויות אבן גיר
בצבע לבן )כ 2 × 2 × 2-ס"מ בממוצע( ,ללא ליטוש
או צבע .אופי הבנייה של הקירות והסימטריה
ביניהם מצביעים על כך שהיה במקום מבנה ציבור,
כנראה מסגד.
חדר  6 × 5) 93מ' מידות החלל הפנימי( נחשף כמעט
במלואו בריבוע  ,F4בשוליו המערביים של שטח
החפירה; קירו הצפוני לא נחשף במלואו ,שכן הפן
החיצון שלו נמצא מחוץ לשטח החפירה .הקירות
הדרומי ) (W1022והמערבי ) (W1023בנויים שתי
שורות של אבנים ,שהפן הפנימי שלהם מסותת,
ואילו הקיר המזרחי ) (W1021בנוי משורה אחת של
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אבנים במגוון גדלים ,שהוספו להם אבנים קטנות
כדי לשמור על רוחב אחיד; הם השתמרו לגובה 0.3
מ' .הכניסה אל החדר ) 1.2מ' רוחב( נקבעה בפינה
המזרחית של קיר  .1022צמוד לקירות הדרומי,
המערבי והצפוני נבנה ספסל ) (W1024מאבנים
גדולות .הספסל מטויח בשכבה דקה של טיח
לבן עשוי מגיר כתוש; שרידי הטיח ניכרים בקטע
הדרומי .רוחב הספסל כ 0.5-מ' וגובהו ממפלס
הרצפה כ 0.6-מ' )תוכנית  :1חתך .(2–2
על רצפת חדר ) 25ריבועים  (F–E4השייך
לשכבה  ,IIנבנה בחלק הצפוני קיר ) (W1013לא
ישר ,משורה אחת של אבנים במגוון גדלים .נראה
כי הקיר נבנה לאחר שהחדר יצא מכלל שימוש,
אולי בשלב ממלוכי מאוחר.
הממצא הקירמי
הקירמיקה הקדומה ביותר שנמצאה באתר,
בלוקוסים נקיים  58 ,50ו ,90-מאפשרת לתארך
את השכבה הקדומה ביותר )שכבה  (IIIלתקופות
ההלניסטית והרומית הקדומה .ריכוז גדול של
שברי כלי חרס מתקופות אלו נמצא בצד הדרומי
של האתר ,בריבועים  F1 ,E1ו) H1-לעיל( ,ללא
הקשר סטרטיגרפי ברור ,ונראה שהאתר מתקופות
אלו משתרע מחוץ לשטח החפירה .טיפוסי הכלים
העיקריים הם סירי בישול )איור  (3–1:5וקנקנים
)איור  ,(12–4:5אך גם מעט פכים ופכיות )איורים
 ,(15–13:5צפחות )איור  ,(16:5כלים דמויי כישור
)איור  (18 ,17:5ושני כלים זעירים למשחות )איור
.(20 ,19:5
הממצא הקירמי המועט מפרק הזמן שמן המאה
הג' עד אמצע המאה הז' או המאה הח' לסה"נ ,נמצא
ללא הקשר סטרטיגרפי לרוב על פני הסלע .הממצא
כלל כלים ממשפחות ) Late Roman Cאיור (2 ,1:6
ו) African Red Slip-איור  ,(3:6קערות מעוטרות
בעיטור מקדה )איור  (4:6וקערות פשוטות עם שפה
קשותה ) ;arched rimאיור .(5:6
רוב הממצא הקירמי מהחפירה מתוארך לפרק
הזמן שמן אמצע המאה הז' עד למאה הי' לסה"נ;
מכלול זה נמצא בלוקוסים  40ו 84-בתחומי
השרידים האדריכליים של שכבה ) IIריבועים
 (E–D3ובלוקוסים  82 ,75 ,50ו 95-שבחלק
הדרומי של החפירה .השלב האחרון של שכבה זו
מיוצג בממצא שנתגלה על רצפת המבנה המרכזי
) (L22ומתחת לקשת הנפולה ) ,L33מתחת לאבני
קשת  ;(L72ממצא זה ,ובעיקר הכלים המזוגגים
)איור  (5 ,4:9והנרות )איור  ,3 ,1:12אליהם אפשר

להוסיף את הנרות שבאיור  5 ,4 ,2:12שנמצאו על
רצפות אחרות באתר( ,מצביעים על כך שהיישוב
התקיים ברציפות לפחות עד ראשית או אמצע
המאה הי' לסה"נ.
המכלול מורכב מכלים מייצור מקומי ,האופייניים
לסוף התקופה הביזנטית ולתקופה האומיית .לא
התגלתה קירמיקה ביזנטית מיובאת )Late Roman
 ,(Wareכך שאפשר לשער שהמבנים הוקמו לאחר
שכלים אלה יצאו מכלל שימוש או שלא היו יותר
בהישג יד ,דהיינו בתחילת המאה הח' לסה"נ או
במשך המחצית הראשונה של מאה זו .מכלול
זה עשיר למדי והוא כולל קערות עדינות )Fine
 ;Byzantine Wareאיור  ,(12–5:7וכן טיפוסי
קערות פשוטות שרווחו באותה עת )איורים –13:7
 ,(8 ;20מעט קערות מזוגגות )איור  ,(9סירי בישול
מזוגגים )איור  ,(4–1:10קערות בישול ומכסים
)איור  ,(9–5:10מספר רב של קנקנים הממשיכים
את הטיפוסים של התקופות הביזנטית והאסלאמית
הקדומה )איור  ,(8–1:11קנקנים עדינים )איור
 (12–9:11שצריפתם מעולה בדומה ל ,FBW-וכן
מעט פכים מטיפוס ) FBWאיור  ,(15–13:11פכים
פשוטים )איור  ,(17 ,16:11פכי מים מחרס צלהב
)איור  (20–18:11וצפחות )איור .(21:11
היישוב בשכבה  Iחודש כנראה במחצית השנייה
של המאה הי"ב לסה"נ ,על כך מעיד הממצא הפזור
על פני השטח בכל שטח החפירה ,ללא לוקוסים
נקיים .המכלול הקירמי של שכבה זו עשיר מאוד,
בניגוד לדלותו של היישוב עצמו; נמצאו בעיקר כלים
עשויים ביד ,ובהם קערות )איור  (9–3:13וכלי בישול
)איור  ,(6 ,4–1:15וכן קנקנים/פכים )איור (5 ,4:16
שרבים מהם מעוטרים בדגמים הנדסיים מצוירים.
הכלים העשויים על אובניים כוללים קערות פשוטות,
לא מזוגגות )איור  ,(2 ,1:13קערות מזוגגות )איור
 ,(14ובהן טיפוסים האופייניים למאה הי"ב לסה"נ
)איור  ,(3–1:14וכן קערות שמשך הופעתן ארוך
למדי ,כגון קערות מעוטרות במרח מתחת לזיגוג
)איור  ,(5 ,4:14כלי פאיינס )איור  (6:14וקערות עם
זיגוג חד-גוני ירוק )איור  .(9–7:14נמצאו רק מעט
כלי בישול מזוגגים )איור  ,(5:15וכן כלים סגורים,
כמו קנקנים )איור  ,(3–1:16פכים )איור (6:16
וצפחות עשויות בדפוס )איור  ,(11 ,10:16וכן נרות
האופייניים לתקופה האיובית או הממלוכית .כיוון
שלא נמצאו עדויות המאפשרות לייחס את הבנייה
המאוחרת לתקופה אחרת ,סביר להניח שהממצא
הפזור מעיד על זמן השיפוץ המאוחר של המבנים
ועל משך החיים של השכבה — מאמצע המאה הי"ב
ועד סוף המאה הי"ד לסה"נ.

חמודי חלאילה ומרים אבישר

התקופות ההלניסטית והרומית הקדומה

סירי בישול )איור  —.(3–1:5שלושה טיפוסים של
סירי בישול מסוף התקופה ההלניסטית והתקופה
הרומית הקדומה מוצגים כאן; שני טיפוסים )מס'
 (3 ,2אופייניים לתקופה הרומית הקדומה )ימי בית
הורדוס(.
קנקני אגירה )איור  —.(12–4:5מכלול הקנקנים
שנמצא בריבועים  F1ו H1-כולל כמה טיפוסים שיש
לתארכם מן המאה הב' לפסה"נ עד למאה הב' לסה"נ.
קנקנים מס'  6–4טיפוסיים לתקופה ההלניסטית
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ומקבילות להם נמצאו בירושלים .קנקנים מס' ,9–7
שנמצאו רק בלוקוס  ,75שכיחים מאוד בקרב הקנקנים
שנמצאו ב'קבר הגלוסקמות' שבגבעה הצרפתית
)להלן( ,המתוארך לסוף התקופה ההלניסטית ולתקופה
הרומית הקדומה .קנקנים מס'  12–10שכיחים
בהרודיון ,והם תוארכו שם החל מהמאה הא' לסה"נ
).(Bar-Nathan 1981: Pls. 2:1–6; 3:1–5
פכים ופכיות )איור  —.(15–13:5נמצאו מעט פכים
ופכיות .את שלושת הכלים המוצגים כאן )איור
 (15–13:5ניתן לשייך לתקופה הרומית הקדומה.

2

3

1

6

4

5

9

8

12

11

7

10

14

15

13

17

18

16

10

0

20

איור  .5הממצא מהתקופות ההלניסטית והרומית הקדומה.
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איור 5

מס' הכלי

מס' רישום לוקוס תיאור

תיארוך/הערות

1

סיר בישול

273/3

75

חרס חום-אדום

 150–50לפסה"נ

2

סיר בישול

173/4

75

חרס חום-אדום

שכיח בירושלים בתקופה
הרומית הקדומה

3

סיר בישול

314/1

95

חרס חום ,גריסים לבנים וכהים
זעירים ,צריפה טובה

4

קנקן

280/2

82

חרס חום-אדום שמופעו על פני
הכלי מבחוץ חום בהיר מאוד,
ליבה אפורה ,הרבה גריסים
לבנים זעירים ,צריפה מתכתית

5

קנקן

273/10

75

חרס חום-אפור שמופעו על
פני הכלי מבחוץ צלהב ,גריסים
לבנים זעירים ,צריפה מתכתית

6

קנקן

273/10

75

חרס חום-אפור שמופעו על
פני הכלי מבחוץ צלהב ,גריסים
לבנים זעירים ,צריפה מתכתית

7

קנקן

258/4

חרס חום-בהיר ,ליבה אפורה,
גריסים לבנים ,צריפה מתכתית

8

קנקן

273/9

חרס חום-אדום בהיר שמופעו על
פני הכלי מבחוץ חום בהיר מאוד,
ליבה אפורה ,הרבה גריסים
לבנים זעירים

9

קנקן

273/7

חרס חום בהיר מאוד ,הרבה
גריסים לבנים ,צריפה מצוינת

השוואות
Lapp 1961:185, Type 71.1:C
Strange 1975:63–64, Fig. 14:3–13,
20
Strange 1975: Figs. 13:1–8, 10,
12–16, 17–22; 14:1–2, 14–16
Lapp 1961:187–188, Type 71.1:N
Strange 1975: Fig. 13:13, 15, 18–21
Lapp 1961:187–188, Type 71.1:P
;Lapp 1961: Type 11.3
Tushingham 1985: Fig. 18:16

;Lapp 1961: Type 11.3
Tushingham 1985: Fig. 18:12

המחצית השנייה של המאה
הב' לסה"נ
ר' מס' 5

)Lapp 1961: Type 11.C (37–4 BC
Strange 1975: Fig. 15:6–11
)Lapp 1961: Type 11.2:F (50–29 BC
Strange 1975: Fig. 15:12–15

– Lapp 1961: Type 11.2:G (37 BC
)68 AD
Strange 1975: Fig. 15:12–15
Bar-Nathan 1981: Pl. 3:4, 5

10

קנקן

273/8

75

חרס חום בהיר מאוד ,ליבה
אפורה ,הרבה גריסים לבנים
זעירים ,צריפה טובה

11

קנקן

273/6

75

חרס חום-אדום שמופעו על פני
הכלי מבחוץ חום בהיר מאוד,
ליבה אפורה ,מעט גריסים
זעירים ,צריפה מצוינת

Bar-Nathan 1981: Pl. 2:1, 2, 4

12

קנקן

314/2

95

חרס חום בהיר ,ליבה אפורה,
הרבה גריסים לבנים זעירים,
צריפה מתכתית

Bar-Nathan 1981: Pl. 2:3, 5, 6

13

פך

273/11

75

חרס חום-אדום שמופעו על פני
הכלי מבחוץ חום בהיר מאוד,
גריסים לבנים ,צריפה מצוינת

התקופה הרומית הקדומה

14

פכית

280/8

82

חרס אפור ,צריפה מתכתית

פכיות מטיפוס זה אופייניות
לתקופה הרומית הקדומה,
אך שפת המדף העדינה כאן
יוצאת דופן

15

פכית

273/12

75

חרס חום בהיר

16

צפחת

280/9

82

חרס חום-אדום שמופעו על פני
הכלי מבחוץ חום בהיר מאוד,
הרבה גריסים לבנים זעירים,
צריפה מצוינת

Tushingham 1985: Fig. 23:23

)Lapp 1961: Type 31.D:5 (37–4 BC
;Tushingham 1985: Figs. 20:19
21:27–32; 23:17, 18, 21
Srange 1975: Fig 15:23
Tushingham 1985: Fig. 21:15–17
Bar-Nathan 1981: Pl. 4:10, 14, 15
;Tushingham 1985: Figs. 20:17
21:22–26; 22:42; 23:22
Bar-Nathan 1981:60, Ill. 89, Pls.
4:12, 12A, 13; 9:11
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איור ) 5המשך(
מס' הכלי

מס' רישום לוקוס תיאור

תיארוך/הערות

השוואות

17

כלי דמוי
כישור

314/3

95

חרס חום בהיר ,ליבה אפורה,
הרבה גריסים לבנים זעירים,
צריפה טובה

המאות הד'–הב' לפסה"נ

Strange 1975:59–60, Fig. 15:33, 34
Guz-Zilberstein 1995:304–305, Fig.
6.26:12

18

כלי דמוי
כישור

273/13

75

כלֵי כישור מטיפוס זה
חרס חום-אדמדם שמופעו על
פני הכלי מבחוץ חום בהיר מאוד ,תוארכו בדור לסוף המאה
הב' עד תחילת המאה הא'
ליבה אפורה ,גריסים זעירים
לפסה"נ ,ובירושלים —
רבים ,לבנים ושחורים
לתקופה הרומית הקדומה

;Tushingham 1985: Figs. 19:34
22:14–20
Guz-Zilberstein 1995: Fig. 6.26:27

19

כלי רפואי

158/1

20

חרס חום-אדמדם

כלים דומים נמצאו במצדה
ובתל דור

Hershkowitz 1986: Type A, Fig. 1:3,
Pl. 9:D
Guz-Zilberstein 1995: Fig. 6.25:10,
14, Photo 6.22:B

20

כלי רפואי

286/1

85

חרס חום-אדמדם

כלי דומה נמצא בירושלים
ותוארך שם לסוף המאה
הא' לפסה"נ עד שנת 70
לסה"נ
בתל דור תוארכו כלים
דומים לתקופה ההלניסטית

Hershkowitz 1986: Type A, Fig. 1:1,
Pl. 9:B
Guz-Zilberstein 1995: Fig. 6.25:8, 9

צפחת )איור  —.(16:5צפחת שלה צוואר ארוך
למדי היא אחד הכלים הנפוצים באזור ירושלים
בתקופות ההלניסטית והרומית הקדומה;
הצפחת המוצגת כאן שייכת ככל הנראה לתקופה
ההלניסטית ,שכן הכלים המיוחסים לתקופה
הרומית עדינים יותר.
כלים דמויי כישור )איור  —.(18 ,17:5שני טיפוסים
שכיחים מיוצגים במכלול זה .מס'  17שייך לכלים
הקדומים יותר ,הכבדים ,שלהם צוואר קצר למדי,
גוף רחב ורגל קצרה; כלים אלה קטנים וכבדים יותר
ותאריכם בתקופה ההלניסטית .מס'  18שייך לכלים
המאוחרים יותר ,העדינים ,המאופיינים ברגל ארוכה
וצוואר ארוך וצר .הכלים המאוחרים החלו להופיע
במכלולים של סוף המאה הב' לפסה"נ והמשיכו עד
סוף המאה הא' לפסה"נ; לקראת סוף המאה הא'
לפסה"נ מפנים הכלים דמויי הכישור את מקומם
לכלים עם גוף אגסי ובסיס שטוח.
כלים רפואיים )איור  —.(20 ,19:5שני כלים
זעירים שנמצאו בחפירה היו מיועדים ככל הנראה
להכיל משחות רפואיות .כלים אלה נפוצו בתקופה
ההלניסטית .מהמאה הג' לפסה"נ יובאו ארצה כלים
מסוג זה ,אם כי שני הכלים שנמצאו הם כנראה
מייצור מקומי .כלים דומים תוארכו למן המאה

הג' לפסה"נ עד המאה הא' לסה"נ
.(1986

)Hershkowitz

התקופות הרומית המאוחרת והביזנטית

הכלים שבאיור  6נמצאו פזורים על פני השטח
ובמילויים )לעיל( ,ויש בהם כדי להעיד על נוכחות
במקום בתקופה זו ואולי על שרידים בנויים שטרם
נחשפו .בין הממצאים היו שלושה כלים מיובאים
ממשפחת  Late Roman Wareאשר יחד עם הכלי
שבאיור  ,5:6תרמו להבנת הרצף של השכבות
באתר .כלים כמו מס'  5מופיעים במכלולים מהמאות
הג'–הד' עד למאה הח' לסה"נ.
קערות מיובאות ) ;Late Roman Wareאיור :6
 —.(3–1אלה הם כלי השולחן המיובאים של
התקופה הביזנטית — רק מעטים מהם נמצאו
בחפירה זו .בלוח מוצגים שני כלים ,האחד מטיפוסי
 ;Phoceaean Red Ware) LRCאיור  (2 ,1:6וכלי
אחד מטיפוסי ) ARSאיור .(3:6
קערות עם עיטור מקדה )איור  —.(4:6הקערות
המעוטרות בעיטור מקדה הן מקבוצות כלי השולחן
שיוצרו בייצור מקומי .קבוצה זו תוארכה מסוף
המאה הג' או תחילת המאה הד' עד למאה הו'
לסה"נ ).(Magness 1993:185–191

אסה :חווה חקלאית בצפון ירושלים
ח'רבת ַעָד ָ
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איור  .6קערות מהתקופות הרומית המאוחרת והביזנטית.
מס'

מס' רישום

לוקוס

תיאור

תיארוך )לסה"נ(

1

181/2

40

חרס חום-אדום שמופעו על פני
הכלי מבחוץ אדום-סגלגל

המאה הו'–תחילת המאה הז'

Hayes 1972:343–346, LRC Form
10A

2

181/1

40

חרס חום-אדום

תחילת המאה הו' עד אמצע
מאה זו

Hayes 1972:343–346, LRC Form
10C, Fig. 71

3

273/1

75

חרס כתום ,ממורק בפנים ובחוץ 450–360

4

255/1

50

חרס חום שמופעו על פני הכלי
מבחוץ חום בהיר ,ליבה אפורה,
גריסים לבנים ,עיטור מקדה
מחוץ ,צריפה מצוינת

5

273/2

75

חרס חום בהיר ,גריסים שחורים
זעירים ,צריפה מצוינת

קערה עם שפה קשותה );Arched-Rim Basins
איור  —.(5:6קערות מטיפוס זה מייצגות את
ההתפתחות הצורנית של כלים ממשפחה זו מסוף
המאה הג' ועד תחילת המאה הח' לסה"נ.
התקופה האסלאמית הקדומה

במכלול זה ,שנתגלה בלוקוסים נקיים ),L27 ,L26
 ,(L84 ,L66 ,L48 ,L47נכללו כלים מהתקופה
האסלאמית הקדומה.

השוואות

Hayes 1972:112–116, ARS Form
67, Fig. 19
Magness 1993:185–187,
Rouletted Bowls Form I

סוף המאה הג'/תחילת המאה
הד' עד למאה הו' )או מעט
מאוחר יותר(

Magness 1993: Form I

) Byzantine Wareר' Magness 1993:198–199,
 ,(FBW Form 2Bוהן תוארכו למן אמצע המאה הז'
עד המאות הט'–הי' לסה"נ.

קערה מעוטרת בציור )איור  —.(16:7כלים
מצוירים מתחילים להופיע לקראת סוף התקופה
האומיית וממשיכים אל תוך התקופה העבאסית ,עד
תחילת המאה הט' לסה"נ.

קערות עדינות וספל ממשפחת ) FBWאיור :7
 —.(8–1במאה הו' החלה להופיע משפחה חדשה
של כלי שולחן ,Fine Byzantine Ware ,שכללה
בעיקר קערות שהחליפו את הקערות המעוטרות
בעיטור מקדה .עיקר פריחתן של כלי  FBWבתקופה
האסלאמית הקדומה ,עד למאה הי' לסה"נ.

קערות פשוטות ,עשויות ביד ומעוטרות )איור
 —.(20–17:7הקערות המעוטרות בסרוק ,בחריתה
ובטביעת קנה ,דומות בחומר ובצריפה לשאר
הקערות במכלול ,אך עד כה לא נמצאו כלים דומים
במכלולים אחרים ונראה שהן יוצרו ביוזמה של
קדר מקומי .נראה שיש לתארך אותן באופן כללי
מהמאה הו' עד למאה הח' לסה"נ.

קערות פשוטות )איור  —.(15–9:7רוב הקערות
הפשוטות )מס'  (15–9מחקות בצורתן את הFine-

קערות עם שפה קשותה );Arched-Rim Basins
איור  —.(5–1:8הקערות מייצגות את התפתחות
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איור  .7קערות מהתקופה האסלאמית הקדומה.

הצורה מסוף המאה הג' ועד תחילת המאה הח'
לסה"נ.
קדרות עם שפה נוטה פנימה );Incurved-Rim Basins
איור  —.(8–6:8טיפוס זה מאופיין בכלים גדולים עם
שפה נוטה פנימה ולרוב מעובה .רוב הכלים מעוטר

בסרוק .קדרות אלה אופייניות לתקופה האסלאמית
הקדומה ,ותוארכו בירושלים למאות הח'–הי' לסה"נ
) ;(Magness 1993:210–211הן נפוצות גם בשפלת
החוף ובדרום הארץ ,אך החומר שמהן הן עשויות
שונה מהכלים הירושלמיים .הטווח הכרונולוגי
של כלים אלה רחב יותר ,תחילתם כבר בתקופה

אסה :חווה חקלאית בצפון ירושלים
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איור 7

מס' הכלי

מס' רישום לוקוס תיאור

תיארוך )לסה"נ(/הערות

השוואות

1

קערה

258/1

75

חרס חום-בהיר ,ליבה אפורה,
ממורק בפנים ובחוץ מרוק מכני

אמצע המאה הו' עד סוף
המאה הז'/תחילת המאה
הט'

Magness 1993:199–200, FBW
Form 2B
Gichon 1974:123, Type b, Fig. 2:7,
Pl. XX:1–3

2

קערה

181/3

40

חרס חום-אדמדם בהיר ,ליבה
אפורה ,צריפה מתכתית

אמצע המאה הז' עד המאות
הט'–הי'

Magness 1993:200, FBW Form 2C
Gichon 1974:123, Type b, Fig. 2:6

3

קערה

213/1

53

חרס חום בהיר ,ליבה אפורה,
מטין מפולם היטב ,צריפה
מצוינת

אמצע המאה הו' עד סוף
המאה הז'/תחילת המאה
הח'

Magness 1993:193–196, FBW
Form IE
Gichon 1974:128, Type e, Fig.
5:25, 26

4

ספל

258/2

75

חרס חום בהיר ,ליבה אפורה,
גריסים לבנים ,פסי מירוק בחוץ,
צריפה מתכתית

המאות הח'–הט'

Magness 1993:194, 196, FBW
Form IE
Gichon 1974:125–126, Type y,
Fig. 3, Pl. XXI

5

קערה

258/3

75

קערות עם חריצים
חרס חום בהיר ,ליבה אפורה,
טין מפולם היטב ,ממורק ,צריפה קונצנטריים על הבסיס
נפוצות בעיקר מסוף המאה
מתכתית
הז' עד אמצע המאה הח'

Magness 1993:193–196, FBW
Form ID
Gichon 1974:123, Type a, Fig.
1:4–5, Pl. XIX:3

6

קערה

168/1

27

חרס חום בהיר ,ליבה אפורה,
גריסים לבנים וכהים ,צריפה
מצוינת

המאות הז'–הח' ואילך

Magness 1993:194–197, FBW
Form IF

7

קערה

231/1

59

חרס חום בהיר מאוד ,ליבה
אפורה ,גריסים לבנים ושחורים
זעירים ,צריפה מתכתית

אמצע המאה הו' עד תחילת
המאה הח'

Magness 1993:193–194, FBW
Form IA

8

קערה

222/1

52

חרס חום בהיר ,ליבה אפורה,
מטין מפולם היטב ,ממורק
בפנים ובחוץ ,צריפה מתכתית

קערות עם שפת מרזב נדירות
במשפחת  ,FBWוהן תוארכו
לאמצע המאה הז' עד המאה
הי'

Magness 1993:198–199, FBW
Form 2A

9

קערה

140/1

27

חרס חום-אפור ,צריפה מתכתית ,קערה זו מחקה את הקערות
העדינות )למשל מס' ,(12
שפת מרזב עם נקב 2,עיטור
אך היא גדולה וגסה יותר,
סרוק.
ושפתה הפנימית מנוקבת;
הכלי עוטר בסרוק ,עיטור
שאינו נפוץ על כלים
ביזנטיים עדינים

10

קערה

288/2

87

חרס חום-אדמדם ,צריפה
מתכתית

Magness 1993:198–199, FBW Form
2B:8

11

קערה

140/1

44

חרס חום-כתום ,טין מפולם
היטב ,צריפה מתכתית

Magness 1993:198–199, FBW Form
2B:5

12

קערה

201/1

41

חרס חום בהיר ,גריסים לבנים,
ליבה אפורה ,עיבוד בסכין
מבפנים ומבחוץ ,צריפה מתכתית

Magness 1993:198–199, FBW Form
2B:7

13

קערה

222/2

52

חרס חום בהיר ,ליבה אפורה,
הרבה גריסים לבנים זעירים,
צריפה מצוינת ,עיטור בסרוק

14

קערה

240/1

52

חרס חום-אפור ,גריסים לבנים,
צריפה מתכתית

Magness 1993:198–199, FBW Form
2B:7

15

קערה

260/1

66

חרס חום בהיר ,ליבה אפורה,
מעט גריסים לבנים ,צריפה
מתכתית

Magness 1993:198–199, FBW Form
2B:7
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איור ) 7המשך(
מס' הכלי

תיארוך )לסה"נ(/הערות

מס' רישום לוקוס תיאור

16

שבר
קערה

170/3

36

חרס חום בהיר ,גריסים לבנים,
צריפה מתכתית ,ממורק ומעוטר
בציור בצבע חום בחוץ

17

קערה

170/1

36

חרס חום בהיר מאוד ,צריפה
מתכתית ,עיטור חרות ומסורק
מבחוץ

18

קערה

288/1

87

חרס חום בהיר מאוד ,צריפה
טובה ,עיטור טבוע מבחוץ

19

קערה

170/2

36

חרס חום שמופעו על פני הכלי
מבחוץ חום בהיר מאוד ,הרבה
גריסים לבנים זעירים ,צריפה
מצוינת ,עיטור חרות ומסורק
בחוץ

20

קערה

297/1

90

חרס חום בהיר מאוד ,ליבה
אפורה ,גריסים לבנים ושחורים,
צריפה מתכתית

השוואות
Najjar 1989: Fig. 9:31–32
Najjar and Sa‘id 1994: Fig. 2:1, 2
Avissar 1996:121, Unglazed Bowls
Type 9, Fig. XIII.72

איור 8

השוואות

מס'

הכלי

מס'
רישום

לוקוס

תיאור

תיארוך )לסה"נ(/הערות

1

קערה

278/1

81

חרס חום בהיר ,הרבה גריסים לבנים,
עיטור חרות

המאה הו' עד סוף המאה הז'/תחילת
המאה הח'

Magness 1993:206–207,
Arched Rim Basins Form
2A

2

קערה

143/1

28

חרס צלהב ,גריסים שחורים ולבנים,
עיטור טבוע ובהון על השפה

המאה הו' עד תחילת המאה הח'

Magness 1993:206–208,
Arched Rim Basins Form
2A

3

קערה

211/1

49

חרס חום שמופעו על פני הכלי מבחוץ
חום בהיר מאוד ,חסמים אדומים ,לבנים
ושחורים זעירים ,צריפה מצוינת ,עיטור
בהון על השפה

המאה הו' עד סוף המאה הז'/תחילת
המאה הח'

Magness 1993:206–208,
Arched Rim Basins Form
2B

4

קערה

261

69

חרס חום בהיר ,ליבה אפורה ,גריסים
שחורים זעירים ,חיפוי עצמי צלהב
מבחוץ ,צריפה מתכתית ,עיטור בסרוק

Magness 1993:209, Arched
Rim Basin, From 3
Tushingham 1985: Fig. 35:8

5

קערה

191/1

41

חרס חום בהיר שמופעו על פני הכלי
מבחוץ חום בהיר ,ליבה אפורה ,גריסים
לבנים ,צריפה מתכתית ,עיטור סרוק

קערות גדולות עם שפה נוטה פנימה
נפוצות באזור ירושלים

Magness 1993:209, Arched
Rim Basin, From 3

6

קדרה

127/1

22

חרס צלהב ,גריסים חומים בגדלים
שונים ,צריפה טובה ,עיטור סרוק על
דופן הכלי ובהון על השפה

עיטור זה נפוץ על כלים מסוף
התקופה הביזנטית ובתקופה
האומיית ,אשר תוארכו לסוף המאה
הו' עד תחילת המאה הח'; הכלי
המוצג כאן הוא וריאנט מאוחר
ומנוון של הטיפוס

Magness 1993:210–211,
Incurved Rim Basin

7

קדרה

126/1

19

חרס חום בהיר ,ליבה אפורה ,גריסים
לבנים וכהים זעירים ,צריפה מצוינת,
עיטור סרוק

את הקדרה יש לתארך מהמאה הו'
עד סוף המאה הז'/תחילת המאה
הח' ,שכן וריאנט זה הוא המאוחר
מבין הקדרות עם השפה הקשותה

Magness 1993:210–211,
Incurved Rim Basin

8

קדרה

210/1

52

חרס חום בהיר ,צריפה מתכתית ,שפה
חלולה עם פתח להכנסת נוזלים ,עיטור
סרוק

אסה :חווה חקלאית בצפון ירושלים
ח'רבת ַעָד ָ
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איור  .8קערות וקדרות מהתקופה האסלאמית הקדומה.
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איור ) .8המשך(

הביזנטית והם ממשיכים לשמש באופן נרחב עד
למאה הי"א לסה"נ )Avissar 1996:124–127,
 .(Large Plain Bowls Type 26, Fig. XIII.79כלים
עם שפה חלולה כמו מס'  8נדירים למדי ,ובכלי זה
אף השתמר פתח להכנסת נוזלים.
קערות מזוגגות )איור  —.(9רק מעט קערות מזוגגות
נמצאו בחפירה ,רובן פשוטות עם זיגוג אלקלי )איור
 ;(3–1:9מעטות הן הקערות הפשוטות המזוגגות
בזיגוג עופרת חד-גונית או מעוטרות בצביעה
בזיגוג )איור  .(5 ,4:9רק קערה אחת ,שעוטרה
בזיגוג עופרת חד-גוני ,שייכת לכלים המזוגגים
העדינים )איור  ,(6:9מאפשרת להצביע על המשך
היישוב במחצית הראשונה של המאה הט' לסה"נ,
אם כי סביר להניח בדלילות.
סירי בישול )איור  —.(4–1:10סירי הבישול
המזוגגים הם חידוש במכלולי הכלים של התקופה
האסלאמית הקדומה .אלו הם כלים סגורים,
פערוריים ,גופם מעוגל עם ידיות רחבות אופקיות
ומספר צורות שפה )Avissar 1996:132–134,
 .(Cooking Vessels, Types 1–5הזיגוג היה מוגבל
לבסיס הפנימי ,אם כי אפשר למצוא לעתים התזות
זיגוג על שאר חלקי הכלי .כלי בישול מזוגגים החלו
להופיע במכלולים ככל הנראה רק לקראת סוף
המאה הט' לסה"נ.

מחבת בישול מזוגגת )איור  —.(5:10מחבתות
דומות ששפתן מקופלת חוצה תוארכו לתקופה
האסלאמית הקדומה.
קדרות בישול )איור  —.(7 ,6:10תחילת הופעתן
של קדרות הבישול הפשוטות כמו מס'  6ו 7-כבר
במאה הג' לסה"נ ,והן ממשיכות להופיע במכלולים
בשינוי צורה עד המאה הי' לסה"נ ,ואולי מאוחר
יותר.
מכסים של קדרות בישול )איור —.(9 ,8:10
המכסים היו מיועדים לקדרות בישול פשוטות )כמו
אלה שבאיור  ,(7 ,6:10וזמנם כזמנן של הקדרות
)אי אפשר לקבוע את תאריכם רק על פי הצורה(.
קנקני אגירה )איור  —.(8–1:11קנקני אגירה
מאפיינים את המכלולים האומיי והעבאסי ,ונראה
שצריך לשייך את כולם לפרק זמן אחד ,מסוף המאה
הו' עד אמצע המאה הט' לסה"נ .הקנקנים נחלקים
לארבע קבוצות:
) (1לקנקנים מס'  3–1צריפה מתכתית ועיטור
סרוק.
) (2קנקנים מס'  6–4הם ואריאנטים של טיפוס 1
שאופייני להם רכס עדין על שפה מעובה; קנקנים
אלה יוצרו במגוון גדלים ,לגדולים שבהם יש לעתים
רכס נוסף על בסיס הצוואר.
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איור  .9קערות מזוגגות מהתקופה האסלאמית הקדומה.
תיארוך )לסה"נ(/הערות
תיאור

מס'

מס' רישום

לוקוס

1

128/2

22

חרס חום בהיר מאוד ,זיגוג אלקלי
לבן בפנים ובחוץ

2

213/2

53

חרס חום-אדמדם בהיר מאוד ,גריסים
חומים ,זיגוג אלקלי ירוק בפנים
ומעבר לשפה

3

260/2

66

חרס צלהב ,זיגוג אלקלי ירקרק בפנים
ומעבר לשפה

4

142/1

22

חרס צלהב ,זיגוג צהבהב בפנים
מעוטר בפסים בזיגוג ירוק וכתמים
בזיגוג חום ,כתמי זיגוג צהבהב-
ירקרק בחוץ

5

128/1

22

חרס צלהב ,הרבה גריסים חומים,
חיפוי לבן בפנים ומעבר לשפה ,זיגוג
צהוב מחוספס בפנים ,נזילות זיגוג
בחוץ

6

240/2

52

חרס חום-ורדרד בהיר מאוד ,חיפוי
לבן בפנים ובחוץ ,זיגוג חום-צהבהב
בפנים ,זיגוג צהוב בהיר בחוץ

) (3קנקן מס'  7הוא וריאנט של הטיפוס המוצג
בכלים מס'  .6–4הוא מאופיין בהיעדר רכס על
השפה וצוואר מנופח.
) (4קנקן מס'  8מאופיין בצוואר ארוך וישר ושפה
מחודדת.
קנקנים עדינים )איור  —.(12–9:11את הקנקנים
הקטנים )מס'  (12–9יש לייחס לפי סוג החרס וצריפתו
לקבוצת הכלים הביזנטים העדינים )Fine Byzantine
 ;Wareר' Magness 1993:236–239, Form 1B and
 ,(1Cשנמצאו במכלולים אחדים בירושלים ,אם כי
טרם פורסמו .מגנס מתארכת אותם למן אמצע המאה
הו' עד תחילת המאה הח' לסה"נ.
פכים )איור  —.(17–13:11הפכים שייכים למשפחת
.(Magness 1993:236–239) Fine Byzantine Ware
כלים דומים נמצאו בח'רבת אבו צונה ,שם הם תוארכו
למן אמצע המאה הו' עד תחילת המאה הח' לסה"נ
).(Cohen-Finkelsein 1997: Fig. 6:1, 2, 5, 6

0

השוואות

Avissar 1996:82–85, Glazed
Bowls Type 11, Fig XIII.11,
Photo XIII.18
Avissar 1996:75–76, Glazed
Bowls Type 2, Fig XIII.2, Photo
)XIII.1 (and color plate
Whitcomb 1990–1991:53, Early
Splash Cream Ware, Fig. 2:f–h
Avissar 1996:75–76, Glazed
Bowls Type 5, Fig XIII.5

סוג זה של קערות מזוגגות
החל להופיע במכלולים רק
באמצע המאה הט'

Avissar 1996:78–82, Glazed
Bowls Type 8, Fig XIII.8

פכים עדינים למים מחרס צלהב )איור :11
 —.(20–18פכים אלה הם אחד מסימני ההיכר
של התקופה האסלאמית הקדומה .שיא הופעתם
בתקופה העבאסית ,אך ניצנים ראשונים ,גסים יותר,
אפשר למצוא כבר במכלולי התקופה האומיית
)Avissar 1996:156–160, Small Containers
.(Type 2–8
צפחת )איור  —.(21:11צפחות היו נפוצות בתקופה
האומיית ,והן מתמעטות בתקופה העבאסית.
הטיפוס שבאיור  21:11הוא אומיי באופיו.
נרות )איור  —.(12הנרות נחלקים לשני טיפוסים:
נר-פמוט )מס'  1ו (2-הנפוץ מן התקופה הביזנטית
ועד לתקופה העבאסית )ייתכן שהשברים לא נמצאו
באתרם(; נרות עם ידית לשון )מס'  (5–3האופייניים
לתקופה העבאסית ,עד למאה הי"א לסה"נ.
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0

איור  .10כלי בישול מהתקופה האסלאמית הקדומה.
תיארוך )לסה"נ(/הערות
תיאור

מס'

הכלי

1

סיר
בישול

230/1

52

חרס חום-אדום,
כתמי זיגוג צהבהב

נראה שזהו סיר הבישול הנפוץ מבין סירי
התקופה האסלאמית הקדומה; תחילת הופעתו
כנראה במחצית השנייה של המאה הט' ,ואפשר
למצוא אותו עד למאה הי"א ,למשל בשכבת
ההרס במצודה של עמאן )ככל הנראה ,רעידת
האדמה בשנת (1033

2

סיר
בישול

230/2

52

חרס חום ,חסמים
לבנים

כנראה וריאנט של כלי מס' 1

3

סיר
בישול

115/1

16

את סירי הבישול עם ידיות הסרט המאוד
חרס חום ,זיגוג
חום-סגול על חלקו רחבות ,מורמות רק במעט ,יש לשייך לתקופה
התחתון ,הפנימי של האסלאמית הקדומה ,ואופייני להם אף ידיות
מדף בהונות קטנות .כלים דומים נמצאו
הכלי
בקיסריה ,והוצגו במכלול הצלבני ,ולמרות זאת
נוטה פרינגל לשייך אותם לתקופה האסלאמית
הקדומה .סירי בישול דומים נמצאו גם בתל
יקנעם ובשכבת ההרס במצודה של עמאן

4

סיר
בישול

110/1

13

חרס חום-אדום,
חסמים לבנים

5

מחבת

261/2

69

חרס חום-אדום,
כתמי זיגוג צהבהב

השוואות
Avissar 1996:132, Cooking
Vessels Type 3, Fig. XIII.90
Northedge 1992:143–144, Fig.
137:7

Avissar 1996:132–133, Cooking
Vessels Type 5, Fig. XIII.92
Pringle 1985:176–177, Fig. 2:7, 8
Northedge 1992:143–144, Figs.
137:5; 141:2

;Avissar 1996: Figs. XIII.90:8
XIII.91:1; XIII.97:1
Northedge 1992: Fig. 137:6

התקופה האסלאמית הקדומה

Avissar 1996:139, Cooking
Vessels Type 13, Fig. XII.100

6

קדרה

282/1

84

חרס חום כהה

המאה הז' עד תחילת המאה הח'

Tushingham 1985: Fig. 32:7, 8

7

קדרה

122/1

22

חרס חום כהה,
מרקם חולי

סוף המאה הז'/תחילת המאה הח' עד המאות
הט'–הי'

Magness 1993:214, Casseroles
Form 3

8

מכסה

230/3

52

חרס חום כהה,
מרקם חולי ,צריפה
טובה

9

מכסה

163/1

14

חרס חום ,מרקם
חולי ,צריפה טובה,
מעוטרת בסרוק
אובניים

התקופה האסלאמית הקדומה

Avissar 1996:147, Cooking
Vessels Type 23, Fig. XIII.110:4

אסה :חווה חקלאית בצפון ירושלים
ח'רבת ַעָד ָ

108

1
2

3
4

7

5

6

8

11
12

9
10

13

16

15

14

17

21

19
0

10

18

20

איור  .11קנקנים ,פכים ,צפחת מהתקופה האסלאמית הקדומה.
מס' רישום

לוקוס

תיאור

1

קנקן

114/1

19

חרס חום בהיר ,ליבה אפורה ,טין מפולם סוף המאה הו' עד המאה
היטב ,מעט גריסים קטנים שחורים ,צריפה הח'
מתכתית ,עיטור סרוק על הצוואר

Magness 1993:227–230,
Storage Jars Form 6B

מס' הכלי

תיארוך )לסה"נ(/הערות

2

קנקן

283/2

85

חרס חום בהיר שמופעו על פני הכלי
מבחוץ חום-ורדרד בהיר ,גריסים שחורים,
אדומים ולבנים במגוון גדלים ,צריפה
מצוינת ,הכלי הוחלק מבחוץ

Magness 1993:226–227,
Storage Jars Form 5A

3

קנקן

159/1

26

חרס חום בהיר שמופעו על פני הכלי
מבחוץ חום-ורדרד בהיר מאוד ,ליבה
אדומה ,גריסים לבנים ,אדומים ושחורים
זעירים ,צריפה מתכתית ,עיטור בהון על
השפה וסרוק על הכתף

התקופה האומיית )מגנס
מתארכת אותו למאות
הה'–הו' ואף מאוחר
יותר(

השוואות

Magness 1993:231–232,
Holemouth Jars Form 1B
Baramki 1944: Fig. 4:4
Cohen-Finkelstein 1997:
Fig. 6:4
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איור ) 11המשך(
מס' הכלי

תיארוך )לסה"נ(/הערות

השוואות

מס' רישום

לוקוס

תיאור

4

קנקן

127/2

22

חרס חום בהיר ,ליבה אפורה ,גריסים
לבנים וחומים ,צריפה מתכתית

5

קנקן

240/3

52

חרס חום בהיר שמופעו על פני הכלי
מבחוץ בהיר מאוד ,גריסים לבנים ,צריפה
מצוינת

6

קנקן

240/4

52

חרס חום ,שמופעו על פני הכלי מבחוץ
חום בהיר מאוד ,גריסים לבנים ,צריפה
מצוינת

7

קנקן

127/3

22

חרס חום-אדמדם בהיר ,ליבה אפורה,
גריסים שחורים ולבנים ,צריפה מתכתית

8

קנקן

230/4

52

חרס חום בהיר שמופעו על פני הכלי
מבחוץ צלהב ,צריפה מתכתית

9

קנקן

230/5

52

חרס חום-כתום שמופעו על פני הכלי
מבחוץ חום בהיר מאוד ,ליבה אפורה,
הרבה גריסים לבנים זעירים ,צריפה
מתכתית

10

קנקן

210/2

52

חרס חום בהיר ,ליבה אפורה ,גריסים
לבנים ,צריפה מתכתית

11

קנקן

128/3

22

חרס חום-כתום ,גריסים לבנים זעירים,
צריפה מתכתית

12

קנקן

168/2

27

חרס חום-כתום ,צריפה מתכתית

13

פך

160/2

32

חרס חום בהיר ,גריסים זעירים ונציץ,
צריפה טובה

Magness 1993:236–238, FBW
Form IB

14

פך

128/4

22

חרס חום בהיר ,ליבה אפורה ,גריסים
לבנים וכהים זעירים ,צריפה מצוינת

Magness 1993:239, FBW
Form IC

15

פך

230/6

52

חרס חום-אפור בהיר ,גריסים לבנים
וכהים ,צריפה מצוינת ,פסים של מרוק
מכני על הצוואר

16

פך

194/1

47

חרס חום-אפור ,שמופעו על פני הכלי
מבחוץ חום בהיר ,גריסים לבנים ,צריפה
טובה

17

פך

148/1

28

חרס חום בהיר ,גריסים לבנים וכהים,
צריפה טובה

18

פך

222/3

52

חרס צלהב

19

פך

127/4

22

חרס צלהב ,צריפה טובה ,עיטור חרות;
החריתה שעל הכלי מקוטעת ,ואין
אפשרות לקבוע אם אלה עיטורים
פסאודו-אפיגרפיים

Crowfoot and Fitzgerald 1929:
Pl. XVI:34
Tushingham 1985: Figs.
26:26; 29:16
Cohen-Finkelstein 1997: Fig.
5:7–10
Tushingham 1985: Figs.
26:26; 29:16

Magness 1993: Storage Jars
Form 7

התקופה האומיית

Tushingham 1985: Figs.
33:1–3
Cohen-Finkelstein 1997:
Fig. 5:3

ר' מס' 14

לפך צוואר רחב ושפה
שטוחה עם חריץ שהוא
מעין מרזב ,אלמנט
שהחל להופיע בתקופה
האומיית ,והוא אופייני
לפכים של התקופה
העבאסית

רול ואיילון  :1989איור 1:109
Clark 1986: Pl. XIV:27

Avissar 1996:157–158, Small
Containers Type 4, Fig.
XIII.130:4
de-Vaux and Stève 1950: Pl.
D:17, 19
Avissar 1996:158, Small
Containers Type 5, Fig.
XIII.131:1, 3
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איור ) 11המשך(
מס' הכלי

תיארוך )לסה"נ(/הערות

מס' רישום

לוקוס

תיאור

20

פך

228/1

62

חרס צלהב ,גריסים שחורים זעירים,
צריפה טובה

21

צפחת 122/2

22

חרס חום בהיר ,גריסים לבנים וכהים
זעירים ,צריפה מצוינת ,עיטור חרות על
השפה

3

de-Vaux and Stève 1950: Pls.
C22–24, D:16–17
Avissar 1996:157, Small
Containers Type 3, Fig.
XIII.129

התקופה האסלאמית
הקדומה ,בעיקר התקופה
האומיית

2

2

0

השוואות

5

McNicoll, Smith and
Hennessy 1982: Pl. 144:1
;Delougaz 1960: Pls. 39:1–8
57:5, 6, 10–13

1

4

איור  .12נרות מהתקופה האסלאמית הקדומה.
מס'

מס' רישום

לוקוס

תיאור

תיארוך )לסה"נ(

1

156/13

33

חרס חום בהיר

המחצית השנייה של המאה הד' עד
אמצע המאה הו'

Rosenthal and Sivan 1978:112–116,
Νο. 474
Magness 1993:250–251, Oil Lamp
Form 2

השוואות

2

278/2

81

חרס כתום

תחילת המאה הה' עד תחילת המאה הח'

Rosenthal and Sivan 1978:116–121
Magness 1993:251–252, Oil Lamp
Form 3A

3

156/3

33

חרס חום בהיר

4

241/1

64

חרס צלהב

5

228/3

62

חרס חום בהיר

ישראלי ואבידע )ללא שנה( :מס' 463
Rosenthal and Sivan 1978:129–139,
Group 1b vegetal decoration

ישראלי ואבידע )ללא שנה( :מס' 459
Rosenthal and Sivan 1978:129–139,
Group 1b, Nos. 549, 554

ישראלי ואבידע )ללא שנה( :מס' 462
Rosenthal and Sivan 1978:129–139,
Group 1b vegetal decoration, No. 553

חמודי חלאילה ומרים אבישר

ימי הביניים

קערות —.באיור  13מוצגות קערות פשוטות
ומעוטרות ,מזוגגות ולא מזוגגות ,מימי הביניים
המאוחרים .הן עשויות באובניים )מס'  (2 ,1או ביד
)מס' .(9–3
2

רוב הקערות הלא מזוגגות עשוי ביד ומעוטר
בדגמים הנדסיים שצוירו על חיפוי בהיר )איור
 ;(9–3:13לעתים הכלי מורק לפני שעוטר .הקערות
הגדולות עוטרו לעתים אף בעיטורים פלסטיים
)איור  .(9 ,8 ,6:13ראשית הופעתם של כלים אלה
1

3
4

5

6

7

8

10

0

111

9

איור  .13קערות מימי הביניים.
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איור 13

מס'

מס' רישום

לוקוס

תיאור

1

111/3

17

חרס חום-אדמדם בהיר ,מעט
חסמים שחורים ולבנים ,צריפה
מתכתית

Avissar 1996:128–129, Unglazed
Bowls Type 32, Fig. XIII. 85

2

111/2

17

חרס חום-כתום בהיר ,הרבה
גריסים לבנים זעירים ,צריפה
טובה

Avissar 1996:101, Glazed Bowls
Type 51, Fig. XIII.39

3

111/3

17

חרס צלהב ,חסמים לבנים ,חיפוי
לבן ומרוק בפנים ובחוץ ,עיטור
של דגמים הנדסיים צבועים
בחום-אדום בפנים

4

105/1

11

חרס חום בהיר ,חסמים לבנים,
ממורק בפנים ,עיטור של דגמים
הנדסיים צבוע באדום-סגול
בפנים ועל השפה

–de Vaux and Stève 1950:133
137, Pl. F:14, 24–25
;Tushingham 1985: Figs. 39:25
45:13
)Khadija 1992: Triangles (71–81

5

129/1

20

חרס חום-אדמדם בהיר ,חסמים
אדומים ,חיפוי צלהב ומרוק
בפנים ובחוץ ,עיטור צבוע בחום
של דגמים הנדסיים בפנים ועל
השפה

Khadija 1992: Dotted Line
)Pattern (45, 46

6

183/1

41

חרס חום-אדמדם בהיר ,הרבה
חסמים לבנים ,חיפוי חום בהיר
מאוד בפנים וצלהב-ירקרק בחוץ,
ממורק בפנים ובחוץ ,עיטור צבוע
באדום על השפה ,תפס בהון
מתחת לשפה

7

310/1

93

חרס חום-בהיר ,חסמים לבנים,
ממורק בפנים ומוחלק בחוץ,
עיטור של דגמים הנדסיים צבוע
בשחור-חום בפנים

8

183/2

41

חרס חום-אפור שמופעו על פני
הכלי מבחוץ בהיר מאוד ,חסמים
בהירים ,חיפוי כתום בפנים ועל
השפה ,ממורק בפנים ועל השפה
טביעות קש ושרידי עיטור אדום,
עיטור חבל בחוץ

9

315/1

74

חרס חום-אדמדם ,חסמים
אדומים ,חיפוי צלהב בפנים
ובחוץ ,ממורק בפנים ,עיטור
צבוע בפנים ועל השפה ,עיטור
בהון בחוץ

בסוף המאה הי"ב לסה"נ ,אך באזורנו שיא הופעתם
בתקופה הממלוכית .לתקופה זו יש לייחס גם את
הדגמים המעוטרים המורכבים )למשל מס' .(7
ייצור כלים בעבודת יד נמשך גם לאורך כל התקופה
העות'מאנית עד תחילת המאה הכ' ,אך ניכרת ירידה
בטיב העיטורים ,דבר שאינו בא לידי ביטוי במכלול
זה שכליו קדומים )Avissar 1996:128–132,
.(Unglazed Bowls Type 34, Fig. XIII.87

תיארוך )לסה"נ(

השוואות

Ziadeh 1995: Fig. 8:1

סוף המאה הי"ב והמחצית
הראשונה של המאה הי"ג

Northedge 1992: Fig. 152:2, 3

de Vaux and Stève 1950: P1. F

de Vaux and Stève 1950: P1. F:8
;Tushingham 1985: Figs. 41:47
42:1, 3

de Vaux and Stève 1950: Pl.
G:37

קערות מזוגגות )איור  —.(3–1:14הקערות
המזוגגות נעשו על אובניים מחרס כהה וחופו בפנים
ובחוץ .הן מתחילות להופיע כבר ברבע הראשון של
המאה הי"א לסה"נ ,אם כי עיקר פריחתן כנראה רק
במחצית הראשונה של המאה הי"ב.
קערות מזוגגות בזיגוג צבעוני צהוב או ירוק
ומעוטרות במרח )איור  —.(5 ,4:14קערות אלו

חמודי חלאילה ומרים אבישר
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6
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איור  .14קערות מימי הביניים.
מס'

מס' רישום

לוקוס

תיאור

תיארוך )לסה"נ(/הערות

1

287/1

86

חרס חום-אפור בהיר ,זיגוג אלקלי

בסיס הטבעת העבה של
הקערה מצביע על כך שהיא
וריאנט מאוחר של הקבוצה
ויש לתארך אותה למאה הי"ב

2

113/1

15

חרס חום-אדום ,חיפוי לבן בפנים,
צהבהב בחוץ ,זיגוג צהוב מחוספס
בפנים ומעל השפה

3

315/2

74

חרס חום-אדום כהה ,חיפוי לבן
בפנים וחום-ורדרד בהיר בחוץ,
זיגוג צהוב בפנים ומעל השפה,
עיטור סגרפיטו דק

4

315/3

74

חרס חום-אדום כהה ,גריסים לבנים
וחול ,עיטור מצויר במרח בפנים
מתחת לזיגוג צהוב

5

130/1

17

חרס חום-אדום כהה ,עיטור מצויר
במרח בפנים מתחת לזיגוג ירוק

6

183/3

41

פריט ,זיגוג טורקיז בפנים ובחוץ

7

133/1

24

חרס חום-אדום ,חיפוי לבן בפנים,
זיגוג ירוק הנוטה להתקלף בפנים,
כתמי חיפוי וזיגוג גם בחוץ

8

103/1

13

חרס אפור ,חיפוי לבן בפנים ,זיגוג
ירוק בפנים ועל השפה

9

283/1

85

חרס חום ,מרח לבן דק מאוד בפנים סוף המאה הי"ב והמחצית
הראשונה של המאה הי"ג
ובחוץ ,זיגוג ירוק בפנים ובחוץ,
צריפה טובה

טורקיז בפנים

השוואות
Avissar 1996:82–85, Glazed
Bowls Type 11, Fig. XIII.11,
Photo XIII.18
Avissar 1996:87–90, Glazed
Bowls Type 25, Fig. XIII.16
Avissar 1996:87–90, Glazed
Bowls Type 30, Fig. XIII.21,
)Photo XIII.21 (and color plate
Bagatti 1993: Fig. 31:13
Tushingham 1985: Fig. 35:30,
31
Pringle 1985: Fig. 6:35

Avissar 1996:101, Glazed
Bowls Type 52, Fig. XIII.40

התקופה הממלוכית

Avissar 1996:100, Glazed
Bowls Type 49, Fig. XIII.37,
)Photo XIII.25 (and color plate
Avissar 1996:94, Glazed Bowls
Type 41, Fig. XIII.29
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נפוצות מאוד באזורנו החל מהמאה הי"ב לסה"נ,
אם כי עיקר פריחתן במאות הי"ג–הי"ד לסה"נ ,וגם
בתקופה העות'מאנית )לדיון ר' Avissar 1996:96,
;Glazed Bowls Types 44–45, Figs. XIII.32
.(XIII.33

קערה עשויה פריט ממשפחת 'תל מיניה' )איור
 —.(6:14צורת הקערה טיפוסית לכלי 'תל מיניה',
שנמצאו בקרבת מע'ארת אל-נועמאן שבצפון
סוריה; זהו כנראה גם מקור הכלי .כלי 'תל מיניה'
מתוארכים למאה הי"ב לסה"נ )Porter and Watson
.(1987:175–199
קערות עם זיגוג חד-גוני ירוק )איור —.(9–7:14
קערות אלה היו נפוצות מאוד ,בעיקר במאות הי"ג–
הי"ד לסה"נ ,וגם מאוחר יותר.

כלי בישול עשויים ביד )איור  —.(15סירי הבישול
העשויים ביד נחלקים לשני טיפוסים עיקריים:
סיר פערורי עם שפה מעובה ,מקופלת חוצה )איור
 ,(1:15וסיר שצווארו קצר ושפתו פשוטה )איור
 .(3 ,2:15לשני הטיפוסים יש מעין ידיות אופקיות
משוכות כלפי מעלה )איור  (4:15ויש לייחסם
לתקופה הממלוכית.
מחבתות מזוגגות שלהן שפה פשוטה )איור
 (5:15מתחילות להופיע לקראת סוף המאה הי"ב
והן מופיעות במכלולים עד אמצע המאה הי"ג
לסה"נ.
לצד סירי הבישול הסגורים העשויים ביד יוצרו
ביד גם קערות בישול )איור .(6:15
קנקנים )איור  —.(4–1:16קנקנים מס' 1
עשויים על אובניים ומס'  3ו 4-עשויים ביד.

ו2-

1
2

3

4

0

10

5

6

איור  .15כלי בישול מימי הביניים.
תיאור

השוואות

מס'

הכלי

מס' רישום

לוקוס

1

סיר
בישול

105/2

11

חרס חום-אדום ,ליבה שחורה ,הרבה חסמים ובהם
קוורץ ,ממורק בפנים ומבחוץ

2

סיר
בישול

183/4

41

חרס חום-בהיר ,הרבה גריסים לבנים ושחורים
ונציץ ,צריפה טובה ,מירוק מרושל בפנים

ר' מס' 1

3

סיר
בישול

144/1

27

חרס חום-אדום בהיר ,ליבה אפורה ,הרבה חסמים
ונציץ ,צריפה טובה ,ממורק בפנים ובחוץ

ר' מס' 1

4

ידית סיר
בישול

155/1

23

חרס חום-אדום ,חסמים ,ממורק

ר' מס' 1

5

מחבת

252/1

72

חרס חום-אדום כהה ,זיגוג חום-כהה בפנים ,כתמי
זיגוג על הידית

6

קערה

183/5

41

חרס חום-אדמדם ,חסמים ,ממורק בפנים ובחוץ

Avissar 1996:138–139, Cooking
Vessels Type 11, Fig. XIII. 98

Avissar 1996:142, Cooking
Vessels Type 15, Fig. XIII.102
Avissar 1996:144–146, Cooking
Vessels Type 21, Fig. XIII.108
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איור  .16קנקנים ,פכים וצפחות מימי הביניים.
מס'

הכלי

מס' רישום

לוקוס

תיאור

תיארוך )לסה"נ(

1

קנקן

201/1

41

חרס חום-ורדרד בהיר מאוד,

התקופות הצלבנית
והממלוכית )אמצע המאה
הי"ב עד סוף המאה הי"ד(

Avissar 1996:153, Storage Vessels
Type 13, Fig. XIII.120:1, 2
Tushingham 1985: Fig. 42:12
Bagatti 1993: Fig. 25:1, 4–8

2

קנקן

310/2

93

חרס חום-אדום ,חסמים לבנים,
חיפוי עצמי חום בהיר מאוד
בחוץ

התקופה הממלוכית

Avissar 1996:155, Storage Vessels
Type 17, Fig. XIII.124

3

קנקן

119/1

14

חרס חום-כהה ,צריפה טובה

4

קנקן

205/1

52

חרס חום-כתום ,חסמים ,עשוי
ביד ,ממורק בחוץ ,עיטור צבוע
באדום-סגול בחוץ ועל השפה
מבפנים

5

פך

110/2

13

חרס חום-אדום ,חסמים ,עשוי
ביד ,צריפה טובה ,ממורק

6

פך

263/1

76

חרס חום בהיר מאוד ,חסמים
שחורים זעירים ,חיפוי עצמי
בהיר מאוד ,צריפה טובה ,עשוי
על אובניים

אמצע המאה הי"ג

7

פך

309/1

92

חרס חום-ורדרד שמופעו על
פני הכלי צלהב ,טביעה עם
דגם רשת

המאה הי"ג

גריסים לבנים ושחורים ,צריפה
טובה

השוואות

Avissar 1996:168, Small Containers
Type 27, Fig. XIII. 153
Bagatti 1993: Table. 69:7, 11, 12

התקופה הממלוכית

Avissar 1996:168, Closed Containers
Type 28, Fig. XIII.154, Photo XIII.60

Tushingham 1985: Figs. 41:37; 42:13
de Vaux and Stève 1950: Pl. G:24,
26, 27
Tushingham 1985:150, Fig. 35:35
Bagatti 1993: Fig. 28:7–9, Photo
52:2–4, 6
–de Vaux and Stève 1950: Pls. G:27
30; XVII:1
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איור ) 16המשך(
מס'

הכלי

מס' רישום

לוקוס

תיאור

8

פך

191/2

41

חרס חום-ורדרד בהיר ,שמופעו
על חלק מפני הכלי מבחוץ בחלקו
צלהב ,הרבה גריסים לבנים,
צריפה טובה; טביעה בדגם רשת

Tushingham 1985: Fig. 45:14
Bagatti 1993: Photo 52:7–9

9

פך

183/9

41

חרס חום-ורדרד שמופעו על פני
הכלי צלהב ,שלוש טביעות של
כוכב מחומש; טביעה בדגם רשת

Bagatti 1993: Fig. 28:6, Photo 52:1

10

צפחת 183/6 ,7

41

חרס ורדרד שמופעו על פני הכלי
מבחוץ צלהב ,מעוטר בתשליבים

11

צפחת 130/2

17

חרס כתום שמופעו על פני הכלי
מבחוץ צלהב; מעוטר בוורדה

2

תיארוך )לסה"נ(

0

השוואות

Sauvaget 1932: Nos. 27–32A

2

1

איור  .17נרות מימי הביניים.
מס'

מס' רישום

לוקוס

תיאור

תיארוך

1

183/8
190/2

41
44

חרס חום-אדום בהיר ,ידית לשון

התקופה האיובית

2

297/2

90

השוואות
Tushingham 1985:151

מורמת ,מעוטר בדגמים הנדסיים
וצמחיים
חרס חום בהיר ,ידית לשון
כפופה ,מעוטר בדגמים הנדסיים

פכים שלהם שתי ידיות )קנקניות שולחן( או ידית

אחת )איור  —.(6 ,5:16הפכים אופייניים לימי
הביניים המאוחרים ,לתקופות הצלבנית ,האיובית
והממלוכית.
פכים מעוטרים בטביעות של דגמים הנדסיים )איור
 —.(9–7:16פכים מטין בהיר שעל בסיס צווארם
טביעות עגולות עם דגמים הנדסיים ,כגון רשת
או כוכבים ,הופיעו במכלולים של תחילת המאה
הי"ג לסה"נ ,למשל בירושלים ,בהקשרים איוביים
וממלוכיים; במכלולים צלבניים הם נעדרים.
הופעתם מוגבלת ככל הנראה למאה הי"ג לסה"נ.
צפחות עשויות בדפוס )איור  —.(11 ,10:16צפחות
עשויות בדפוס דגמים ובתבליט אופייניות לתקופה

התקופה הממלוכית

Tushingham 1985: Fig. 45:3
Avissar 1996: Medieval Lamps
Type 3

הממלוכית; הדגמים לרוב הנדסיים ,אך מופיעים
גם דגמים צמחיים מסוגננים ,בעלי חיים ,כתובות
וסמלים הירלדיים של בעלי תפקידים בממשל
הממלוכי ) .(Sauvaget 1932:2–8בתי היוצר של
כלים אלה היו בדמשק ,שם נחשפו תנורי צריפה
וכלים רבים )Abu l’Faraj al-‘Ush 1960: Figs. 7,
(8, 37
נרות דמויי נעל מהתקופות האיובית והממלוכית

)איור  —.(17בתקופה האיובית חזרו והופיעו נרות
חרס עשויים בדפוס עם ידית לשון ,הדומים במידת-
מה לנרות של התקופה האסלאמית הקדומה .לנר
גוף סגלגל ,מחודד במקצת ,עין נר קטנה ,ללא
רכסים סביבה ,ובסיס מעוגל במקצת.
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הממצא הקטן
הגמה

הלנה סוקולוב
הגמה )איור  (18נמצאה בלוקוס ) 27סל ,(173
בתחומי מבנה מהתקופה האסלאמית הקדומה .היא
סגלגלה בצורתה ) 22 × 14מ"מ( ,צד הפנים קמור
וסדוק ,צד הגב שטוח .פורטונה )טיכה(-איסיס-
פנטיאה עומדת לשמאל על קו המייצג קרקע,
מכונפת ,לבושת כיטון ארוך ,חבושה בקסדה עם
נוצה .ביד ימין היא מחזיקה שרביט)?(.
חומר :אבן שוהם ) (onyxחומה-שחורה ,שעליה
שכבת פטינה לבנה.
תאריך :המחצית הראשונה של המאה הב' לסה"נ.
הקבלותFossing 1929: Nos. 670–675; Sena :
Chiesa 1966: Nos. 610–613, 615; Henig and
Whiting 1987: Nos. 109–116; Walters 1926:
.No. 1727; Hamburger 1968: No. 70
הסצינה שעל הגמה נפוצה מאוד )Hamburger
 ,(1968:11והיא מציגה שילוב של שלוש אלות —
פורטונה )טיכה( ,איסיס ואתינה — שלכולן
איפיונים דומים .לפי המבורגר )Hamburger
 (1968: Motifs 71–77זוהי אלה סינקרטיסטית
המאחדת את כל האלות שלעיל ,דהיינו איחוד של
האנשת המזל הטוב ,ההצלחה והשגשוג .כמו כן,
פורטונה היא אלת העיר ופטרונית של ערים עתיקות
רבות .בתקופה הרומית נקשרה טיכה לפורטונה
) ,(Matisson 1969:71ובתקופה ההלניסטית טיכה
נקשרה לאלת המזל איסיס; המבורגר )Hamburger
 (1968:11מכנה איחוד זה 'אחד המטמורפוזות
של איסיס' ,ומוסיפה שהוא היה פופולרי במיוחד
במזרח כולו.
בקטלוג הגמות שמקורן בגדרה שבירדן )Henig
 (and Whiting 1987: Nos. 109–116כונה טיפוס
זה של גמות 'טיפוס טיכה-פנטיאה' .שם זה משקף
היטב ,לדעתי ,את הטיפוס המאוחד שהיה נפוץ
מאוד על גמות ,אך לא על מטבעות ,למרות שכל
אחת מאלות אלו היתה פופולרית מאוד בנפרד
על מטבעות יווניים ורומיים .ייחודה של הגמה
מח'רבת עדאסה ,בהשוואה לדוגמות אחרות ,היא
באטריבוט שהדמות אוחזת בידה הימנית ,שאינו
מזכיר את האטריבוטים של פורטונה-איסיס-
פנטיאה ,המתוארים רבות בספרות .אולי יש לראות
באטריבוט זה שרביט בצורת מטה רועים כפוף שהיה
טיפוסי לפולחן המצרי ,כפי שמופיע בתבליט של

1

0

איור  .18הגמה שנמצאה במבנה האולמות ).(L27

איסיס-חטור ) .(Dunand 1973:14אפשרות אחרת
היא שזהו הנחש ,אחד מהאטריבוטים של איסיס,
שתואר בצורה זו כפי שאפשר לראות בדמותו
של הבן של איסיס ,הורוס )הרפוקרטס במסורת
היוונית-רומית; .(Dunand 1973:14, Pl. VI
חפצי מתכת ,אבן ועצם

בחפירה נמצאו תשעה חפצים ,רובם עשויים
מתכת ,חפץ אחד גולף בשנהב או בעצם ,וחפץ
אחד — מאבן בזלת .רוב הממצא הקטן )איור
 (8–4:19שייך כנראה לשכבה  ,IIלתקופה
האסלאמית הקדומה ,אף על פי שבפריטי מתכת
ועצם חלו שינויים מעטים לאורך התקופות ועל פי
רוב קשה לתארכם.
פכית תמרוקים )מס' רישום  ;215/49איור —.(1:19
שבר עשוי נחושת ומעוטר .צורתה קונית ) 2.3ס"מ
קוטר שפה 0.82 ,ס"מ קוטר פתח הצוואר( ,השפה
מקופלת חוצה ומעוטרת בדיקור דק אלכסוני .אל
השפה העליונה מחוברת ידית )שבורה( שחתכה
משולש.
טבעת ברונזה )מס' רישום  ;254/63איור —.(2:19
טבעת ) 19מ"מ קוטר( עשויה רצועה דקה ) 4מ"מ
רוחב 2 ,מ"מ עובי(.
מסמר ברזל )מס' רישום  ;137/21איור —.(3:19
מסמר ) 9ס"מ אורך( שחתכו רבוע וראשו רחב )20
מ"מ קוטר(.
מקלות כחל )איור  —.(6–4:19נמצאו שלושה
מקלות כחל עשויים ברונזה .למס' ) 4מס' רישום
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 (253/52כדור ) 17מ"מ קוטר( ומחט נחושת )51
מ"מ אורך( שנמצאו דבוקים יחד; חתך המחט
מעוגל והיא מחודדת באחד מקצותיה — כנראה
שבר של מקל כחל ,אולי כלי רפואי .למס' ) 5מס'
רישום  50 ;294/85מ"מ אורך 2.5 ,מ"מ קוטר( קצה
אחד מחודד וקצה שני שבור; סמוך לשבר ניכרים
שרידיו של עיטור פסים חרות .למס' ) 6מתחת
לקשת נפולה  ;L72מס' רישום  12 ;166/33ס"מ
אורך 3.5 ,מ"מ קוטר( מקל מחודד בשני קצותיו.
במרכזו עוצב מלבן ,שאורכו  2ס"מ ,מעוטר בקווים
ובמשולשים חרותים .מקלות דומים ,אך עשויים
עצם ,נמצאו בעיר דוד ,והוגדרו טיפוס BI 177
).(Ariel 1990:140
משקולת נול )מס' רישום  ;295/84איור —.(7:19
המשקולת ) 24מ"מ קוטר( עשויה אבן בזלת .חלקה
התחתון שטוח ,והעליון — כיפתי )טיפוס  ;K6Bר'

 .(Shamir 1996:150הנקב במשקולת אנכי ,כלומר
עובר ממרכז הכיפה אל הבסיס השטוח ,ונעשה
בקידוח חד-כיווני .משקולות מטיפוס זה מופיעות
על פי רוב בתקופות קדומות יותר ,למשל בתקופת
הברונזה הקדומה ) ,(Braun 1997:99אולם משקולת
דומה נמצאה בשכבה רומית בעיר דוד )Shamir
.(1996:150
כפתור )מס' רישום  ;176/27איור  —.(8:19כפתור
מסוגנן ,עשוי עצם ,שצורתו טבעתית ) 29מ"מ
קוטר 3 ,מ"מ עובי מרבי( .צדו התחתון שטוח וחלק,
והעליון — כיפתי ומעוצב .במרכז הכפתור יש
נקב רדיאלי ) 5.5מ"מ קוטר( .העיטור על המשטח
העליון נעשה בחריתה עדינה ,ולו שני סגנונות:
החלק סביב הנקב עשוי מעגלים חד-מרכזיים
בחריתה רדודה הכלואים במעגל מוגבה החרות
עמוק יותר; בחלק החיצון שישה מעגלים קטנים,
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חרותים במרחק קבוע ,וביניהם שישה משולשים
של פסים אנכיים רדודים .נראה שהכפתור מורק
לאחר העיצוב .הממצא הופיע על רצפת מבנה 27
מן התקופה האסלאמית הקדומה .ממצא דומה
בצורתו ובסגנונו נמצא בעיר דוד )טיפוס  ,168ר'
.(Ariel 1990:139–140, BI
המטבעות
הלנה סוקולוב וגבריאלה ביכובסקי
בחפירה נתגלו תשעה מטבעות ברונזה 3,חמישה
מהם זוהו.
 .1סל  ,454לוקוס ) 74חובר עם  L75הממלוכי(,
ר"ע ) 60296איור .(20
סוורוס אלכסנדר 235–222 ,לסה"נ ,קיסריה.
פנים[IMP CAE SEV] ALEXANDER :
דיוקן לימין ,עטור זר.
גב[C]IFAFC CAES M[ET]RO[POLIS] :
עיט עומד ,ראש לשמאל ,מחזיק זר ,ובתוכו
.SPQR
 6.6 ,6 ,Æגרם 22 × 21 ,מ"מ.
השווה .Kadman 1957:116–117, No. 97
 .2סל  ,279לוקוס ) 80הורדת בנקט בין  C4ל,D4-
חומר מעורב ,במפלס שכבה  ,(IIר"ע .60297
 375–364לסה"נ.
פנים[---] :
דיוקן לימין ,עטור נזר פנינים ,לבוש גלימה.
גב[SECVR]ITAS [REIPVBLICAE] :

5

הניצחון צועדת לשמאל ,מחזיקה זר וכף תמר.
 2.99 ,8 ,Æגרם 14 ,מ"מ.
השווה .LRBC 2:100, No. 2653
 .3סל  ,154לוקוס ) 27מבנה האולמות( ,ר"ע
.60299
וונדלים ,קרתגו ,המאה הו' לסה"נ.
פנים :דיוקן לימין ,עטור נזר.
גב :עץ תמר.
 ,7 ,Æנומוס 0.62 ,גרם 8 ,מ"מ.
ר' .BMCV:26–27, Nos. 68–72
 .4סל  ,154לוקוס ) 71מבנה האולמות( ,ר''ע 60295
)איור .(20
רום סלג'וקים ,עלא אל דין כאי קובאד הא' יחד
עם החליף אל-נאצר ,סיוואס 617 ,להג'רה1220/
לסה"נ.
פנים :اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﻤﻌﻈﻢ
ﻋﻠﺪ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻟﺪﻳﻦ
ﻛﻴﻘﻨﺎد ﺑﻦ ﻛﻴﺨﺴﺮو
גב :اﻟﻤﻮﻣﻨﻴﻦ
اﻻﻣﺎم اﻟﻨﺎﺻﺮ
ادﻳﻦ ]اﷲ[ اﻣﻴﺮ
 ,šדירהם 2.16 ,גרם 22 × 20 ,מ"מ.
השווה .Galib 1971:34, No. 49
 .5סל  ,284לוקוס ) 85עם ממצא אסלאמי קדום(,
ר''ע ) 60298איור .(20
איובים ,אל-מלכ אל-כאמל הא' נאצר אל-דין
מחמד ,דמשק 633 ,להג'רה 1235/לסה"נ.
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פנים :כתובת שוליים לא קריאה.
]اﻟﻤﻠﻚ[ اﻟﻜﺎ
במרכז:
ﻣﻞ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪ]ﻳﻦ[
גב :בשוליים :ﺿﺮب ﺑﺪ | ﻣﺸﻖ | ...
במרכז] :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﻰ[
ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ]اﻳﻮب[
 ,Æפלס 3.17 ,גרם 19 ,מ"מ.
ר' .Balog 1980:169, No. 465
סיכום
בחפירה ,שהתמקדה בשוליים המזרחיים של היישוב
בח'רבת עדאסה ,נחשפו שלוש שכבות יישוב .שרידי
השכבה הקדומה )ההלניסטית–הרומית( נמצאו על
סלע האם והם כוללים מעט שרידים ארכיטקטוניים
וריכוז גבוה של ממצא קירמי ,מטבעות וגמה,
האופייניים לאזור ירושלים מהמחצית השנייה של
המאה הב' לפסה"נ עד למאה הא' לסה"נ .אתרים
רבים מהתקופות ההלניסטית והרומית נתגלו
בסביבות ירושלים ,דוגמת תל אל-פול )Lapp
 ,(1978ח'רבת כעכול )פסגת זאב; (Seligman 1995
ורמת רחל ).(Magness 1993:88
הממצא שנתגלה פזור על פני השטח ובמילויים,
ללא שרידים ארכיטקטוניים ,שייך לסוף התקופה
הרומית המאוחרת ועד למאה הז' לסה"נ ,ואליו יש
לצרף את שני המטבעות )לעיל ,סוקולוב וביכובסקי:
מס'  ,(2 ,1שנמצאו בשכבה הקדומה ,אחד מהם מימי
סוורוס אלכסנדר מן המאה הג' והשני מן המאה הד'
לסה"נ .ממצא מועט זה מאפשר להסיק כי האתר לא
היה מיושב בפרק זמן זה.
לאחר הכיבוש הערבי )המאה הז' לסה"נ( התייצב
המצב הפוליטי-חברתי בירושלים ,והמערך הכפרי
סביבה שגשג )הירשברג תש"ם; Gibson and
 .(Edelstein 1985:154כפרים אחדים נבנו והחוות
החקלאיות בפריפריה הקרובה פרחו .ח'רבת עדאסה
שימשה באותה תקופה חווה חקלאית — רוב
המבנים שנחשפו במהלך החפירה שימשו כנראה
את בעלי החיים .שקתות ונקבים לקשירת בעלי חיים
נמצאו בשני אולמות ) (L53 ,L22ובמבנה  .L44על

רצפותיהם נחשפו חפצים הקשורים לבעלי חיים,
דוגמת מסמרים ,פרסות וכלי קיבול למים.
לצד האורוות נתגלו חדרי מגורים רבועים וטוחים
בטיח אפור .יישובים ביזנטיים שהפכו ליישובים
חקלאיים או שהמשיכו לשמש כאלה בתקופה
האסלאמית הקדומה מוכרים בסביבת ח'רבת עדאסה,
למשל בראס א-טויל ).(Gibson 1983–1984:33
פריטים ארכיטקטוניים אופייניים ,כמו אומנות צמודות
לקירות ,זהות לאומנות שבמנזר דיר ע'זאלי בפסגת
זאב )אבנר  .(1991המבנים בח'רבת עדאסה הוקמו
כנראה במחצית השנייה של המאה הז' או בתחילת
המאה הח' לסה"נ ,ונושבו לפחות עד אמצע המאה
הט' לסה"נ .אפשר ללמוד זאת מכך שרוב הכלים
הלא מזוגגים החלו להופיע במכלולים מסוף התקופה
הביזנטית והמשיכו בתקופה האסלאמית הקדומה,
עד המאה הט' ומאוחר יותר .ייבוא הכלים מביזנטיון
נפסק כנראה במחצית השנייה של המאה הז' לסה"נ.
השינוי הקיצוני בהרכב המכלולים הקירמיים התרחש
כאשר החלו להופיע כלים מזוגגים וקירמיקה עדינה
מחרס צלהב בראשית התקופה העבאסית.
שרידי המבנים של שכבה ) Iהתקופה הממלוכית(
מעידים על בנייה לא מאורגנת )Rosen-Ayalon
 ,(1995כנראה חלק מיישוב דל שנבנה על חורבות
יישוב מאורגן יותר מהתקופה האסלאמית הקדומה
)שכבה  .(IIהתושבים ניצלו את הבנייה הקיימת
לצורכיהם וערכו בה שינויים מספר .הכפרים
הממלוכיים באותה עת היו דלים ,בהעדר ביטחון
מרכזי )דרורי  ;1994פרנקל  .(20:1996הממצא
החומרי כלל קירמיקה רבה ,חלקה עשויה ביד
ומעוטרת בדגמים גיאומטריים ,וכמה מטבעות.
הטווח הכרונולוגי של שכבה  Iהוא כנראה מסוף
המאה הי"ב עד למאה הי"ד לסה"נ .מעט מן הקערות
המזוגגות הן מטיפוסים שרווחו במאה הי"ב ,אך
את רוב הכלים ,ביניהם הנרות והפכים עם הטביעות
והמחבת המזוגגת ,וכן שני המטבעות שמקורם
במילוי שכבה ) Iלעיל ,סוקולוב וביכובסקי :מס'
 ,(5 ,4הם מהמאה הי"ג לסה"נ .ייתכן שהצפחות
העשויות בתבליט )איור  (11 ,10:16הן מהמאה הי"ד
לסה"נ.
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חמודי חלאילה ומרים אבישר

הערות
 אלה אלטמרק וע' רביב ניקו,כרמן הרש הכינה את הלוחות
. לכולם תודה, וקלרה עמית צילמה את הממצא,את המתכות
. ולא ברור אם היו נקבים נוספים, בשבר נמצא נקב אחד2
. אריאל ברמן עזר בזיהוי המטבעות האסלאמיים3
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 בעזרת נאסר,מטעם רשות העתיקות ובמימון משרד השיכון
( סייעו אברהם האג'יאן )שרטוט. נטע אברס ופ' כהן,סנדוקה
, אירינה לידסקי ציירה את הממצא.(וסנדו מנדריאה )צילום
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KHIRBAT ‘ADASA: A FARMSTEAD OF THE UMAYYAD AND MAMLUK
PERIODS IN NORTHERN JERUSALEM
HAMOUDI KHALAILY AND MIRIAM AVISSAR
(PP. 91–122)
Khirbat ‘Adasa (map ref. NIG 22273/63722,
OIG 17273/13722) is located in the Pisgat
Ze’ev neighborhood in northern Jerusalem,
c. 1 km north of Tell el-Ful (Giv‘at Sha’ul; Fig.
1) and between two tributaries of Nahal Perat
(Wadi el-Qelt). Several scholars have tried to
connect the site of Khirbat ‘Adasa with the site
of Hadashah, which according to the biblical
narrative is said to have been situated close
to Jerusalem (Joshua 15:37). Others identiﬁed
the site as Hadashah—the place where Judah
Maccabee vanquished Nicanor.
In April 1994 a salvage excavation was
undertaken along the eastern fringes of the site
in order to expose architectural units in the wake
of development work conducted in the region.
Despite the limitations of the excavation,
three settlement strata were exposed from the
Hellenistic and Roman periods (Stratum III),
the Early Islamic period (Stratum II), and the
Mamluk period (Stratum I) (Plan 1). Most of
the building remains belong to the Early Islamic
period, later utilized by Mamluk settlers.
Stratum III (The Hellenistic and Roman
periods). This stratum was primarily exposed
in three squares (E1, F1, H1) located in the
southern and lower part of the excavation
area and in the natural bedrock recesses. The
architectural ﬁnds (W1034, W1035) were scant
and fragmentary. The concentration of ceramic
ﬁnds from the Hellenistic and Early Roman
periods just along the periphery of the site
shows that nearly all of the remains dating to
these periods should be saught in the center of
the site.
Stratum II (The Early Islamic period). Most of
the buildings and installations that were exposed
in the excavation are ascribed to this layer

(Plan 1). In most of the squares, this stratum
was situated directly on bedrock and only in the
southern squares (E1, F1, H1) was it stratiﬁed
atop Stratum III. The nature of the construction
of the buildings (Loci 25, 27, 44, 45, 52, 55, 84)
attributed to this stratum, and the artifacts that
were discovered within them (below), indicate
they were probably used as stables.
The walls of Building 44, which was exposed
in the eastern part of the excavation area,
were very thick; pilasters protruding from the
building’s four inside corners served as bases
for (groined?) arches that bore the structure’s
ceiling. The building was higher than its
surroundings: two steps led to its entrance,
which was ﬁxed in the northern part of the
eastern wall (W1018; L54). The interior was
divided into a large hall (L47, L48; 24 sq m)
and a small one (L55; 8 sq m). Two troughs
made of hard limestone (B462, B463; Plan 1:
Section 3–3; Fig. 2), which were arranged in a
row on the pavement, were found in the western
part of the large hall.
Two halls (L27, L52) were discovered c. 2.5 m
west of Building 44. The halls are longitudinal
and identical in their dimensions and function;
they were probably utilized as stables and as
several service rooms. Pairs of pilasters, which
were built at a set interval along the longitudinal
walls of the halls, are next to the walls and
protrude inward; they were meant to serve as
bases for arches. One of the arches (L72) was
found fallen on the ﬂoor of the eastern hall.
The entrance to the eastern hall was ﬁxed in the
southern wall (W1009) and it was discovered
sealed, probably the result of repairs carried out
in the Mamluk period (Fig. 3). Resting on the
ﬂoor in the center of the hall, next to one of
the pillars of the western wall (W1007), was a
ﬁnely dressed rectangular trough (L461; Fig.
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4) hewn in hard limestone, and a round trough
(L156) was set in a hollow that was dug in the
ﬂoor, in the northwestern corner of the hall. The
western hall was divided into two by a low wall
(W1004); the ﬂoors of this hall were at different
levels.
In the southern room of the western hall was
a round trough (L455) that was found in situ on
the ﬂoor.
Room 25, which was southwest of the two
halls, was square in plan and built in the same
style as the rooms mentioned above. The
entrance to the room that was set in the western
wall (W1021) was blocked in the Mamluk
period (Fig. 3). A large concentration of pottery
vessels dating to the Early Islamic period was
discovered in situ on the ﬂoor.
Building 84 stands c. 3 m south of the halls;
its walls are thick and the corners are rounded,
forming a building that was circular on the
outside with a square interior. The building was
treated with a thick layer of plaster (several
layers were applied) on its inner and outer walls.
No opening to the building was discovered and
only a few pottery sherds were found in it; this
structure may have served as a grain silo.
Stratum I (The Mamluk period). Architectural
remains from the Mamluk period—a number
of rooms and wall sections with ﬂoors—were
exposed in the loci close to the surface level
throughout the entire excavation area. The
Mamluk ﬁnds, on the other hand, were scattered
throughout the area. The foundations of the
rooms and walls were built atop the remains
of the earlier strata and in several places the
buildings themselves were reused by adding
partition walls and moving existing walls so as
to adapt them for dwellings.
Room 41 was built on the remains of the
elongated eastern hall of Stratum II by utilizing
the western and eastern walls of the earlier hall
and adding several courses of masonry work
(Fig. 3). An occupation level that included
numerous fragments of Mamluk pottery vessels
was exposed on the ﬂoor of the room, which
was a tamped soil ﬁll mixed with small stones.

Building 14 was partially excavated. The
building had thick walls, one of which (W1003)
was curved. The gap between W1003 and
W1001 was ﬁlled with small- and mediumsized stones. The building was partly paved
with ﬂagstones and mosaics. The nature of the
walls’ construction and the symmetry between
them indicate that the building was most likely
a public structure, probably a mosque.
Room 93 was exposed almost in its entirety in
Sq F4, along the western edge of the excavation
area; a bench (W1024; Plan 1: Section 2–2) was
built next to the southern, western, and northern
walls.
The Finds. The earliest pottery that was found
in clean loci (50, 58 and 90; Fig. 5) at the site
allows us to date the earliest stratum (Stratum
III) to the Hellenistic and Early Roman periods.
A large concentration of the pottery sherds from
these periods was found on the southern side of
the site, in Sqs E1, F1 and H1 (above), without
a clear stratigraphic context; it seems that the
site dating to these periods extends beyond the
limits of the excavation area.
The ceramic ﬁnds that can be attributed to the
time period from the third century to the middle
of the seventh or the eighth centuries CE (Fig.
6), which do not come from a stratigraphic
context, are few. They were found mostly on
bedrock.
Most of the ceramic ﬁnds from the excavation
belong to the period of time from the middle of
the seventh century until the tenth century CE
(Figs. 7–12). This assemblage was recovered
from the architectural remains of Stratum II
(L40, L84) and from Loci 50, 75, 82 and 95,
which are in the southern part of the excavation.
A ceramic assemblage from the last phase of
this stratum was found on the ﬂoor of the main
building (L22) and below the fallen arch (L33,
beneath the voussoirs in L72). These ﬁnds,
particularly the glazed vessels (Fig. 9:4, 5)
and the lamps (Fig. 12:1, 3), indicate that the
settlement existed uninterrupted until at least
the beginning or middle of the tenth century CE.
The assemblage comprises locally produced
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vessels that are characteristic of the end of the
Byzantine and the Umayyad periods.
The settlement in Stratum I was probably
renewed in the second half of the twelfth
century, as attested by the ﬁnds scattered across
the surface level throughout the excavation area
(Figs. 13–17). There are no clean loci associated
with this stratum. The ceramic assemblage of
this stratum is quite rich, especially in handmade
vessels, among them bowls (Fig. 13:3–9),
cooking vessels (Fig. 15:1–4, 6), and amphoras
(Fig. 16:4, 5), most of which are decorated with
painted geometric patterns. Since no evidence
was found showing that the later construction
dates to another period, it is reasonable to
assume the scattered ﬁnds indicate the time of
the latest renovation of the buildings and of the
duration of the occupation of the level—from
the middle of the twelfth century until the end
of the thirteenth–fourteenth centuries CE.
An elliptical gemstone (Fig. 18) that was found
out of context bears an image of Fortuna (Tyche)Isis-Panthea, facing left, standing on a line
representing the ground, winged and wearing a
long chiton and a feathered helmet. She is holding
a scepter(?) in her right hand. Helena Sokolov
dated the gemstone to the second century CE.
Also found in the excavations were nine
miscellaneous objects (Fig. 19), most of which are
made of metal; one object is carved from ivory or
bone and one is a basalt stone. Nine bronze coins
were also discovered, ﬁve of them were identiﬁed
by Helena Sokolov and Gabriela Bijovsky (Fig.
20): Coin 1, from the time of Severus Alexander,
222–235 CE, Caesarea; Coin 2, from the years
364–375 CE; Coin 3, Vandal, Carthage, the ﬁrst
half of the sixth century CE; Coin 4, a Rum
Seljuk dirham from the time of Ala ad-Din Kay
Qubach I together with the Caliph al-Nasr, Sivas,
617 AH/1220 CE; and Coin 5, an Ayyubid fals
from the time of al-Malek al-Kamil I, Nasr al-Din
Mahmud, Damascus 633 AH/1235 CE.
Conclusion. There is no doubt that Stratum
II began before the Arab conquest (seventh

century CE). Afterwards, when the political
and social situation in Jerusalem stabilized and
the villages around it thrived, the site developed
even more. The remains of the buildings from
Stratum I indicate an unplanned construction,
possibly that of a meager settlement like other
Mamluk villages of the period that were built
despite the absence of any centralized security.
CAPTIONS TO ILLUSTRATIONS
Fig. 1. The site and its surroundings.
Plan 1. Plan and sections.
Fig. 2. The troughs in Building 44, looking
north.
Fig. 3. The entrance to Hall 53, blocked in a
later stratum, looking south.
Fig. 4. Hall 52 and the trough parallel to its
western wall, looking south. Behind it is a
pilaster in the wall, and in the foreground to the
left, another pilaster in the eastern wall.
Fig. 5. Finds from the Hellenistic and Roman
periods.
Fig. 6. Bowls from the Late Roman and
Byzantine periods.
Fig. 7. Bowls from the Early Islamic period.
Fig. 8. Bowls and kraters from the Early Islamic
period.
Fig. 9. Glazed bowls from the Early Islamic
period.
Fig. 10. Cooking vessels from the Early Islamic
period.
Fig. 11. Jars, jugs, and a ﬂask from the Early
Islamic period.
Fig. 12. Lamps from the Early Islamic period.
Fig. 13. Bowls from the Middle Ages.
Fig. 14. Bowls from the Middle Ages.
Fig. 15. Cooking vessels from the Middle
Ages.
Fig. 16. Jars, jugs and ﬂasks from the Middle
Ages.
Fig. 17. Lamps from the Middle Ages.
Fig. 18. The gemstone found in L27.
Fig. 19. Small ﬁnds.
Fig. 20. Coins.

