עתיקות  ,56התשס"ז

המטבעות מחורבת חצץ ,אשקלון
הלנה סוקולוב וגבריאלה ביכובסקי
בחפירה נמצאו  94מטבעות ברונזה ,מתוכם  58לא
היו ניתנים לזיהוי 1.בשטח  Aנתגלו ארבעה מטבעות
בחצר )מס'  ,(27 ,24 ,13 ,4אחד ברצפה ) 191מס'
 ,(29אחד ברצפה ) 208מס'  (31ואחד במבנה 176
)מס'  .(23בפני השטח נתגלו שבעה מטבעות )מס'
 ,(34 ,32 ,26 ,22 ,21 ,18 ,2במילויים — ) 17מס'
 33 ,30 ,25 ,23 ,17–14 ,12–5 ,3ושניים שלא זוהו(
ובמפולת — שישה )מס' .(36 ,35 ,28 ,20 ,19 ,1
המטבע הקדום ביותר תוארך לתקופה הסלווקית
והמאוחר ביותר לתקופה האסלאמית הקדומה
) 680–641לסה"נ(.
קטלוג
 .1סל  ,1130לוקוס ) 162ריבוע  ,D12מפולת( ,ר''ע
.66926
סלווקי ,המאה הב' לפסה"נ.
פנים :ראש לימין.
גב :שחוק.
 ,Æמשונן 1.44 ,גרם 11 ,מ''מ .זיהוי לפי צורת
המטבע.

 9.47 ,6 ,Æגרם 23 ,מ''מ.
השווה .Rosenberger 1972:55, No. 159
 .4סל  ,1138לוקוס  ,161ר''ע  ,66925איור .4:1
פאוסטינה הב' ,עזה ,שנת  174/5 =) 235לסה''נ(.
פנים [ФАV]CTINA CEBA[CTH] :דיוקן לימין.
גב :מקדש עם שני עמודים ,ובו ניצבים ארטמיס
ומארנס ,וביניהם  ΓΑΖΑ ΕΛС
 15.82 ,6 ,Æגרם 26 ,מ''מ.
השווה .Rosenberger 1975:63, No. 110
 .5סל  ,2263לוקוס ) 497ריבוע  ,N13מילוי ממזרח
לקיר  ,(65ר''ע .66952
סוורוס אלכסנדר ,אשקלון ,סביב  230לסה''נ.
פנים[АКМАСЕVHPOC] AΛ[ΕΞΑNPOC :
דיוקן לימין ,עטור זר ,לבוש גלימה ושריון.
גב [ΑCΚΑΛω] :פוסידון עומד לשמאל ומחזיק
קלשון .מלפניו דולפין .התאריך שחוק.
 16.34 ,6 ,Æגרם 26 ,מ''מ.
השווה .Rosenberger 1972:66, No. 231

 .2סל  ,2211לוקוס  ,473ר''ע .66948
טיבריוס ,נציב פונטיוס פילטוס ,ירושלים ,שנת 16
)=  29לסה''נ(.
פנים [ΤΙΒΕΡΙΟΥ ΚΑΙCΑΡΟLΙς] :סימפולום.
גב [IOΛIA KAICAΡOC] :שלוש שיבולים
באגודה.
 ,Æפרוטה 1.22 ,0 ,גרם 13 ,מ''מ.
ר' .AJC 2:283, No. 21

 .6סל  ,2142לוקוס ) 446ריבוע  ,K11מפולות( ,ר''ע
 ,66946איור .6:1
מקסימיאנוס ,הרקליה 296–295 ,לסה''נ.
פניםGAL VAL MAXIMIANVS NOB CAES :
דיוקן לימין ,עטור כתר קרניים ,לבוש שריון.
גב CONCORDIA MILI–TVM :הנסיך מקבל מידי
יופיטר דמות ויקטוריה על גבי כדור .ביניהם HΓ
 ,Æאנטוניניאנוס 2.59 ,6 ,גרם 22 ,מ''מ.
ר' .RIC 6:531, No. 16

 .3סל  ,2061לוקוס  ,420ר''ע  ,66941איור .3:1
הדריאנוס ,אשקלון 122/3 ,לסה''נ.
פנים ]OC[ :דיוקן לימין ,במבט מהגב ,עטור זר,
לבוש שריון.
גב [AC]KAΛ[ :דרקטו עומדת לחזית ,מחזיקה
שרביט ואפלסטון .משמאלה מזבח .מאחוריה יונה
ותאריך ].(226 =) ς[KC

 .7סל  ,2330לוקוס  ,480ר''ע .66950
מקסימיאנוס ,אלכסנדריה 308 ,לסה''נ.
פניםDN MAXIMIANO BA[EATISSIMO] :
דיוקן לימין עטור זר ,לבוש שריון.
גב PROVIDENTIA DEORVM :פרובידנטיה
עומדת ונותנת יד לקיאס ) ,(Quiesעומדת מימין
ומחזיקה שרביט .מתחת לקו ALE
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 2.24 ,8 ,Æגרם 19 ,מ''מ.
השווה .RIC 6:676, No. 86–94
 .8סל  ,2069לוקוס  ,420ר''ע .66942
קונסטנטיוס הב' 350–346 ,לסה''נ.
פנים [DN CONSTANTIVS PF AVG] :דיוקן
לשמאל עטור נזר פנינים ,לבוש גלימה ושריון.
גב [FEL TEMP REPARATIO] :הקיסר ניצב מול
שני שבויים .סימן המטבעה שחוק.
 2.35 ,8 ,Æגרם 20 ,מ''מ.
השווה .LRBC 2:103, No. 2814
 .9סל  ,2061לוקוס  ,420ר''ע .66940
קונסטנטיוס הב' ,ניקומדיה 361–355 ,לסה''נ.
פנים DN CONSTAN–TIVS PF AVG :דיוקן
לימין ,לבוש גלימה ושריון.
גב SPES REI–PVBLICE :וירטוס ניצב לשמאל,
מחזיק רומח וכדור .מתחת לקו SMNA
 1.82 ,8 ,Æגרם 16 ,מ''מ.
ר' .LRBC 2:92, No. 2315
 .10סל  ,2065לוקוס  ,415ר''ע .66939
 375–364לסה''נ.
פנים :שחוק.
גב [SECVRITAS REIPVBLICAE] :ויקטוריה
צועדת לשמאל ,מחזיקה זר וכף תמר .סימן המטבעה
שחוק.
 0.88 ,Æגרם .מטבע שבור.
השווה .LRBC 2:100, Nos. 2656–2657
 .11סל  ,2203לוקוס ) 479ריבוע  ,M13הפרעה
בקיר  ,65שמהותה לא התבררה( ,ר''ע .66949
ארקדיוס 395–383 ,לסה''נ.
פנים DN ARCADIV[S PF AVG] :דיוקן לימין
עטור נזר פנינים ,לבוש גלימה ושריון.
גב [SALVS REIPVBLICAE] :ויקטוריה צועדת
לשמאל ,אוחזת בטרופי ,גוררת שבוי .סימן
המטבעה שחוק.
 0.61 ,6 ,Æגרם 13 ,מ''מ.
השווה .LRBC 2:102, No. 2771
 .12סל  ,2075לוקוס  ,420ר''ע .66943
ולנטיניאנוס הב' 395–383 ,לסה''נ ,קונסטנטינופול.
פנים [DN VALEN]TINIANVS PF AVG :דיוקן
לימין עטור נזר פנינים ,לבוש גלימה ושריון.
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גב SAL[VS REI–PVB]LICAE :ויקטוריה צועדת
לשמאל ,אוחזת בטרופי ,גוררת שבוי .בשטח
משמאל  $מתחת לקו CONS
 1.18 ,8 ,Æגרם 12 ,מ''מ.
ר' .LRBC 2:89, No. 2183
 .13סל  ,1127לוקוס  ,161ר''ע  ,66924איור .13:1
תאודוסיוס הב' 395–383 ,לסה''נ.
פנים DN THEODO–SIVS PF AVG :דיוקן
לימין עטור נזר פנינים ,לבוש גלימה ושריון.
גב SALVS REI–PVBLICAE :ויקטוריה צועדת
לשמאל ,אוחזת בטרופי ,גוררת שבוי .סימן
המטבעה שחוק.
 0.94 ,8 ,Æגרם 13 ,מ''מ.
ר' .LRBC 2:102, Nos. 2768–2770
 .14סל  ,1023לוקוס  ,109ר''ע .66919
הונוריוס 395–383 ,לסה''נ ,אנטיוכיה.
פנים DN HONO–R[IVS PF AVG] :דיוקן לימין
עטור נזר פנינים ,לבוש גלימה ושריון.
גב [SALVS REI–PVBL]ICAE :ויקטוריה צועדת
לשמאל ,אוחזת בטרופי ,גוררת שבוי .מתחת לקו
ANT

 1.10 ,8 ,Æגרם 13 ,מ''מ.
ר' .LRBC 2:102, No. 2778
 .15סל  ,1178לוקוס  ,181ר''ע .66932
 395–383לסה''נ.
פנים :שחוק.
גב [SALVS REIPVBLICAE] :ויקטוריה צועדת
לשמאל ,אוחזת בטרופי ,גוררת שבוי .סימן המטבעה
שחוק.
 0.99 ,Æגרם 12 ,מ''מ.
השווה .LRBC 2:102, Nos. 2768–2771
 (16) .17–16סל  ,2146לוקוס  ,456ר''ע ;66947
) (17סל  ,2135לוקוס ) 446לעיל ,מטבע  ,(6ר''ע
.66945
המאה הד' לסה''נ.
פנים (16) [- - -] :דיוקן לימין עטור נזר פנינים;
) (17דיוקן לימין.
גב :שחוק.
 1.72 (16) ,Æגרם 12 ,מ''מ; ) 1.37 (17גרם15 ,
מ''מ.
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 .18סל  ,1039לוקוס  ,108ר''ע .66915
 423–408לסה''נ.
פנים [- - -] :דיוקן לימין עטור נזר פנינים ,לבוש
גלימה ושריון.
גב GLOR[IA RO–MANORVM] :שני קיסרים
עומדים לחזית ואוחזים ברמחים .סימן המטבעה
שחוק.
 0.76 ,8 ,Æגרם 15 × 10 ,מ''מ .חצי מטבע.
השווה .LRBC 2:90, No. 2223
 .19סל  ,1221לוקוס  ,186ר''ע .66933
 450–425לסה''נ.
פנים :שחוק.
גב :צלב בתוך זר .סימן המטבעה שחוק.
 1.37 ,Æגרם 15 ,מ''מ.
השווה .LRBC 2:103, No. 2810
 .20סל  ,1165לוקוס  ,178ר''ע  ,66928איור .20:1
אנסטסיוס הא' ,קונסטנטינופול 512–498 ,לסה''נ.
פנים [- - -] :דיוקן לימין עטור נזר ,לבוש גלימה
ושריון.
גב ,M :מעליו צלב ,משמאל כוכב; ומתחתיו .E
מתחת לקו CON
 ,Æפוליס )קטן( 7.22 ,8 ,גרם 23 ,מ''מ.
ר' .DOC 1:16, No. 20e
 (21) .24–21סל  ,1031לוקוס  ,108ר''ע ;66532
) (22סל  ,1210לוקוס ) 149ריבוע  ,D16פני שטח(,
ר''ע  ,66922איור  (23) ;22:1סל  ,1164לוקוס 176
)ריבוע  ,A6מילוי/מפולת מדרום למבנה  ,(184ר''ע
 (24) ;66927סל  ,1199לוקוס ) 192ריבוע  ,A7חצר
מצפון לחדר  ,(184ר''ע .66935
יוסטינוס הא' ) 527–518לסה''נ( (21) .ניקומדיה;
) (24–22קונסטנטינופול.
פנים]NVS[ (21) :
)[- - -] (23 ,22
) (24שחוק .דיוקן לימין (21) .עטור נזר ,לבוש
גלימה ושריון (22) .עטור נזר.
גב (21) ½ :בשטח משמאל  (22) ;Nבשטח
משמאל  (23) ;Bבצד ימין  (24) ;Єבצד ימין Є
ומתחתיו שתי נקודות.
 5,Æנומיות 1.38,6(21) .גרם 12,מ''מ; )) (22חיקוי?(,
 1.18 ,8גרם 10 ,מ''מ; ) 1.50 ,8 (23גרם 13 ,מ''מ;
) 2.60 (24גרם 13 ,מ''מ.
) (21ר'  (22) ;DOC 1:16, No. 36ר' DOC 1:45,
 (23) ;No. 21bהשווה ;DOC 1:45, No. 21
) (24השווה .DOC 1:46, No. 22

 .25סל  ,2260לוקוס  ,487ר''ע  ,66951איור .25:1
הילדריק ) 530–523לסה''נ( ,קרתגו.
פנים [- - -] :דיוקן לימין עטור נזר ,לבוש גלימה.
גב :צלב בתוך זר.
 ,Æנומוס 0.52 ,גרם 8 ,מ''מ.
השווה .BMCV:14, Nos. 9–10
 .26סל  ,1125לוקוס ) 158ריבוע  ,B6פני שטח(,
ר''ע  ,66923איור .26:1
יוסטיניאנוס הא' ,ניקומדיה 538–527 ,לסה''נ.
פנים DN IVSTIN [- - -] :דיוקן לימין עטור נזר
פנינים ,לבוש גלימה ושריון.
גב M :למעלה ,משמאל ומימין צלבים ,למטה B
ומתחת לקו NIKM
 ,Æפוליס 17.43 ,2 ,גרם 30 ,מ''מ.
השווה .DOC 1:110, No. 110
 (27) .28–27סל  ,1166לוקוס  ,179ר''ע ;66931
) (28סל  ,1093לוקוס ) 129ריבוע  ,D11מפולת(,
ר''ע  ,66920איור .28:1
יוסטיניאנוס הא' ) 565–527לסה''נ( ,אלכסנדריה.
פנים DN IVSTINIA [- - -] (27) :דיוקן לימין
עטור נזר פנינים ,לבוש גלימה ושריון; )[- - -] (28
דיוקן לימין.
גב (27) I+B :מתחת לקו  (28) ;AΛΕΞמתחת לקו
][AΛΕΞ
 12 ,Æנומיות 3.69 ,8 (27) .גרם 15 ,מ''מ; ),8 (28

 1.81גרם 13 ,מ''מ.
השווה .DOC 1:157, No. 274
 .29סל  ,1222לוקוס ) 191ריבועים  ,C4–5רצפה]?[
בחדר  ,(205ר''ע .66934
יוסטינוס הב' ,קונסטנטינופול 570/1 ,לסה''נ.
פנים DN IVS [- - -] :יוסטינוס וסופיה יושבים על
כס כפול ,לחזית.
גב ,M :למעלה צלב ,מימין  ,³משמאל ,ANNO
ולמטה  ;Bמתחת לקו CON
 ,Æפוליס 11.92 ,8 ,גרם 30 × 33 ,מ''מ.
השווה .DOC 1:207, No. 28a
 (30) .33–30סל  ,2065לוקוס  ,415ר''ע ;66938
) (31סל  ,1262לוקוס  ,208ר''ע  (32) ;66936סל
 ,2096לוקוס ) 431ריבוע  ,M12מילוי מדרום לקיר
 ,(57ר''ע  (33) ;66944סל  ,1084לוקוס ) 137ריבוע
 ,D11מפולת/מילוי במחצית הדרומית של הריבוע(,
ר''ע .66921
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המאה הו' לסה''נ.
פנים [- - -] (30) :ודיוקן לימין; ) (31דיוקן לימין;
) (33 ,32שחוק.
גב½ :
 5 ,Æנומיות 1.30 ,0 (30) .גרם 10 ,מ''מ; )(31
 1.22 ,1גרם 12 ,מ''מ; ) 1.70 (32גרם 11 ,מ''מ;
) 0.87 (33גרם 11 ,מ''מ.
השווה .DOC 1:45, No. 21
 .34סל  ,2054לוקוס  ,401ר''ע  ,66937איור .34:1
טביעת על ) (overstruckשל קונסטנס הב' )641/3
לסה''נ( על מטבע של הרקליוס הא' ) 640לסה''נ(,
קונסטנטינופול.
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 ,Æפוליס 4.13 ,גרם 21 ,מ''מ.
הרקליוס הא'.DOC 2/1:305, No. 125 :
קונסטנס הב'.DOC 2/2:443, No. 59 :
 .35סל  ,1165לוקוס  ,178ר''ע  ,66929איור .35:1
קונסטנס הב' ,קונסטנטינופול ,סביב 643–642
לסה''נ.
פנים [InPE]R – CONST :דמות לחזית עטורת
כתר עם צלב ,לבושת גלימה ,מחזיקה ביד ימין
כדור עם צלב.
גב ,M :למעלה צלב ,בצד ימין תאריך  ,I[I] / Iבצד
שמאל ] ,AN[Aלמטה  ;Λמתחת לקו ][NEOς
 ,Æפוליס חתוך 20.21 ,1 ,גרם 21 × 20 ,מ''מ.
השווה .MIB 3:137, Pl. 29:x16

טביעה עליונה :קונסטנס הב'

פנים ]ENT[ :הקיסר עומד לחזית ,מחזיק כדור
וצלב ארוך.
גב ,m :בשטח משמאל ANA
טביעה מקורית :הרקליוס הא'

פנים :שלוש דמויות עומדות לחזית )הרקליוס
ובניו( .טביעת רכב עגולה @
גב.M :

 .36סל  ,1171לוקוס  ,178ר''ע .66930
ביזנטו-ערבי 697–641 ,לסה''נ.
פנים [- - -] :דמות הקיסר עומד לחזית ,מחזיק כדור
עם צלב ושרביט.
גב ,m :למעלה צלב.
 ,Æפוליס 2.90 ,6 ,גרם 24 × 19 ,מ''מ.
השווה Qedar 1988–1989:32, Series B; 38, Nos.
.4–6

הערה
 1המטבעות נוקו במעבדות רשות העתיקות בראשות אלה
אלטמרק וצולמו בידי קלרה עמית.
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Fig. 11. Pottery from the Early Roman period
from the layer of refuse (Nos. 1–4) and the ﬁll
(Nos. 5–8).
Fig. 12. Burial jars from the Late Roman
period.
Fig. 13. A burial jar (No. 1) and funerary gifts
from the Late Roman period.
Fig. 14. Kraters and bowls from the Byzantine
period.
Fig. 15. Pottery from the Byzantine period.
Fig. 16. The bowl from the Early Islamic
period.
Fig. 17. Glass vessels and a bone object.
Fig. 18. The distribution of animal bones from
the Roman period.
Fig. 19. Donkey burials in Area B (L488).
Fig. 20. The distribution of animal bones from
the Byzantine period.

THE COINS FROM HORBAT HAZAZ, ASHQELON
HELENA SOKOLOV AND GABRIELA BIJOVSKY
(PP. 99–104)
During the excavation at Horbat Hazaz (see
Nahshoni, this volume) 94 bronze coins were
uncovered, of which 58 were unidentiﬁable.
In Area A four coins were discovered in a
courtyard (Nos. 4, 13, 24 and 27), one in Floor
191 (No. 29), one in Floor 208 (No. 31) and one
from within Building 176 (No. 23). Seven coins
were found on surface level (Nos. 2, 18, 21, 22,
26, 32 and 34), 17 in ﬁlls (Nos. 3, 5–12, 14–17,
23, 25, 30, 33 and two that were not identiﬁed)
and six in a stone collapse (Nos. 1, 19, 20, 28,
35 and 36). The earliest coin dates from the

Seleucid period and the latest one dates to the
Early Islamic period (641–680 CE).
Noteworthy among the earlier Roman coins
are a coin of Hadrian struck in Ascalon (No. 3)
and a coin of Faustina II minted in Gaza (No.
4). Both coins provide evidence for the local
circulation of city-coins during the Roman
period. Of the eleven coins dated to the fourth
century, ﬁve belong to the common SALVS
REIPVBLICAE type (Nos. 10–15).
The Byzantine coins discovered at the
site constitute a most varied numismatic
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assemblage. Worth of mentioning are four
small pentanummi, some most probably local
imitations (Nos. 21–24). In addition, a coin of
the Vandalic king Hilderic was found (No. 25).

Finally, a coin of Constans II (No. 34) deserves
attention, since it was overstruck on a coin of
Heraclius; both strikes are clearly visible on the
surface of the coin.

TOMBS OF THE ROMAN PERIOD AND BUILDING REMAINS OF THE
BYZANTINE AND EARLY ISLAMIC PERIODS AT KAFR KAMA
CHAYA BEN-NACHUM
(PP. 105–112)
In a salvage excavation conducted on the main
street in Kafr Kama (map ref. NIG 2420/7365,
OIG 1920/2365) tombs (Areas A and C) and the
remains of two buildings (Area B; Fig. 1) were
exposed; A Bronze Age burial cave revealed in
Area A will be published seperately.
Two cist tombs of the Late Roman period
(Area C), situated c. 30 m apart, were discovered
next to the main square in the village. All that
remained of Tomb 201 was its negative, hewn
in the basalt bedrock, and several human bones
belonging to a boy seven or eight years of age.
Tomb 202, oriented east–west (Plan 1; Figs.
2, 3), was built of limestone slabs (walls and
ceiling) and its ﬂoor was a tamped and level
surface. The contents of the tomb included a
few bones belonging to an adult and a variety
of intact glass vessels (see Gorin-Rosen, this
volume), dating the tomb to the end of the
second or beginning of the third century CE,
as well as bronze jewelry (Fig. 4:1, 2) and a
bronze ﬁrepan (Fig. 4:3).
Two buildings of the Byzantine and Early
Islamic periods were exposed in Area B (I, II;
Figs. 1, 5; Plan 2). The remains of Building I
were fragmentary and consisted of a courtyard
(courtyards?) and a room (rooms?). The walls of
the structure were built of large, roughly hewn
basalt stones with basalt ﬁeldstones and bonding
material in between. Most of the ﬂoors were

the leveled basalt bedrock. Among the artifacts
exposed on the basalt ﬂoor of Courtyard 47
was an open cooking pot (Fig. 6:6), a jar (Fig.
6:9), an iron pick-axe (Fig. 7:2) and a bronze
bowl (Fig. 7:3) that date from the end of the
sixth to the middle of the eighth centuries CE.
The remains that were exposed in Building II
include a room and courtyard, and indications
suggesting the presence of additional elements
belonging to the structure. Its walls were thicker
than those of Building I. In Room 22 a mosaic
ﬂoor (Plan 2) was exposed that abutted Walls
25, 40 and 41, which were treated with plaster
on their inside (W40 was also plastered on its
outside).
Two paved courtyards (L51 and L52), which
were shared by the buildings, were revealed
between them. Courtyard 51 was connected
to Courtyard 52 via a paved passage. The
courtyards were separated by a threshold stone
on which what seems to be a gabled lintel, or
part of one, was exposed.
A ﬁll, consisting of soil, stones and fragments
of pottery vessels that date from the beginning
of the Byzantine period until the eighth century
CE, was exposed on top of the remains of the
two buildings, throughout the excavation area.
The latest pottery sherds found in this ﬁll reﬂect
the latest possible date when the two buildings
could have been abandoned. The Roman

