עתיקות  ,54התשס"ז

מתקנים ומערות קבורה ברמת שרת ,רמת דניה ,ירושלים
עמית ראם ואנה דה-וינסנס
בחודש פברואר  1998נערכה חפירת הצלה בשכונת
רמת דניה בירושלים מטעם רשות העתיקות 1.האתר
פרוס על שתי שלוחות מצפון לרחובות קובובי
ואבל פאן ,וממזרח לערוץ נחל התוחם את האתר
ממערב; שטח זה יועד לבניית שכונה חדשה )נ"צ
רי"ח  ,21700–50/62975רי"י .(16700–50/12975
האזור נסקר בתחילת שנות השמונים של המאה
הכ' ונתגלו בו מתקנים קדומים וקברים מימי בית
הורדוס ועד לתקופה הביזנטית )קלונר תשס"א,16:
אתרים ] .(11[105] ,10[105בחפירה המתוארת
כאן נחשפו מתקנים חקלאיים ,מקווה ,קברים,

בורות מים וחציבות מימי הבית השני ,אשר נעשה
בהם שימוש גם בימי הביניים .תיארוך המתקנים
ומערות הקבורה לימי הבית השני מתבסס בעיקר
על האדריכלות ,שכן לא נתגלה ממצא המתקשר
ישירות לזמן הקמתם .בסקר שבוצע מחוץ לשטחי
החפירה נתגלו פתחי מערות קבורה מימי הבית
השני )אתרים  ,(C ,Bמחצבות )אתרים (L ,K ,J
ומערות טבעיות )אתרים  ;2II ,M ,I–Dאיור .(1
נפתחו שלושה שטחי חפירה :שניים על שתי
השלוחות )שטח  ,IIהמזרחי; שטח  ,Iהמערבי(
והשטח השלישי במורדות הנחל התוחם את האתר

איור  .1מפת השרידים הפזורים בשטח שיועד לבנייה; החפירה נערכה בשטחים  I–IIIוהסקר בשרידים המסומנים באותיות .A–M
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ממערב )שטח  .(IIIהמתקנים שנחשפו בחפירה,
עד שכבת סלע האם ,חצובים בסלע גיר מתצורת
מיזי יהודי; הם נחשפו קרוב מאוד לפני השטח,
מכוסים באדמת סחף .כמעט בכל המתקנים נתגלה
מספר קטן של חרסים בלויים ומעורבים ,שמקורם
בסחף ,שלא סייעו לתיארוך .רק במקווה  1Iובגת
 1IIIנמצאו מכלולים קירמיים שאפשרו לתארך את
תקופת השימוש בהם.
גתות

בשטח  Iנחשפה גת אחת ) ,(3Iבשטח  — IIשתי
גתות ) ,(2II ,1IIובשטח  — IIIגת מימי הביניים
) ,(1IIIשנבנתה אל תוך מערת קבורה משלהי ימי
הבית השני.
גת ) 3Iנ"צ רי"ח  ;217328/630049איור  ;2תוכנית
 —.(1הגת נמצאת כ 25-מ' מדרום-מערב לריכוז
המתקנים בשטח  .Iלגת משטח דריכה );L60
 4.0 × 3.6מ' 0.35 ,מ' עומק השתמרות( חצוב בסלע.
בפינתו הדרומית-מערבית גומה רדודה ,חצובה
בסלע ,אשר שימשה כנראה לאיסוף פסולת .בדופן
הצפונית של המשטח נחצבה מדרגה ,שנשתמרה
רק בחלקה המזרחי ) 0.5מ' רום 0.7 ,מ' שלח(; היא
ֵהקלה על הירידה לגת ואף שימשה ספסל .תעלה
חצובה בדופן הדרומית של המשטח הוליכה לבור

איור  .2גת  ,3Iמבט למערב.

תוכנית  .1גת  :3Iתוכנית וחתך.

עמית ראם ואנה דה-וינסנס

שיקוע מרובע ) 1.3 × 1.1 ;L80מ' ,עומק  1.3מ'(
לא מטויח .ממערב לו נמצא בור איסוף );L70
 0.9 × 0.8מ' ,עומק  0.80מ'( ,שקרקעיתו ודופנותיו
טויחו בטיח אפרפר ,ומתחתיו נתגלה דיפון של
פיסות אבן מלוכדות בטין .באמצעות טכניקת דיפון
זו התגברו חוצבי הגת על איכותו הירודה של הסלע
ויצרו משטח מיושר שאותו ניתן לטייח בקלות .בין
בור השיקוע לבור האיסוף לא נחשפו תעלה או
צינור ,ונראה שדופנם המשותפת הושלמה בבנייה
ובה נקבע הצינור.
הגת היתה מכוסה באדמת סחף חומה ובה מספר
קטן של שברי כלי חרס לא-אינדקטיביים .במפלסים
של המילוי בבור השיקוע ) (L80נמצאו אבני פסיפס
לבנות ,גסות רבות; נראה שמקור אבני הפסיפס
בריצוף משטח הדריכה.

*33

בקרקעיתו הותקן ספלול לשיקוע שארית התירוש.
בשני הבורות לא נמצאו עקבות טיח או חומר
מליטה אחר ,ובדופן החצובה שהפרידה ביניהם לא
נשתמרו צינור או תעלה .צמוד לבור האיסוף ממזרח
נחצבו שני ספלולים ) 0.5–0.3מ' קוטר 0.3–0.2 ,מ'

גת ) 1IIנ"צ רי"ח  ;217429/630108איור ;3
תוכנית  —.(2הגת נמצאת במדרון הדרומי של
השלוחה המזרחית בשטח  .IIמשטח הדריכה של
הגת רבוע ) 4.0 × 4.0 ;L140מ' ,עומק מרבי  0.5מ'(,
חצוב בסלע ,ולא נמצאו בו עדויות לטיח או לריצוף
פסיפס .תעלה חצובה שנקבעה בפינתו הדרומית-
מערבית הובילה לבור שיקוע מלבני );L155
 1.15 × 0.70מ' ,עומק  0.5מ'( .סמוך לו נחצב
בור איסוף מלבני ) ,(L150הגדול מבור השיקוע
כמעט פי שתיים ) 2.5 × 0.8מ' ,עומק  0.9מ'(.

איור  .3גת  ,1IIמבט לדרום.

תוכנית  .2גת  :1IIתוכנית וחתך.
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עומק( ,שתעלות רדודות חצובות ) 0.1מ' רוחב
ממוצע 4 ,ס"מ עומק ממוצע( קושרות ביניהם ואף
בינם לבין בור האיסוף .ספלולים ושקעים הסמוכים
לגתות שכיחים ,ונראה ששימשו לכמה מטרות:
תאים לאחסון הענבים )משטחי עלים( ,כלי קיבול
לחומרי לוואי שהוספו במהלך הפקת התירוש
או תושבות לעמודים לקשירת חבלים שבהם
החזיקו הדורכים במהלך הדריכה )פרנקל ואיילון
תשמ"ח.(40 ,35:
גת ) 2IIנ"צ רי"ח  ;217418/630137איור ;4
תוכנית  —.(3הגת נחשפה בשטח  ,IIכ 25-מ'
מצפון לגת  .1IIמשטח הדריכה רבוע )× 3.8 ;L100
 3.9מ' ,עומק ההשתמרות  0.8מ'( ,חצוב בסלע.
קרקעיתו טויחה בטיח לבנבן )כ 0.4-ס"מ עובי(
ועליו נקבע פסיפס לבן גס ) 1.5 × 1.5 × 1.5ס"מ
גודל ממוצע של האבנים( ,שנשתמר רק בפינה
הצפונית-מערבית של המשטח .מדרום למשטח
הדריכה נחצב בור שיקוע סגלגל ) 1 ;L110מ'
קוטר 1.13 ,מ' עומק; איור  ,(4שבקרקעיתו
הותקנו גומות לניקוז הפסולת ושארית התירוש.

איור  .4מבט-על על בורות השיקוע והאיסוף של גת .2II

תוכנית  .3גת  2IIושרידים של קירות המדרגה והמערה הטבעית.

עמית ראם ואנה דה-וינסנס

לא נשתמרה התעלה שחיברה כנראה בין משטח
הדריכה לבין בור השיקוע .לעומת זאת ,נשתמרה
תעלה חצובה ,שהובילה מראשו של בור השיקוע
אל בור האיסוף הרבוע ) 1.00 × 0.85 ;L120מ',
עומק  1.06מ'( ,החצוב בסלע; על דופנות הבור
הובחנו שרידים של טיח אפרפר.
מדרום לשני הבורות ,על מדרגת סלע טבעית,
נקבעו שבעה שקעים ,שנחצבו ברישול .סמיכות
השקעים לבורות השיקוע והאיסוף ולא למשטח
הדריכה מעידה כנראה על תפקידם ככלי קיבול
לחומרי לוואי שהוספו ישירות לבורות.
ממזרח לגת נחשף קיר של מדרגה חקלאית ),(W1
שצירו דרום-מערב–צפון-מזרח .הקיר בנוי אבני
גוויל ,והשתמר לגובה נדבך אחד .בחלקו הצפוני
נחשפו קירות מדרגה נוספים ) .(W3 ,W2קיר ,2
הבנוי אבני גוויל קטנות יותר ,נחתך על ידי קיר ,1
וצירו מזרח–מערב .הקטע הקטן שהשתמר מקיר 3
ניגש אל קיר  1ממזרח ואל חציבה רדודה — חלק
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מדופנה המזרחי של מערה טבעית — ממערב .לא
נמצא ממצא אינדיקטיבי בין אבני קירות המדרגה,
ולכן אי אפשר היה לתארכם.
בין קירות המדרגה לבין הגת נתגלתה מערה
טבעית ) ,(L130שחלקה הדרומי התמוטט ובחלקה
הצפוני נחצבה גומחה .נראה שקירות המדרגה
הקיפו את חזית המערה ,ושימשו מעין מבוא או
כניסה ) .(L130מערות וחללים תת-קרקעיים נחשפו
סמוך לגתות גם באתרים סמוכים )שיאון וראם
תש"ס; גרינברג וצינמון תשס"א(; ייתכן שהמערה
שימשה לאחסון קנקני התירוש והיין בעת התסיסה,
שכן חל איסור לטלטל את התירוש טרם הפך ליין
)פרנקל ואיילון תשמ"ח .(53:אפשר גם שהשרידים
שייכים ליחידת עיבוד חקלאית ,שהיתה סמוכה לגת
ולמערה.
גת ) 1IIIנ"צ רי"ח  ;217125/630000תוכנית —.(4
הגת נבנתה בתוך חלל שנוצר בחלקה הדרומי-

תוכנית  .4גת  1IIIשהותקנה בתוך מערת קבורה ופגעה במערה  :2IIIתוכנית וחתכים.
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איור  .5בור האיסוף של גת  1IIIומאחוריו ,בדופן ,שני כוכים ששרדו ממערת הקבורה.

מזרחי של מערת קבורה ) (1IIIשזמנה שלהי ימי
הבית השני )להלן( :פתח המערה נפרץ והורחב,
דופנותיה הורחבו כלפי חוץ ,מפלסה המקורי הורם
עם הנחת מילוי ,שעליו הושתתה רצפת גיר כתוש
) ,(L180ותקרתה הוגבהה .שרידי כוכי הקבורה
) (L175 ,L182 ,L181לא נפגעו )איור .(5
הגת מורכבת מאגן בנוי ,דמוי-אמבט );L160
 2.10 × 0.85מ' ,עומק  0.5מ'; איור  ,(6ששימש
משטח דריכה .קירותיו נבנו באבני גוויל מלוכדות
בחומר מליטה אפרפר .פני הקירות הפנימיים
והחיצוניים ,כמו גם קרקעיתו ,טוחים בטיח
לבנבן-אפרפר המכיל חצצי אבן קטנים וגריסי חרס
שלהם ליבה שגונה ורדרד .טיח מסוג זה אופייני
למתקנים מהתקופה הצלבנית/הממלוכית )Kedar
 .(and Kaufman 1975צינור חרס שנקבע בחלקו
המערבי של האגן מוביל לבור איסוף עגול );L170
 1מ' קוטר 0.6 ,מ' עומק; איור  (7ומטויח ,ששוליו
בנויים אבני גוויל מלוכדות במלט אפרפר וטוחים;
שולי הבור גבוהים ממפלס רצפה .180
בפינה המזרחית של המערה ,ממזרח לאגן ,נתגלה
בור מים עגלגל ) ,(L165מטויח בטיח אפרפר;
למרות שלא נמצא כל קשר בין הבור לבין הגת,
וברור שהוא מאוחר לזמן הקבורה במערה ,סביר
להניח שהוא נבנה בו-בזמן עם הגת.
בתשתית רצפת הגיר נמצאו שברי כלי חרס
)איור  (8המתוארכים לתקופות הצלבנית/
הממלוכית והעות'מאנית .הממצא בגת — בעיקר
בתוך שכבות הסחף באגן ובבור האיסוף — וכן
בשרידי כוכי הקבורה כלל כלי חרס מהתקופות
הצלבנית ,האיובית והממלוכית )איור  ,(9מעט
שברים מהתקופות ההרודיאנית )איור (1:10
והאסלאמית הקדומה )איור  ,(3 ,2:10ושבר אחד
של מקטרת מהתקופה העות'מאנית )איור .(4:10

איור  .6ה'אמבט' ששימש משטח דריכה בגת  ,1IIIמבט לדרום.

איור  .7מבט-על על בור האיסוף של גת .1III

גתות דומות בתוכניתן ובאופן בנייתן בתוך חללים
סגורים — בתים או מערות — נחשפו באתרים
צלבניים וממלוכים בסביבות ירושלים )Bagatti
 .(1993:89–90; Boas 1996:585ייתכן שמקור
הבנייה בחללים סגורים הוא בארצות אירופה ,שם
עיבוד היין לא נתאפשר בחוץ בשל מזג האוויר
).(Boas 1996:585

עמית ראם ואנה דה-וינסנס

4
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איור  .8כלי החרס מהגת ).(L160 ;1III
השוואות

מס'

הכלי

מס' רישום

תיאור

1

קנקן עזה

1150/4

חרס אפור כהה ,ליבה כתומה ,גריסים
לבנים רבים

2

קנקן

1150/6

חרס כתום בהיר ,גריסים לבנים רבים

3

קנקן עזה

1150/7

חרס אפור כהה ,גריסים לבנים

4

בסיס קנקן

1150/3

חרס כתום בהיר ,צרוף היטב

Horbat ‘Eleq: Boas 2000: Pls. I:1–11; II:1–5
Horbat ‘Eleq: Boas 2000: Pl. I:6–10

Brosh 1986: Fig. 5:1, 2

5

אגן

1150/1

בהיר ,גריסים לבנים ,צרוף
חרס
היטב ,עיטור סרוק

Yoqne‘am: Avissar 1996: Fig. XIII.81:1, 4

כתום-בז'

6

אגן

1150/2

עשוי ביד; חרס כתום בהיר ,מעורב בחומר
אורגני ,עיטור בהון על השפה

;Jerusalem: Tushingham 1985: Figs. 40:14
42:1, 3; 45:11

7

פך עם מסננת

1150/5

עשוי ביד; חרס ורדרד בהיר ,גריסים לבנים
שחורים ,טביעות בד בפנים ,חיפוי לבן
וצבע חום בחוץ

2

3
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0

איור  .9כלי החרס מחדר הקבורה ).(1III
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איור 9

מס'

הכלי

מס' רישום

תיאור

1

פך

1210/1

חרס כתום בהיר ,מעט גריסים לבנים ושחורים

2

פך

1180/1

חרס

השוואות

בז'-צלהב

Jerusalem: Tushingham 1985: Fig. 44:21

בהיר ,מעט גריסים לבנים
חום-אדום,

גריסים לבנים רבים

3

בסיס קנקן

1180/3

עשוי ביד; חרס

4

בסיס קנקן

1180/2

עשוי ביד; חרס גס חום בהיר ,מעורב בחומר
אורגני

5

אמפורה

1180/5

חרס ורדרד בהיר ,מעט גריסים לבנים

1

2

3
4
10

0

איור  .10כלי החרס.
מס'

הכלי

מס' רישום

תיאור

1

סיר בישול

1170/1

חרס חום כהה ,צרוף היטב ,שרידי
טרוורטין

2

קנקן קטן או אמפורת
שולחן

1170/3

חרס כתום בהיר ,ליבה כהה ,גריסים
לבנים רבים

3

קנקנן קטן או אמפורת
שולחן

1170/2

חרס כתום בהיר ,ליבה כתומה,
גריסים לבנים רבים

4

מקטרת

1170/4

חרס בז' ,פני שטח שרופים בצבע
חום בהיר ,ממורק ,עיטור בטביעה

השוואות
Jericho: Bar-Nathan 2002: Pl. 27:
497–499.
Sataf: Gibson, Ibbs and Kloner 1991:
;Fig. 23:3
Jerusalem: Tushingham 1985: Fig. 42:5

;Robinson 1985: Pl. 64:A41, A42
Simpson 2000:157–163, Fig. 13.6:124
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מקווה

מכלול מקווה  1Iחצוב )נ"צ רי"ח ;217375/630125
תוכנית  (5נמצא סמוך לגת  ,3Iלבור המים 2I
ולמתקני הספלולים ) .(5I ,4Iארבע מדרגות חצובות
) (L30יורדות מפני השטח לקרקעית אגן הטבילה
) 1.9 × 0.7 ;L50מ' ,עומק  1.6מ'(; המדרגה
התחתונה ,הרחבה יותר ,נועדה לשמש גם ספסל.
דופנות המקווה חצובות ברובן ,ורק החלק המערבי
העליון של הדופן הדרומית ) ,(W3המפרידה
בין המקווה לבין הבור ) ,(L20נבנה באבני שדה
מלוכדות בטין; התקרה ,הרצפה והדפנות ,כולל
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הפן הפנימי של קיר  3ופני המדרגות ,טוחים בטיח
אפרפר המכיל חצצים קטנים וגריסי פחם .טיח
זהה נתגלה באמות מים ובמקוואות מימי הבית
השני )פורת תשמ"ט ;75:אביגד תש"ם .(139:אגן
הטבילה נתגלה סתום באבני שדה גדולות ,שמקורן
כנראה בתקרה הבנויה של המקווה.
קיר  3שימש גם כדופנו הצפונית של בור רדוד
) ,(L20שנחצב ממערב למדרגות הכניסה .הוא
שימש כנראה את באי המקווה לפני הטבילה.
משטח רבוע ) 2.7 ;6Iמ' אורך כל צלע( ,שנחצב
כארבעה מטרים מצפון-מזרח למקווה ,היה קשור

תוכנית  .5מקווה  :1Iתוכנית וחתך; לצדו חציבות עגולות ,בורות ותעלות.
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אליו באמצעות תעלה חצובה; התעלה ניקזה את מי
הגשמים מהמשטח אל בריכת המקווה ,שמפלסה
נמוך יותר.
במקווה זה מתקיימים כל דיני הטהרה שנקבעו
בהלכה היהודית ,ונראה שיש ליחסו לטיפוס
המקוואות החצובים בסלע והמיוחסים לימי הבית
השני )רייך תש"ן .(49–47:מקוואות הסמוכים
לגתות ולמתקנים חקלאיים נמצאו גם באתרים
אחרים בסביבה ,והם מתוארכים לימי הבית השני
ולתקופה הרומית )שיאון וראם תש"ס; גרינברג

וצינמון תשס"א; אדלשטיין וגרינהוט תשמ"ח;(43:
מיקום זה מלמד על הצורך בטהרת העובדים לפני
כניסתם למתקנים )גרינהוט תשנ"ח.(157–155:
בתקופה הממלוכית הוסב המקווה לבריכת
אגירה/בור מים ,ופתחו שבתחתית המדרגות ,נחסם
באבן גדולה ובאבנים קטנות מלוכדות בטין .דבר
זה מאושש מהממצא הקירמי שנתגלה במילוי
אגן הטבילה של המקווה ) ,(L50אשר כלל כלים
מימי הביניים )התקופות האיובית והממלוכית;
איורים  (13–11וכן שברים אחדים מהתקופות
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איור  .11כלי חרס גסים עשויים על אבניים מהמקווה ).(L50 ;1I
מס'

הכלי

מס' רישום

תיאור

1

קנקן

1040/7

חרס כתום בהיר ,גריסים גדולים לבנים

2

פך

1040/16

חרס כתום בהיר ,ליבה בז' גריסים לבנים
ושחורים

3

בסיס פך

1040/8

חרס כתום בהיר ,ליבה חומה בהירה ,גריסים
לבנים ושחורים

4

קנקן

1040/13

חרס כתום ,ליבה כהה ,גריסים לבנים גדולים
ושחורים קטנים

5

קנקן

1040/11

חרס כתום בהיר ,ליבה כהה ,גריסים לבנים
רבים

Yoqne‘am: Avissar 1996: Fig. XIII.120:8–10

6

קנקן

1040/21

חרס צהוב-בז' ,גריסים לבנים ושחורים

Yoqne‘am: Avissar 1996:155, Fig. XIII.124:2

7

קנקן

1040/17

חרס

8

פך

1040/22

חרס ורדרד ,גריסים לבנים ושחורים רבים

9

קערה

צהוב-בז',

השוואות

גריסים לבנים ושחורים

חרס ורדרד ,גריסים לבנים

Jerusalem: Tushingham 1985: Fig. 43:13, 20
Jerusalem: Tushingham 1985: Fig. 38:30

Yoqne‘am: Avissar 1996: Fig. XIII.120:1, 2

Yoqne‘am: Avissar 1996:155, Fig. XIII.124:2
Jerusalem: Tushingham 1985: Fig. 42:4
Jerusalem: Magness 1993:193, FBW Bowls,
Form 1E; Nevo 1985:31
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איור  .12כלי חרס גסים עשויים ביד מהמקווה ).(L50 ;1I
השוואות
מס' רישום תיאור

מס'

הכלי

1

אמפורה

1040/12

חרס כתום-בז' בהיר ,מעורב בחומר אורגני

2

בסיס

1040/14

חרס כתום כהה מעורב בחומר אורגני וגריסי
מיקה)?(

3

בסיס פך

1040/15

חרס כתום מעורב בחומר אורגני ,טביעות
אצבעות ובד נראות בתוכו

מס'

הכלי

מס' רישום תיאור

Yoqne‘am: Avissar 1996: Fig. XIII.125:1

איור 13

השוואות

צהוב-צלהב,

1

פך/קנקן

1040/1

חרס
חיפוי לבן ,צביעה
חומה-סגולה חוץ ופנים

2

פך/קנקן

1040/6

חרס ורדרד-צלהב ,חיפוי ורדרד ,דגם
גיאומטרי באדום ,צביעה בסגול או
בשחור בחוץ פנימה

3

בסיס קנקן 1040/10

חרס ורדרד-בז' ,טביעות בד בפנים,
שרידי צבע סגול או שחור בחוץ

4

בסיס פך

1040/5

חרס בז'-צלהב ,חיפוי ורדרד ,צביעה
בשחור בחוץ

5

שבר גוף

1040/2

חרס בז'-צלהב ,חיפוי ורדרד ,צביעה
באדום

6

שבר גוף

1040/4

חרס בז'-צלהב ,חיפוי לבן צביעה בסגול

7

שבר גוף

1040/3

חרס
באדום-סגול

8

שבר גוף

1040/9

חרס בז'-צלהב ,חיפוי לבן ,צביעה
בסגול-חום

כתום-צלהב,

חיפוי לבן ,צביעה

Yoqne‘am: Avissar 1996:168, Fig. XIII.154, Type
;28
;Jerusalem: Tushingham 1985: Fig. 42:15–18
;Nazerat: Bagatti 1984: Fig. 62:3–5
;St. Mary of Carmel: Pringle 1984: Figs. 3:10–15
4:16–20.
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איור  .13כלי חרס עשויים על אבניים מהמקווה ).(L50 ;1I

הרומית והעות'מאנית ,שמקורם בסחף .גם מטבע
)קול ,להלן :מס'  ,(1שמקורו כנראה בסחף ,נמצא
בבריכה ,והוא מימי אחד הנציבים שמשלו תחת
אוגוסטוס ) 9–6לסה"נ(.
חציבות עגולות ובורות מים

מלבד החציבות העגולות שנמצאו לצד הגתות
)לעיל( נחשף ריכוז של חציבות דומות ,פשוטות
ורדודות ,בשטח ) Iאיורים  ;14 ,1תוכנית  :(5מקבץ
של שלוש חציבות עגולות או סגלגלות )–0.5 ;4I
 0.8מ' קוטר 0.4–0.2 ,מ' עומק( נחשף מדרום-
מזרח למקווה; וחציבה עגולה נוספת ) 1.1 ;5Iמ'
קוטר 0.34 ,מ' עומק( נחצבה במשטח סלע ,סמוך
לבור המים ) .(2Iתעלה חצובה חיברה בין הבור
לבין החציבה העגולה ,שניקזה את מי הגשמים אל
הבור .בשל קרבתן של החציבות העגולות למתקנים

בשטח  ,Iיש להניח שהן שימשו לעיבוד תוצרת
חקלאית.
נחשפו שני בורות מים מטיפוס בור-פעמון,
החצובים בסלע :האחד בשטח  ;2I) Iתוכנית (5
והשני ) ;Aכ 1.5-מ' עומק( מצפון לשטח  Iוממערב
לשטח ) IIאיור  ;(1בור  ,Aשפתחו עגול ,נסקר
בלבד .בור  2Iהובחן בפני השטח וחלקו העליון
נוקה .פיר ) 1מ' עומק( שפתחו עגול ) 1מ' קוטר(
ירד אל הבור )כ 5-מ' עומק( ,שאותו מזינה תעלה
מספלול ) 5Iלעיל( ומנקזת תעלת עודפים אל עבר
ריכוז הספלולים ) .(4Iהבורות משמשים היום חללי
2
גניזה לישיבה תורנית סמוכה.
מערות קבורה ומערות טבעיות

במהלך החפירה והסקר נתגלו ארבע מערות קבורה
מטיפוס מערות הכוכים האופייניות לשלהי ימי
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איור  .14החציבות העגולות בשטח .I

הבית השני )איור  :(1שתיים נסקרו ) (C ,Bושתיים
נחפרו ) ;2III ,1IIIתוכנית  (4למערות שנסקרו פתח
רבוע ,המתאים לקליטת אבן פקק ,שלא נמצאה.
הן היו מלאות סחף ,אך ניתן היה להבחין בכוכי
3
הקבורה.
מערות  1IIIו ,2III-שזמנן שלהי ימי הבית
השני ,נשדדו כנראה עוד בתקופה קדומה ,אולי
בעת התקנת הגת באחת מהן .שתי המערות חלקו
חצר אחת .מערה  1IIIהוסבה ,כאמור ,לשמש גת
בתקופה מאוחרת יותר; בדופנותיה הדרומית-
מערבית והדרומית-מזרחית שרדו כוכי קבורה
) ;L175 ,L182 ,L181איור  .(5סמוך לה נחשפה
מערה  ,2IIIשפתחה בדופן הצפונית; היא נפגעה
בחלקה הצפוני עם הפיכת האזור למחצבה .במקום
נשתמרו תשלילים של קווי המיתאר של המערה
ואבן גולל באתרה .למערה חדר קבורה רבוע
) 2.7 × 2.6מ'( ,שבדופנותיו הדרומית והמזרחית
נחצבו כוכים ) 2.0 × 0.5מ' מידות ממוצעות 0.8 ,מ'
גובה ממוצע( .בחפירה לא נתגלה כל ממצא ,אולי
בשל השוד שנערך במערה בתקופות קדומות ,ואולי
בשל בניית הגת הסמוכה.
בריבוע בדיקה שנערך במרכז המערה )(L190
נתגלו חתומים תחת רצפה  180גולגולת וכמה
עצמות אדם; ייתכן שזה מקומו של בור העמידה
4
המקורי של המערה ,ששימש גם לאיסוף עצמות.
בבור נמצאו חרסים מהתקופות האיובית והממלוכית
)איור  .(9בשפך שבחזית המערה נתגלה מטבע

עות'מאני מנוקב )קול ,להלן :מס'  (2המתוארך
לשנת  1223להג'רה ) 1808לסה"נ(.
שמונה מערות טבעיות נסקרו ,בעיקר באזורי
המחצבות והגתות :בשטח  ,IIסמוך לריכוז החציבות
 K ,Jנסקרו ארבע מערות ) ;(G–Dליד גת  2IIמערה
נוספת ) ;L130תוכנית  ;(3בשטח  ,Iמדרום לריכוז
המתקנים  ,4Iמערה  ;Mוסמוך לריכוז החציבות
בערוץ המערבי  Lמערות  Hו .I-המערות שימשו
מחסנים לתוצרת ו/או לחומרי גלם ,או למגורים
עונתיים של העובדים.
מחצבות

באתר נסקרו משטחי סלע ובהם קווי חציבה
)איור  .(1ריכוזים של מחצבה עמוקה ,עד לעומק
של  1.5מ' ,נמצאו בדרום השלוחה המזרחית,
בתחומי שטח  ;(K ,J) IIבצפון הערוץ המערבי,
מצפון לשטחים  Iו ,(L) II-ובשטח  IIIהובחנה
מחצבה ) (L200שפגעה במערת הקבורה 2III
)לעיל( .המחצבות נמצאו מכוסות במילויים וסחף,
שהכילו מספר קטן של שברי כלי חרס בלויים
ולא-אינדיקטיביים.
ממצא המטבעות
רוברט קול
במהלך החפירה נמצאו שני מטבעות 5.המטבע
הקדום ,שנמצא במילוי מקווה  1Iמימי הבית
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השני ,אשר הוסב בימי הביניים לבור מים ,עשוי
ברונזה ,ונטבע בימי הנציבים הרומיים קופיניוס
או אמביליוס שמשלו תחת אוגוסטוס )9–6
לסה"נ( .המטבע המאוחר ,שנמצא במילוי של
מערת הקבורה  1IIIמימי הבית השני ,שהוסבה
בימי הביניים לגת ,הוא מימי השליט העות'מאני
מחמוד הב' ) 1839–1808לסה"נ( .המטבע הוא
'נוקטלי' ,דהיינו מטבע כסף דק שנטבע בבירה
קונסטנטינופול בשנת  1223להג'רה )= 1808
לסה"נ(.
 .1סל  ,1030לוקוס  ,50ר"ע .74671
אוגוסטוס )נציב בשנים  9–6לסה"נ(.
פנים KAICA[POC] :שעורה.
גב :עץ תמר ומתחתיו התאריך L Λ
 1.7 ,Æגרם 16 ,מ"מ.
השווה :משורר .232:1997
 .2סל  ,1230לוקוס  ,220ר"ע .74670
מחמוד הב' ,קונסטנטינופול 1808 ,לסה"נ.
פנים :על פני המטבע חתימת הסולטן )טוגרא(
מחמוד הב'.
גב :במרכז ﺿﺮب ﻓﺊ ﻗﻮﺳﻈﻨﻈﺘﺔ; מתחת ,התאריך
 1223להג'רה.
 1.41 ,Æגרם 20 ,מ"מ.
השווה.Pere 1968:251, No. 828 :

סיכום
בשטח שנחפר ונסקר נחשפו ריכוזים של מתקנים
הקשורים בתעשייה — גתות ,חציבות ,בורות
מים ,מתקני מים וחציבות עגולות — ולצדם
מערות קבורה .את השרידים יש לייחס לשני שלבי
פעילות עיקריים באתר :בשלב הראשון ,בשלהי
ימי הבית השני ,היה זה אזור קבורה ולצדו מקווה.
את הגתות )למעט גת  ,(1IIIהחציבות העגולות
ובורות המים אי אפשר היה כאמור לתארך ,אך
סמיכותם למקווה ולקברים ,והשימוש בפסיפס לבן
גס במשטחי הדריכה — שיטה שהחלה בתקופה
הרומית )הירשפלד תשמ"א — (383:מרמזים כי
אין להקדימם לתקופה זו ,והם מאוחרים לימי הבית
השני .בשלב השימוש המאוחר ,המיוחס לפי הממצא
הקירמי לתקופה הצלבנית/הממלוכית )המאות
הי"ג–הי"ד לסה"נ( ,נעשה שימוש משני במתקנים
מהשלב הקדום )מקווה  1Iומערה .(1III
לא נתגלו בסביבה עדויות ליישוב בתקופות
אלו — הן הקדומה הן המאוחרות — אך ייתכן שהוא
מצוי תחת בתי השכונה ,דהיינו בראש השלוחות
היורדות אל הערוץ ,או שיש לקשור אותם עם אתרים
רומיים וביזנטיים שנמצאו בנחל רפאים ,במרחק של
כ 1.5-ק"מ בקו אווירי )קלונר תשס"א .(40–28:לפנינו
אם כן עדות נוספת לפעילותו של העורף החקלאי של
ירושלים בימי הבית השני ובימי הביניים.

הערות
 1החפירה )הרשאה מס'  (A-2817נוהלה על ידי המחבר
בסיועם של ואדים אסמן וישראל וטקין )מדידות( ,רחל גראף
)מדידות ורישום( וסנדו מנדריאה )צילום( .נטלו חלק אנה דה-
וינסנס )עיבוד כלי החרס( ,רונלד גרינברג )ציור כלי החרס(,
רוברט קול )זיהוי מטבעות( ,תמר וינטר )עריכה ראשונית(,
חאלד אבו-תאעה )מנהלה( וגדעון סולמני.

 2מסיבה זו אי אפשר היה לחופרם.
 3חפירתן לא נתאפשרה מסיבות שאינן תלויות במחבר.
 4בדיקות נוספות של העצמות לא נתאפשרו בשל סיבות
שאינן תלויות במחבר.
 5המטבעות נוקו במעבדת המתכת של רשות העתיקות
בראשות אלה אלטמרק.

הפניות
אביגד נ' תש"ם .העיר העליונה של ירושלים :פרשת החפירות
הארכיאולוגיות ברובע היהודי של העיר העתיקה
בירושלים .ירושלים.
אדלשטיין ג' וגרינהוט צ' תשמ"ח .מנחת .חדשות ארכיאולוגיות

צב.43–39:

גרינהוט צ' תשנ"ח .חורבת חרמשית .עתיקות .172–121:34
גרינברג ר' וצינמון ג' תשס"א .חפירות ברוגם גנים :מפעל
קהילתי לשיקום אתר קדום במערבה של ירושלים .בתוך
א' פאוסט וא' ברוך ,עורכים .חידושים בחקר ירושלים,
דברי הכנס השישי .רמת גן .עמ' .51–44

45*

וינסנס-עמית ראם ואנה דה

 האזור הדרומי )סקר ארכיאולוגי: סקר ירושלים.קלונר ע' תשס"א
. ירושלים.(של ישראל
 מקוואות טהרה יהודיים בימי הבית השני.רייך ר' תש"ן
 האוניברסיטה, עבודת דוקטור.ובתקופת המשנה והתלמוד
. ירושלים.העברית
 חדשות. ירושלים — בית וגן.שיאון ע' וראם ע' תש"ס
.85–84:110 ארכיאולוגיות — חפירות וסקרים בישראל

. גתות יין קדומות באיזור פארק איילון.הירשפלד י' תשמ"א
.390–383:ישראל טו-ארץ
. ירושלים. אוצר מטבעות היהודים.1997 'משורר י
 בתוך. טיח באמות המים כאינדקטור כרונולוגי.פורת י' תשמ"ט
 אמות המים. עורכים, י' הירשפלד וי' פטריך,ד' עמית
.76–69 ' עמ. ירושלים.הקדומות בארץ ישראל
 תל. גפן גתות ויין בעת העתיקה.פרנקל ר' ואיילון א' תשמ"ח
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Ossuary No. 10 (Fig. 7). The fragments of the
ossuary that remained are part of only half a
cofﬁn that has smoothed walls that were painted
yellow. The front is decorated with common
patterns. The lid of the ossuary is concave and
was also painted yellow, and at its ends were
recesses to grasp when raising it.

bones or the mixing of bones belonging to more
than one interred individual is a widespread
phenomenon (see Zias, this volume). In most
of the ossuaries there were the remains of more
than one individual.

Ossuary No. 11. On both sides of the lid are thin
carelessly incised straight and zigzag lines that
formed rhombi and triangles (Fig. 8).

Plan 1. Plan and sections of the cave.
Table 1. The kokhim and ﬁnds within.
Table 2. The ossuaries and the anthropological
ﬁnds.
Fig. 1. Ossuary No. 1: ( )אthe long side; ( )בthe
lid and the inscriptions on it; ( )גthe inscriptions;
( )דa detail of  )ה( ;בthe narrow side.
Fig. 2. Ossuary No. 4: ( )אthe long side; ( )בthe
incission.
Fig. 3. Ossuary No. 5: the long decorated side.
Fig. 4. Ossuary No. 6: ( )אthe long decorated
side; ( )בthe narrow side.
Fig. 5. Ossuary No. 7: ( )אthe narrow side;
( )בthe long side.
Fig. 6. Ossuary No. 9: ( )אthe narrow side;
( )בbottom side.
Fig. 7. Ossuary No. 10: ( )אthe front of the
ossuary (the long side); ( )בthe lid.
Fig. 8. The lid of Ossuary No. 11: the
incissions.
Fig. 9. Pottery.
Fig. 10. Pared lamps from the cave.
Fig. 11. Small ﬁnds.

The Finds. Numerous objects were discovered
in the cave: pottery vessels (Figs. 9, 10), glass
beads (Fig. 11:2, 3), stone vessels (Fig. 11:13,
14), metal (Fig. 11:5–12) and bone objects (Fig.
11:15, 16) and a coin, identiﬁed by Gabriela
Bijovsky, minted under the Roman procurator
Valerius Gratus (17 CE) from the time of
Tiberius.
The anthropological ﬁnds included the
remains of at least 41 individuals (see Zias,
this volume) and the breakdown of their ages
is consistent with parallels from burial caves of
the same period. The interred were found in the
cave in primary burials in Kokhim B–G or in
secondary burial in the repositories (A, H) or in
the ossuaries. The standing pit was ﬁlled almost
to the top with bones that were apparently
removed from the primary burials without
having been gathered for secondary burial.
The incomplete transfer of all of a skeleton’s

CAPTIONS TO ILLUSTRATIONS

INSTALLATIONS AND BURIAL CAVES IN RAMAT SHARET, RAMAT DENYA,
JERUSALEM
AMIT RE’EM AND ANNA DE VINCENZ
(PP. 31*–45*)
During February 1998 a salvage excavation and
a survey were conducted in the Ramat Denya
quarter of Jerusalem (map ref. NIG 17975/
6670–50, OIG 12975/1670–50; Fig. 1). The

area was previously surveyed in the beginning
of the 1980s when ancient installations and
tombs dating from the Herodian periods to the
Byzantine period were discovered.
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Winepress I3 (Figs. 1, 2; Plan 1) has a rockhewn treading ﬂoor equipped with a shallow
niche in its southwestern corner. In the northern
wall of the treading ﬂoor is a hewn step that
also served as a bench. A hewn channel in the
southern wall of the ﬂoor linked it with a square
settling vat (L80). To its west was a collecting vat
(L70) whose bottom and walls were plastered.
Numerous coarse white tesserae, which probably
originated from the treading ﬂoor, were found in
the ﬁll within the settling vat (L80).
Winepress II1 (Figs. 1, 3; Plan 2) comprises a
square rock-hewn treading ﬂoor (L140). A hewn
channel in its southwestern corner led to a square
settling vat (L155), to the north of which was a
collecting vat (L150).
Winepress II2 (Figs. 1, 4; Plan 3) has a square
treading ﬂoor (L100) hewn in the bedrock and
paved with a coarse white mosaic that was
preserved only in the northwestern corner.
South of the treading ﬂoor was a rock-hewn
oval settling pit (L110; Fig. 4) with niches in its
bottom. A hewn channel linked the settling vat
to a square hewn and plastered collecting vat
(L120). Seven carelessly hewn depressions were
located on a natural bedrock terrace south of the
two vats. They may have contained materials
that were added directly to the wine.
Winepress III1 (Figs. 1, 5; Plan 4) was built
inside one of the burial caves (III1; see below).
The winepress consisted of a built, bathtubshaped vat (L160; 0.85 × 2.10 m; depth 0.5 m;
Fig. 6) that served as a treading ﬂoor. The inner
and outer surfaces of the vat were plastered. A
ceramic pipe that was set in the western part
of the vat led to a built and plastered collecting
vat (L170; Fig. 7). Fragments of pottery vessels
were found in the vat and in the bathtub, dating
to the Roman, Early Islamic, Crusader/Mamluk
and Ottoman periods.
Miqwe I1 (Fig. 1; Plan 5) was entered via four
hewn steps (L30) that descended from the surface
level to the bottom of the miqwe’s pool (L50);
the bottom step was wider and functioned also
as a bench. Most of the pool’s walls were hewn
and only the upper western part of its southern
wall (W3), which separated it from the cistern,

was built. The entire miqwe was plastered with
a typical Second-Temple-period plaster. In
the Mamluk period the miqwe was converted
to a reservoir/water cistern and its opening at
the bottom of the steps was blocked. This is
conﬁrmed by the Ayyubid and Mamluk pottery
that was discovered in the ﬁll of the miqwe (L50;
Figs. 11–13).
Several round rock-cuttings and water cisterns
were found in the area (Figs. 1, 14; Plan 5).
Four typical Second-Temple-period kokh
burial caves were discovered (Fig. 1): two were
surveyed (B, C) and two were excavated (III1,
III2; Plan 4). The ﬁrst two caves have a square
opening and kokhim. Caves III1 and III2 were
plundered in antiquity. Cave III1 was later reused
as a winepress (see above), but the remains of
burial kokhim (Loci 175, 181, 182; see Fig. 5)
survived in its southwestern and southeastern
walls. Cave III2 has an opening in its northern
wall. Its northern part was damaged when the
area was converted into a quarry.
Eight natural caves were surveyed (Fig. 1).
The caves might have been used as storehouses
for agricultural produce and/or raw material; as a
shelter; or as a seasonal dwelling for workers.
Concentrations of deep quarrying were traced
in several spots (Fig. 1; J, K, L, L200).
CAPTIONS TO ILLUSTRATIONS
Fig. 1. Location map of the remains.
Plan 1. Winepress I3, plan and section.
Fig. 2. Winepress I3, looking west.
Plan 2. Winepress II1, plan and section.
Fig. 3. Winepress II1, looking south.
Fig. 4. Winepress II2, the settling and collecting
vats.
Plan 3. Winepress II2.
Plan 4. Winepress III1, plan and sections.
Fig. 5. Winepress III1, the collecting vat and
two kokhim.
Fig. 6. Winepress III1, the ‘bathtub’ used as a
treading ﬂoor, looking south.
Fig. 7. Winepress III1, the collecting vat.
Fig. 8. Pottery, Winepress III1 (L160).
Fig. 9. Pottery, Burial Cave III1.
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Fig. 10. Pottery.
Fig. 11. Wheel-made pottery from Miqwe I1
(L50).
Fig. 12. Handmade pottery from Miqwe I1
(L50).

Fig. 13. Wheel-made pottery from Miqwe I1
(L50).
Plan 5. Miqwe I1, plan and section.
Fig. 14. Area I, round rock-cuttings.

BURIAL CAVES FROM THE SECOND TEMPLE AND BYZANTINE PERIODS ON
THE WESTERN SLOPE OF MOUNT OF OLIVES, JERUSALEM
AMIT RE’EM, ZUBAIR ‘ADAWI AND TAL ILAN
(PP. 47*–59*)

Several burial caves were damaged on the
western slope of Mount of Olives, near the
Moriah Observatory (map ref. NIG 223100/
631420, OIG 173100/131420; Fig. 1),
Jerusalem. These caves were part of the city’s
necropolis during the Second Temple and
Byzantine periods.
Late Second Temple Period
Cave 3 (Plan 1).— One side of a square burial
chamber survived, including one kokh (D) in
its southern wall and three kokhim (A–C) in its
eastern wall. On the ﬂoor of Kokh A were human
bones. A trough that was cut into the ﬂoor of
the central Kokh B and sealed with rectangular
stone slabs contained crushed human bones. On
top of the sealing slabs in Kokh B were found ten
iron nails (Fig. 2) and some wood fragments—
all that remain of a wooden cofﬁn. A trough was
hewn into the ﬂoor of Kokh C and a ledge was
created to support the stone sealing slabs (Figs.
3, 4). At a later stage, the trough served as a
passage (width 0.7 m; height 1.1 m) leading to
Chamber E. The arched entrance to Chamber E
was blocked by a rectangular stone slab, beyond
which several steps descended into the room.
A cross was carved into the stone above the
entrance arch. In the walls of Chamber E were
fashioned three narrow arcosolia (Nos. 1–3; Fig
5), each containing a single burial bench. The
northern bench (1) held one articulated human

skeleton, the southern bench (3) contained scant
human bones, and the eastern bench (2) was
found empty.
It seems that the cave was ﬁrst built during
the Second Temple period; however, since it
exhibits characteristics that were observed in
Cave 2 (below), it must have served also during
the Byzantine period.
Cave 4 (Plan 2).— Cave 4 consists of three
interconnected halls (A–C). There are two
entrances: one in the southwestern wall of
Hall B, and the second in the southeastern
wall of Hall A. A bench was hewn into each
of the long walls of Hall A. At the bottom of
the southwestern bench are three kokhim, each
containing scattered bones: Kokh 1 seems to
be unﬁnished, Kokh 2 is a typical elongated
loculus; Kokh 3 began as a loculus but was
later expanded to form a rounded chamber. On
the southeast side of Hall A, beneath the stonesealed entrance and the underlying bench,
another entrance descends to Chamber 4. This
chamber contained seven ossuaries (Nos. 1–6,
9; Fig. 6) piled in disarray, one atop the other.
A low, narrow corridor gives access to Hall
B, which appears to be a natural cave whose
sides were partially lined by ﬁeldstone and
mortar. Chamber 5, in the southern corner of
Hall B, contained ossuary fragments (No.
7) and human bones; Chamber 6 in the north

