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חפירת הצלה בחורבת ניענה
גיל ציוני
במהלך החפירה נחפרה תעלה צרה ומוארכת ( 237 X 2.5מ') עם מספר הרחבות נקודתיות .נחשפו
שרידים ארכיטקטוניים וממצא קטן משלוש תקופות :התקופה הרומית ,התקופה הביזנטית
והתקופה האיסלמית הקדומה ,עד לזמן השלטון העבאסי.
לתקופה הרומית שייכים שרידי מבנים מעטים ,וקשה לעמוד על אופי האתר בתקופה זו.
בראשית התקופה הביזנטית היה חלקה הדרומי של החפירה אזור תעשייתי בו הוקמה מערכת
בריכות בנויות לאגירת נוזלים ,אולי מתקן בורסקאות .מאוחר יותר בתקופה הביזנטית נבנה
כבשן לצריפת כלי חרס בתוך הגדולה בבריכות ,לאחר שאלו יצאו משימוש .צפונה יותר נמצאו
קיטעי רצפות פסיפס לבן מפרק זמן זה  -שרידי מבנה שלא ניתן לעמוד על תוכניתו .בתקופה
האיסלמית הקדומה פסקה הפעילות התעשייתית בשטח החפירה ומבני מגורים הוקמו לאורך
כל השטח שנחפר.

מבוא
בחודשים מאי עד ספטמבר  1999נערכה חפירת הצלה בתחום האתר חורבת ניענה (נ"צ רי"ח
 ;18788-18794/64188-64212מס' רישיון  )G-64/1999כהכנה להנחת צינור דלק בדרום מערב
אתר העתיקות .החפירה ,מטעם חברת " AESשירותים ארכיאולוגים הנדסים בע"מ" ובחסות
המכון ללימודי ים על שם רקאנטי באוניברסיטת חיפה ,נוהלה על ידי גיל ציוני והשתתפו בה רודי
חיים ויוסי סלמון (ניהול שטחים) ,רודי חיים ,סוניה חיים וצ'רלי קינן (שרטוט ומדידות) ,רמי חן
ואוהד זקהיים (סקר מתכות) ,ספיר עד וסבטלנה זגורסקי (ציור הממצאים) .העבודה מומנה על
ידי חברת "תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ".
חורבת ניענה היא גבעה נמוכה בשולי אזור גבעות החמרה של צפון השפלה .סביב הגבעה פזורים
שרידי היישוב העתיק .האתר נמצא בתחום השטחים החקלאיים של קיבוץ נען ומושב יציץ,
כשבעה ק"מ מזרחית לרחובות .מצפון לו נמצא אגן לוד וכשני ק"מ מדרום לו נמצאים תל מלוט
ועיינות גיבתון ,שנביעתם כיום מלוחה .מי התהום במקום גבוהים ,ונראה שאספקת המים
הקדומה הייתה בבארות (שיאון  .)29* :2007למרגלותיה המערביים של הגבעה עוברת מסילת
הרכבת שחיברה בעבר בין יפו לירושלים ומובילה כיום מתל-אביב לבאר-שבע .ממזרח לגבעה
נסלל כביש חוצה ישראל (איור .)1
החורבה קיבלה את שמה מן הכפר הערבי שישב במקום עד לפרוץ מלחמת העצמאות .תושבי
הכפר הראשונים היו ,ככל הנראה ,פלאחים מצריים שהגיעו לארץ בשנת  1832כחיילים בצבאו
של איברהים פחה ונשארו לשבת בה .מאוחר יותר הצטרפו לכפר פועלים מצריים שהביא לארץ
הצבא הבריטי בכדי לסלול את מסילת הרכבת (גרוסמן  ;70 :1987קומפטון .)3 :1989
היו שניסו לזהות את האתר עם היישוב "נעמה" הנזכר ברשימת ערי שבט יהודה (יהושע ט"ו
מ"א) או עם העיר "נעמן" הנזכרת ברשימת הערים שכבש תחותמס השלישי במסעו לארץ ישראל
(קומפטון  ;2 :1989קלאי  ,)892 :1968אך החפירות הארכיאולוגיות שנערכו עד כה באתר (מהן
פורסמו שיאון  ;2007בשקין  ,)1993כולל החפירה המתוארת בדו"ח זה ,לא חשפו שרידים
מתקופת הברונזה המאוחרת או מתקופת הברזל ולכן זיהויים אלו מוטלים בספק.
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איור  :1מפת איתור.
בשנת  ,1893בזמן הנחת מסילת הברזל סמוך לאתר ,נמצאה קערת ברונזה מעוטרת בחריטה של
מוטיבים צמחיים וביניהם מנורה בעלת שבעה קנים ותיאור של ארון קודש בעל גג משולש .כמו כן
נמצאו שתי כותרות אומנה מרובעות ומעוטרות שעל אחת מהן כתובת ביוונית "ה' אחד" .על סמך
ממצאים אלו קבע צ' אילן ( )1991כי במאה השישית לסה"נ עמד באתר בית כנסת .הן הקערה והן
הכותרות נמצאות כיום במוזיאון הלובר בפאריס ,לאחר שנרכשו בידי קלארמון-גנו.
בתעלה שנחפרה בשנת  1952לשם הנחת קו מים ממערב למסילת הברזל ,חשפו ש' גוטמן
וי' פרידברג אבנים מסותתות ,צינורות חרס ופסיפסים רבים ,ביניהם אחד עם עיטור צבעוני.
י' עורי ביקר במקום מטעם מחלקת העתיקות וציין בדו"ח הביקור (דו"ח מספר  ,10807תיק
פ/נע/ה מתאריך  )12.10.52כי ניתן לקבוע את זמן השרידים לתקופה הרומית המאוחרת ולתקופה
הביזנטית .נוסף לזאת ציין עורי כי קברים רומיים בנויים מאבני גזית נמצאו במקום עוד לפני
 ,1952בשעת חריש בפרדס סמוך .באותו הדו"ח מחווה עורי את דעתו ,כי עיקרו של שטח היישוב
(המכונה בדו"ח אל-באטיה ולא ניענה) היה מערבה לתעלה של חברת מקורות .חוות דעתו של
עורי נראית סבירה גם לאור החפירות המאוחרות יותר שנערכו באתר.
בשנת  1991ניהלה נ' בשקין חפירת הצלה בתוואי קצא"א ,כאחד עשרה מטרים מערבה לחפירה
המתוארת כאן .בחפירתה נחשפו בור מים ביזנטי ,רצפת פסיפס לבנה ומבנה תעשייתי המשלב
בריכות בנויות ותעלות מטויחות .החופרת העלתה את האפשרות כי הבריכות שימשו למלאכת

הבורסקאות או לאשפרה (בשקין .)1993
בשנת  1997נערכה חפירת הצלה נוספת ממזרח לחורבה ,בתוואי בו עובר כיום כביש חוצה
ישראל .את החפירה ניהל ע' שיאון ונחשפו בה קברים בנויים שתקרתם קמרונות וזמנם במאה
הרביעית לסה"נ ,פסולת בתי יוצר לכלי חרס וזכוכית שהושלכה במקום בין המאה הרביעית
והמאה השישית לסה"נ ,וכן שרידי יישוב דלים מהמאות השתיים-עשרה עד החמש עשרה לסה"נ
(שיאון .)2007



הן אצל אילן ( )1991והן אצל קומפטון ( )1989רשומה שנת החפירה כ ,1957-בטעות.
תודתי לניצה בשקין שאפשרה לי לעיין בחומר מחפירתה.
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החפירה
בחודש פברואר  1999נחפרו בתוואי צינור הדלק  18תעלות בדיקה באמצעות כלי מכאני ובפיקוחה
של אסטריד מטנס ( )1999מרשות העתיקות .לאור הממצאים בתעלות הבדיקה הוחלט להרחיב
 16מתעלות הבדיקה לכדי חצאי ריבועים ( 5 X 2.5מ') בחפירה ידנית .ההרחבה נערכה בחודשים
מאי-יוני  1999בניהולו של המחבר ובמהלכה נפתחו ארבעה חצאי ריבועים נוספים ,שלא על גבי
תעלות הכלי המכאני .על סמך תוצאות חפירת הבדיקה הידנית הוחלט להמשיך את החפירה
לאורך תוואי צינור הדלק בכל האזור בו נמצאו עתיקות ,דהיינו מהקצה הדרומי של שטח
העתיקות המוכרז ועד לשוליים הדרומיים של הגבעה .במקומות מסוימים הורחבה החפירה
מערבה מקו צינור הדלק על מנת להשלים חשיפת מכלולים.
בצורתה הסופית הייתה החפירה תעלה שאורכה  237מ' ורוחבה  2.5מ' ,עם הרחבות מקומיות
מערבה לכדי  5או  7.5מ' (איור  .)2עומק החפירה הוגבל ברישיון לשני מטר .בסיכומו של דבר
נחפרו קרוב ל  700מ"ר עד לקרקע נקייה או עד לעומק של  2מ' .בהתאם לכיוונו של צינור הדלק,
התעלה שנחפרה מוטה בזוית של  15מעלות מזרחה מן הצפון.
מטבע הדברים ,החשיפה בתעלה צרה וארוכה שכזו היא חלקית ואופי הממצא בה משתנה
ממקום למקום .לשם נוחות התיאור חולקה החפירה לשבעה מקטעים שמוספרו ברצף מדרום
לצפון (איור  .)2השרידים יתוארו להלן על פי מקטעים.

איור  :2תוכנית החפירה וחלוקתה למקטעים .הקצה הדרומי של מקטע  Iחופף לגבול שטח
העתיקות המוכרז ,הקצה הצפוני של מקטע  VIIנמצא למרגלות הגבעה ומדרום לה.
מקטע I

חמשה עשר המטרים הדרומיים של החפירה .באזור זה נתגלו שרידי מבנים מהתקופה הרומית,
הביזנטית והאיסלמית הקדומה זה על גבי זה (תוכנית  .)1בעקבות הפגיעה של המבנים המאוחרים
במבנים שקדמו להם ובעקבות שדידת אבני הבניה ,אין אף מבנה שתוכניתו שלמה .לפיכך ,קשה
לקבוע מהו האופי שנשאו המבנים .הממצא במקטע יתואר להלן מקדום למאוחר.
א .המבנה הדרומי :סמוך לגבול החפירה הדרומי נחשפה פינתו הדרום מזרחית של מבנה אבן
( .)L1308פינתו הצפון מזרחית של אותו המבנה וקטע מן הקיר הצפוני שלו ( )W8נחשפו כעשרה
מטרים צפונה יותר (איור  .)3נראה כי הקירות נבנו מאבנים מסותתות שהונחו בשתי שורות מקבילות
והמרווח ביניהן מולא באבנים קטנות שלא סותתו ("קיר ארגז") .בזמן החפירה נמצאה רק שורת
האבנים החיצונית כתוצאה של שוד האבנים המסותתות של השורה הפנימית .שטח המבנה שבין
הפינה  L1308וקיר  W8נפגע בפעילויות בנייה מאוחרות יותר באתר (סעיפים ב' ,ג' ,להלן).
ממצא קרמי הקשור למבנה הדרומי לא נאסף .לפיכך ,תיארוך המבנה מבוסס על כך שקיר W8
נמצא נמוך מקיר  W1של מבנה הקשתות (איורים  ;6 ,5תמונה  .)1למבנה הקשתות ניתן לקבוע
 Terminus ante quemבאמצע המאה הרביעית לסה"נ (ר' להלן) ,ומכאן שיש לתארך את המבנה
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איור  :3תוכנית המבנה הדרומי .גבול החפירה מסומן בקו‑נקודה.

שבנדון לתקופה הרומית .תיארוך זה נמצא מחוזק על ידי מעט הקרמיקה מהתקופה הרומית
שנמצאה פזורה בחפירה.
ב .מבנה הקשתות הביזנטי :סמוך לגבול החפירה הדרומי וגבוה מהמבנה הדרומי נחשפו שרידי
מבנה מלבני ששלושה מקירותיו ( )W9 ,W5 ,W1הם קשתות נמוכות (איור  .)4הקיר הרביעי (מזרחי)
של המבנה לא נחשף .גובה ראש הקשתות כמטר וחצי ,הן נבנו מאבני גוויל ולוכדו בחומר מליטה
רך .הקשת המערבית ( )W9נמצאה עומדת בשלמותה ,ומחציתה הצפונית נחשפה (איור  .)5אורכה,
כמו גם אורך המבנה בציר צפון-דרום ,הוא  5.30מ' .אורך שתי הקשתות האחרות היה כ  5.80מ'
מאומנה לאומנה .ראשי קשתות אלו התמוטטו קודם לחפירה .יתכן שהתמוטטות ראש הקשת
הדרומית ( )W5היא תוצאת שוד אבני הגזית של קיר המזרחי של המבנה הדרומי (ר' סעיף א',
לעיל) .הקשת הצפונית ( )W1נבנתה על גבי קיר  W8של המבנה הדרומי ,שהפריע למעבר דרך הקשת
אך לא חסמו לגמרי (איור  ,6תמונה .)1
מדרום למבנה נחשפה רצפת טיח ( )L1295/L1304/L1306שנמשכה דרומה ומזרחה ,אל מחוץ
לגבולות החפירה .רצפה זו חדרה מעט לתוך חלקו הדרומי של מבנה הקשתות וניגשה אל האומנה
המזרחית של הקשת ( W5איור  ,4תמונה  .)2קירות המבנה הדרומי שרדו מעל לגובה רצפה זו,
ולפיכך אין מנוס מהמסקנה כי שרידי המבנה הקדום שולבו במבנה המאוחר למטרה שאינה
ברורה .כפי הנראה ,שוד אבני המבנה הדרומי הוא שהפריד את  L1306מריצוף  .L1295על הרצפה
נחשף מערום של אבנים לא מעובדות ( ;L1309תמונה .)2
מאוחר יותר ,אך עדיין בתקופה הביזנטית ,החליפה את רצפת הטיח  L1295רצפה גבוהה יותר
שנכבשה מחומר לבנים אדום .רצפה זו נמצאה הן בשטח מבנה הקשתות ( )L1262והן מדרום לו
( ,)L1268אך רק בחלקה המזרחי של החפירה.
שני מטבעות שנטבעו באמצע המאה הרביעית לסה"נ נתגלו במילוי שבין שתי רצפות המבנה
( ,L0012מטבעות  .)2 ,1הן מספקות  Terminus ante quemלרצפה ( L1295הנמוכה מהשתיים)
ולמבנה .למרות המיקום הסטרטיגרפי הטוב של המטבעות ,יש להיזהר מקביעת זמן הרצפה
הגבוהה ( )L1262על סמך המטבעות ,שהרי זמן קבורתם יכול להיות מאוחר מזמן טביעתם.
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איור  :4מבנה הקשתות הביזנטי ורצפת הטיח  .L1295גבול החפירה מסומן בקו-נקודה.

איור  :5קשת  W9מונחת מעל קיר W8

של המבנה הדרומי (חתך  1-1באיור .)4
כיוון המבט מזרחה.

איור  :6קשת  W1מונחת על גבי קיר  W8של המבנה
הדרומי (חתך  2-2באיור  .)4כיוון המבט דרומה.

תמונה  :1קיר  W8נושא את הקשת  .W1המבט לדרום.
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תמונה  :2השטח שבין גבול החפירה הדרומי למבנה הקשתות בסוף החפירה .המבט דרומה.
בחזית התמונה קשת  .W5רצפת הטיח  L1295נראית בחתך המזרחי ובחתך הדרומי של החפירה
והיא ניגשת לאומנה המזרחית של קשת  .W5ברקע נראים (מצפון דרומה) המתקנים L1309
ו‑ ,L1314בסיס עמוד  L1313וחלקו המערבי של קיר .W18

לא ברור מהו השימוש שנעשה במבנה הקשתות ,אך הוא נמוך מכדי לשמש למגורים וסביר יותר כי
שימש כמרתף או כמחסן .כפי הנראה ,המבנה פעל בזמן אחד עם מכלול הבריכות שנחשף במקטע
 ,IIויתכן שהמכלולים קשורים זה לזה .בזמן החפירה לא הובחן קשר אדריכלי בין השניים.
ג .מאוחר למבנה הקשתות :מספר שרידים ארכיטקטוניים נמצאו גבוה משרידי מבנה הקשתות,
בשטחו ובשטח שבינו לבין גבול החפירה הדרומי (תוכנית  ,1תמונות  .)3 ,2על שרידים אלו נמנים:
א .שני בסיסי עמודים ( )L1313 ,L1312שנמצאו באתרם ,על ציר מזרח-מערב .בסיסם רבוע
( 50 X 50ס"מ) וראשם עגול ( 35ס"מ קוטר) .הם נמצאו מנותקים מכל אלמנט ארכיטקטוני,
מלבד לקטע קטן של רצפת חלוקים ( )L1307שנמצא תחת הבסיס .L1313
ב .קטע קיר ( )W18שיסודותיו נמצאו כ 30-ס"מ מעל לרצפה  .L1295כיוון הקיר מזרח-מערב,
במקביל לכיוון בסיסי העמודים .לפיכך ,אפשר שהם היו חלק ממבנה אחד.
ג .מתקני אבנים ( .)L1314 ,L1310מתקן האבן  L1310הורכב משלוש אבנים סמוכות זו לזו
שנמצאו בתוך שטח מבנה הקשתות אך גבוה מרצפותיו ומנותקות מכל אלמנט אחר .שימושו
אינו ברור .המתקן  L1314הוא אבן יחידה ובה שקע חצי כדורי ,אולי מכתש או אגן לנוזלים.
למרות שהאבן נמצאה כשהאגן מופנה כלפי מעלה ,נראה כי היא אינה באתרה.
ד .מתקני לבנים עגולים ( )L1305 ,L0010שחדרו את רצפות הטיח הקשורות למבנה הקשתות.
קוטרו של המתקן  L1305היה כמטר וחצי ,לאורך היקפו נמצאו לבנים מסודרות באתרן
ובמרכזו נמצאו לבנים ללא כל סדר ,חלקן שלמות וחלקן מרוסקות .לפיכך ,מוצע כי למתקן
הייתה צורה של כיפת לבנים ,והיא קרסה פנימה .שימורו של  L0010לא היה טוב ,אך ניתן לשער
כי מבנהו היה דומה .לא נמצאו במתקנים (שלא נחפרו במלואם) שרידי שריפה או חרסים.
ה .מתקני לבנים נוספים ,ללא מבנה ארכיטקטוני מוגדר ( ,)L1311 ,L1245שעשו שימוש משני בקשת
 W5הכלואה ביניהם .בחומר הלבנים הייתה מעורבת קרמיקה ביזנטית ואיסלמית קדומה.
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תמונה  :3שורה עליונה  -מימין  ,L1312משמאל  .L1314 ,L1313, L1307שורה תחתונה  -מימין
 ,L1314משמאל .L1305 ,L1304

שימור שרידים אלו היה ירוד ,ככל הנראה כתוצאה של חפירת שוד שעקבה אחרי תוואי הקיר
המזרחי של המבנה הדרומי .חפירת שוד זו פגעה בחלקו המערבי של קיר  ,W18ניתקה את בסיסי
העמודים זה מזה ,חילקה את רצפת הטיח  L1295לשניים ואף אפשר כי מוטטה את הקשת .W5
יש להניח כי אבני הגזית של קיר המבנה הדרומי סיפקו את המניע לשוד .את זמן השרידים יש
לקבוע לכל המוקדם לסופה של התקופה הביזנטית ,וסביר יותר שלתקופה האיסלמית הקדומה.
מצפון למבנה הקשתות ,בקטע שאורכו שישה מטרים ,לא נמצאה ארכיטקטורה אלא רק "בורות
אשפה" מלאים בחרסים ביזנטיים.
מקטע II

שלושים וחמישה מטרים בקירוב .לאורך המקטע נתגלו מבני קבע תעשייתיים וכן משטחי
עבודה ומתקנים (תוכנית  .)1פסולת הייצור שנמצאה פזורה במקטע זה כללה קרמיקה מעוותת,
סיגי ברזל ,טיפות זכוכית ושברים רבים של זכוכית לא מעובדת .בין מתקני התעשייה ומשטחי
העבודה הובחן ממצא ארכיאולוגי רב שהושקע במקום על ידי זרימות של מים .נראה ששיא
הפעילות התעשייתית במקום היה בתקופה הביזנטית.
א .מכלול בריכות תעשייתי :נחשפו חמש בריכות צמודות ותעלה שהובילה אליהן (איור  ,7תמונות
 ,6-4טבלה  .)1קירות הבריכות נבנו מתערובת של אבנים וטיח סידי וכוסו מבפנים ומבחוץ בטיח
אפרפר .הטיח שבפנים הבריכות נעשה בשלוש שכבות עבות ,המרכזית מעורבת בשברי חרסים.
בראש שתי בריכות ( )L1323 ,L1319נמצאה מגרעת שנועדה ,ככל הנראה ,לקליטת מכסה (תמונה
 .)5צינורות שעברו בתחתית הקירות קישרו ארבע מן הבריכות זו לזו ,ואפשר כי צינור שלא
נשתמר הוביל בעבר גם לבריכה החמישית ( .)L1317פתחי הצינורות נמצאו גבוה מעט מקרקעית
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איור  :7תוכנית מכלול הבריכות וכבשן כלי החרס (חתך  3-3מוצג באיור .)8

תמונה  :4מכלול הבריכות וכבשן כלי החרס בזמן חפירה .המבט מערבה.
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תמונה ( L1318 :5לפנים ,ימין)( L1323 ,לפנים ,תמונה  :6קצה תעלת מים המובילה אל בריכה
שמאל)( L1319 .אחור ,ימין)( L1322 ,אחור.L1323 ,
שמאל) .המבט צפונה.
הבריכות במטרה למנוע את סתימת הפתח במשקעים .רצפות הבריכות צופו בפסיפס (,L1323
 )L1322או טויחו ( .)L1319 ,L1318בנוסף על הבריכות נחשפה תעלה מטויחת ( )L1315שנבנתה
בראש הקיר הדרומי של בריכה  .L1317קצה של תעלה דומה (ויתכן שמדובר באותה התעלה)
הוביל אל בריכה ( L1323תמונה  .)6קשה לקבוע על סמך עדויות סטרטיגרפיות אם הבריכות נבנו
מעל לקרקע ,היו תת‑קרקעיות למחצה או שנחפרו בקרקע במלואן .עם זאת ,הכבשן שנבנה בתוך
בריכה ( L1317ר' להלן) מצביע כי היו תת‑קרקעיות לפחות בחלקן ,שהרי נהוג היה לבנות את
כבשני התקופה תחת פני הקרקע ( .)Gadot and Tepper 2003מידות הבריכות ומבנה כל בריכה
ובריכה מפורטים בטבלה .1

סביר להניח כי מכלול הבריכות שנחשף מהווה חלק ממערכת גדולה יותר ,הכוללת את המבנה
התעשייתי שחשפה בעבר בשקין ( ,)1993ממערב לחפירה הנוכחית .יש להניח כי הבריכות שימשו
לאצירת נוזלים ,אולם בשלב זה של החפירות לא ניתן לקבוע עבור איזו מטרה נאגרו הנוזלים.
השערתה של בשקין ( )1993כי המכלול שימש למלאכת הבורסקאות היא ההצעה היחידה
שהועלתה עד כה.
את בניית המכלול יש לתארך לתקופה הביזנטית ,אולם קשה להגדיר ביתר דיוק את זמנו .סוף
השימוש בבריכות חל אף הוא בתקופה הביזנטית ,כפי שמעידים הממצאים ממילויי האדמה
שהצטברו בתוך הבריכות ,לאחר שפסק השימוש בהן .מרבית הממצא במילויים אלו היה שברי
קנקני עזה וסירי בישול ביזנטיים .אם נסתמך על כלי הזכוכית הרבים שנמצאו במילויי הבריכות
מחפירתה של בשקין נוכל לקבוע כי הבריכות יצאו משימוש בראשית המאה החמישית לסה"נ -
זמנם של המאוחרים שבכלים אלו (.)Gorin-Rosen and Katsnelson 2007: 129-145
קטע רצפת פסיפס ( 74.10 ,L0089מ' מעל פני הים) נמצא כמטר וחצי מצפון לבריכה  ,L1317אך מנותק
ממנה ומכל גורם ארכיטקטוני אחר (תוכנית  .)1הפסיפס הורכב מאבנים לבנות ולא היה בו דגם .גודלן
הממוצע של אבניו היה כ  1.5 X 1.5ס"מ ,אך צורתן לא הייתה מושלמת ולא כולן היו רבועות .תחת
הפסיפס נתגלו שלוש מטבעות שתוארכו למאות הראשונה ,השלישית והרביעית לסה"נ (מטבעות 13-
 .)11פסיפסים דומים נמצאו בחפירתה של בשקין כשהם משולבים במתקן התעשייתי (בשקין :1993
 ,51לוקוסים  .)L148 ,L140לפיכך אפשר להציע ,במידת הזהירות הדרושה ,כי המטבעות שתחת
הפסיפס מציבות  Terminus post quemלבניית המבנה התעשייתי למאה הרביעית לסה"נ.
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טבלה  :1תיאור רכיבי מכלול הבריכות.
לוקוס

מידות
(ס"מ)

עומק
(ס"מ)

נפח משוער*
(ליטר)

L1317

225 X 225

לא ניתן
לקבוע

לא ניתן
לקבוע

L1318

130 X 90

185

2090

L1319

85 X 70

145

836

L1322

לא נחשפה
במלואה

106

לא ניתן
לקבוע

L1323

125 X 110

100

1210

L1315

170 X 20
(הקטע
שנשתמר)

15

לא רלבנטי

פרטים נוספים
הקיר הדרומי ,שבראשו התעלה  ,L1315והקיר המערבי
של הבריכה רחבים מאוד ,כ  80‑60ס"מ .הקיר המזרחי
נחשף חלקית בלבד .הקיר הצפוני עבר שינויים בזמן
שנבנה בתוך הבריכה כבשן לצריפת כלי חרס (ר' להלן);
פינות הבריכה היו "חתוכות" כך שבמבט על קיבלה
הבריכה צורת מתומן שאינו שווה צלעות.
מדרגה שגובהה  33ס"מ נמצאה בצמוד לקיר הדרומי.
קיר זה לא השתמר מעל לגובה המדרגה; הפינה הצפון
מערבית שוברת את תבנית המלבן ובמקומה נמצאת
צלע קצרה הניצבת בזוית קהה לקיר המערבי ולקיר
הצפוני .שאר פינות הבריכה מעוגלות; רצפת הבריכה
עשויה טיח; צינור קישר בין בריכה זו לבריכה .L1323
פינות מעוגלות ,רצפת טיח; בראש הבריכה מגרעת
שנועדה ,ככל הנראה ,לקליטת מכסה; צינור קישר בין
בריכה זו לבריכה .L1322
שתי מדרגות צמודות לקיר הדרומי .גובהן  19ו 15-ס"מ;
רצפת הבריכה עשויה פסיפס לבן וגס .צינור קישר בין
בריכה זו לבריכה .L1323
בראש הבריכה מגרעת שנועדה ,ככל הנראה ,לקליטת
מכסה; מדרגה שגובהה  31ס"מ צמודה לדופן הצפונית
ולדופן המערבית .הרצפה עשויה פסיפס לבן וגס; צינור
קישר בין בריכה זו לבריכה  ;L1318קצה של תעלה
עילית (יתכן  )L1315מגיע אל פינתה הדרום מזרחית של
הבריכה.
תעלה מטויחת ,כ 10-ס"מ עומקה ,שנבנתה בראש הדופן
הדרומית של בריכה  ;L1317כיוונה מזרח-מערב; יתכן
שהקצה המערבי של התעלה נמצא בפינת בריכה .L1323

* נפח המדרגות מובא בחשבון .חישוב דומה לגבי הבריכות שנחשפו בחפירתה של בשקין הניב את התוצאות הבאות:
 1160 - L141ליטר;  935 - L143ליטר;  810 - L156ליטר;  159 - L157ליטר.

ב .כבשן כלי חרס :במהלך התקופה הביזנטית נבנה כבשן לצריפת כלי חרס ( )L1316בתוך
הבריכה המזרחית ( .)L1317הכבשן היה כבשן גלילי ( 2.25מ' קוטר) מטיפוס הכבשן האנכי -
טיפוס בו תא הבעירה נמצא בתחתית הכבשן ,תא הצריפה נמצא ישירות מעליו וביניהם מפרידה
סבכה .על הסבכה נערמו הכלים לצריפה.
בחורבת ניענה השתמר הכבשן רק בחלקו התחתון ,נמוך מגובה הסבכה ועד לעומק של כ 2.20-מ'
מתחת לפני השטח הנוכחיים .בתחתית הכבשן נמצא תא הבעירה ,פונה כלפי צפון .הגישה אליו
הייתה דרך פתח שנפרץ בדופן הבריכה התומכת (תמונה  .)4דרך הגישה לא שרדה ,ולפיכך נראה
כי לא הייתה בנויה אבן .תחתית תא הבעירה נחפרה אל תוך הקרקע הטבעית ,נמוך מרצפת שאר
הכבשן ונמוך מיסודות הבריכה שתמכה בו .רצפת הכבשן מחוץ לתא הבעירה נכבשה בחוזקה
מחומר בהיר .מרצפת חומר זו הזדקר עמוד מרכזי עגול בנוי מלבנים ,כמטר קוטרו ,שנועד לתמוך
בסבכה (איורים  8 ,7ותמונה  .)7החלל הריק שנשאר בין רצפת הכבשן לבין הסבכה נועד ,ככל
הנראה ,להטות את זרימת האוויר החם העולה מתא הבעירה אל כל היקף הכבשן ,בשאיפה ליצור
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איור  :8חתך בכבשן (חתך  3-3באיור  .)7כיוון המבט מערבה.

תמונה  :7כבשן כלי החרס  L1316במבט על .תא השריפה בחלקה הימני של התמונה ,פתחו עדיין
סתום.
טמפרטורה אחידה בחלל הכבשן .דפנות הלבנים של הכבשן הושענו כנגד קירות האבן והטיח
של בריכה  ,L1317לעיתים עם מעט חומר מילוי בין השניים .בדפנות הובחנו שני גדלים שונים של
לבנים ,ככל הנראה עדות לשינויים שנעשו בכבשן במשך זמן פעולתו .הדופן הכפולה של הכבשן -
אבן וטיח כלפי חוץ ולבני חומר כלפי פנים ,העניקה לו את הבידוד התרמי הדרוש לפעולתו.
שברים רבים של סירי בישול (איור  )11 ,9 ,6 ,5 :11נמצאו בתחתית תא הבעירה ,ככל הנראה
שרידים מהצריפה האחרונה שנערכה בכבשן .סירי הבישול הם מטיפוס  4Aשל מגנס והם קובעים
את זמן הפסקת השימוש בכבשן למאה השביעית לסה"נ ,לכל המאוחר (.)Magness 1993: 219
שברים נוספים של סירי בישול שרופים ומעוותים נמצאו פזורים בכל החלק הדרומי של החפירה,
עד כי נוצר הרושם שהכבשן שימש בראש ובראשונה לייצורם של סירי בישול מהטיפוס שהוזכר,
להבדיל מכבשנים ביזנטיים אחרים בשפלה שנועדו בעיקר לייצור קנקנים (באומגרטן ;47-45 :2002
 .)Gadot and Tepper 2003: 156-158מתוך חלקיו הגבוהים יותר של הכבשן נאספו חרסים נוספים
המתוארכים לסופה של התקופה הביזנטית או לראשית התקופה האיסלמית (איור ;10 ,7 :11
איור )4 ,3 :12
כבשנים דומים נחשפו בכפר חנניה (אדן-ביוביץ  .1991התקופה הרומית המאוחרת) ,בכפר נחף
שליד כרמיאל (ויטו  .1981שלהי התקופה הרומית וראשית התקופה הביזאנטית) ,בקסטרה
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(ייבין ופינקלשטיין  .1999שלהי התקופה הביזאנטית או התקופה האיסלמית הקדומה) ובבית
שאן (קנטור  .43-42 :2005התקופה האיסלמית הקדומה).
הקשר שבין הכבשן לבריכות שסביבו אינו ברור .הבריכות לא נבנו כבריכות בית יוצר ואינן
מתאימות לסינון חומר בהצפה .מאידך ,אין עדות ברורה כי הבריכות היו סתומות בזמן שפעל
הכבשן ולא ניתן לקבוע אם המילוי שנמצא בתוכן הוא מעשה ידי אדם או טבע .לפיכך אין לפסול
את האפשרות כי הבריכות שולבו בבית היוצר ,במלואן או בחלקן ,לדוגמא לאגירת מים או
לאחסנת חומרי גלם.
ג .מצפון למכלול הבריכות :בחמישה עשר המטרים שמצפון למכלול הבריכות נמצאו שלא באתרם
חרסים ,מטבעות (המאוחר שבהם מראשית המאה השישית לסה"נ ,ר' פרק המטבעות ,לוקוס
 ,)L1255קטע פסיפס ובסיס עמוד (ר' תמונה  ,4מיד מצפון לפתח הכבשן ,מונח על צידו .הבסיס
שונה במידותיו מבסיסי העמודים  .)L1313 ,L1312נראה כי הממצא באזור זה נסחף ממקומו על
ידי זרימה של מים .צפונה יותר נמצאו שרידי מחיצות או קירות אבן דקים ( )W7 ,W6ולצידם
שכבות חומר שרוף ( )L1250 ,L0015מעורב בכמות גדולה של שברי קנקנים ,סיגי מתכת ושברי
זכוכית גולמית .מעט מצפון לקירות נמצא מפלס אבנים ( .)L0019ככל הנראה ,היה שטח זה אזור
מלאכה שפעל בסוף התקופה הביזנטית ובתקופה האיסלמית הקדומה .האופי התעשייתי של
האתר ניכר היטב גם בחפירתו של שיאון (.)2007
מקטע III

אורך המקטע כשלושים מטרים בקירוב (תוכנית  .)2באזור זה נחשפו קטעי רצפות טיח שתוארכו
לתקופה האיסלמית הקדומה .הרצפות נפגעו בפעולות כלים מכאניים קודם לתקופת החפירה.
מכלול יחיד המתוארך לסוף התקופה הרומית ומספר נרות מתקופה זו נחשפו בתחתית החפירה.
אופי המכלול אינו ברור די צורכו.
בתחתית החפירה נחשף מפלס של אבני גיר
קטנות שהוגבה מסביבתו ( 2 X 1.6 ,L0041מ')
ונתחם בשורת אבנים גדולות מצפון וממזרח
( .)W46שורת האבנים אינה מהווה קיר של
ממש היות והושארו מרווחים בין אבן לאבן.
ארבע לבני בוץ ,שתיים על גבי שתיים ,נמצאו
באתרן ,בקצה הדרום מערבי של מפלס
האבנים  L0041ותחת החתך המערבי של
החפירה .צמוד לצידן הדרומי של הלבנים
הונחה אבן גיר גדולה כשצידה הצר פונה מטה,
אולי אורתוסטט (תוכנית  ,2תמונה  .)8מזרחה
מהלבנים ומדרום לריצוף נמצאה אדמת סחף
חומה ( )L0045ותחתיה מפלס אבנים מסודר.
תמונה  :8החלק הדרומי של מפלס האבנים
לפיכך ,אפשר שקיר הלבנים תחם את הריצוף
 .L0041לבני הבוץ נראות בחתך .המבט מערבה.
מדרום ומפלס האבנים המסודר שימש לו
יסוד ואפשר שמפלס האבנים המסודר היווה
מדרגה או סף כניסה .תחת מפלס האבן
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 L0041נאספה קרמיקה רומית מאוחרת המתארכת את המכלול לתקופה זו או לראשית התקופה
הביזנטית .במילויי הקרקע שמצפון לריצוף נמצאו נרות רומיים ( ,L1173איור .)2 ,1 :13
בחלקה הגבוה של החפירה נתגלו רצפות טיח שנפגעו קודם לחפירה על ידי כלים מכאניים
( .)L1175 ,L1159 ,L0093 ,L0030הרצפות נחשפו מקוטעות וללא הקשר ברור .אחת מהן ()L0093
ניגשה לקטע קצר של קיר ( .)W97המאוחרים בממצאים שנאספו תחת הרצפות תוארכו למאות
השמינית-תשיעית לסה"נ.
מקטע IV

אורך המקטע חמישים מטרים בקירוב .שרידים של מבני מגורים ,רצפות טיח ואבן ,טבונים
ומתקנים שונים נמצאו פזורים לכל אורכו (תוכנית  .)3שימור השרידים ירוד וחשיפתם חלקית,
מכיוון שבקטע זה לא עלה רוחב החפירה על שניים וחצי מטרים .מרבית הממצא תוארך לתקופה
האיסלמית הקדומה.
א .מבנה מהתקופה האיסלמית הקדומה :כחמישה עשר מטרים מצפון למפלס האבן L0041
נחשף חלק של מבנה שמשולבים בו קטעי ריצוף שונים (איור  ,9תמונה  .)9כפי הנראה ,המבנה
שנחשף היה מבנה מגורים שרק פינתו הדרום מערבית נמצאה בגבולות החפירה.

הקיר המערבי של המבנה ( )W1155 ,W90נבנה בכיוון צפון-מזרח דרום-מערב ונחשף לאורך כחמישה
מטרים .ניתן היה להבחין בתעלת היסוד של קיר  W1155שנמשכה דרומה מהקטע שנשתמר
והובילה לכיוון הקיר הדרומי של המבנה ( .)W1156הקיר הדרומי נחשף כשלושה מטרים מדרום
לקיר  W1155ובכיוון ניצב לו .קירות המבנה שרדו לגובה נדבך אחד ,שנבנה אבנים מסותתות.
שני פתחים נתגלו בקיר המערבי של המבנה ,והם הובילו לשני חללים נפרדים במבנה .בכניסה
לחלל הדרומי נמצאה אבן הפותה באתרה וניכר כי הדלת שסבבה עליה נהגה להיפתח מזרחה,
אל תוך המבנה .התשתית לרצפת החלל הדרומי ( )L1152נמצאה באתרה ,עשויה מאדמה כבושה
ובתוכה אבנים קטנות ושברים רבים של רעפים וכלי חרס מהתקופה הביזנטית והאיסלמית
הקדומה .מפתן הכניסה לחלל הצפוני ( )L1190הורכב משתי אבנים גדולות ושטוחות שהונחו
במפלס תחתית הקיר .חלל זה כמעט ולא נחשף מעבר לסף הכניסה וקיר ( W90תמונה .)9
ממערב לקיר  ,W1155/W90דהיינו מחוץ למבנה ,נמצאו שרידי רצפה דקה ששימורה ירוד ,עשויה
מאדמה מהודקת וטיח ( .)L1158 ,L0056בשלב מאוחר יותר ,אך עדיין בתקופה האיסלמית
הקדומה ,נבנה מפלס אבן ( )L1160גבוה מרצפה  ,L0056צמוד לפן המערבי של קיר W1155/W90
וסמוך לסף שבו .בתוך מפלס זה הוטמן אגן אבן (איור  ,14תמונה  .)19ריצוף נוסף הקשור במבנה
( )L1157נחשף מדרום לקיר  .W1156הריצוף נעשה מחלוקי נחל משולבים בטיח ונמשך לאורך
של כחמישה מטרים ולכל רוחב החפירה .יתכן שהיה זה ריצוף של אזור לא מקורה  -חצר או
סמטה .ריצוף החלוקים נתחם מדרום על ידי קיר דק ( ,)W1167כ 0.20-מ' עוביו .הקיר נבנה
מאבנים מאוגדות בטיח והוא נשתמר לגובה מרבי של  0.57מ' .ריצוף חלוקי הנחל נמשך גם
מדרום לקיר  ,W1167אך שם הוא לא נשתמר מלבד בקטע קטן למרגלות הקיר.
על סמך הממצא הקרמי שנמצא תחת רצפות החלוקים ( )L1178 ,L1157ובתשתית הרצפה
 ,L1152נראה כי המבנה הוקם בתקופה האומיית .בקרמיקה שהייתה מונחת ישירות על גבי
הריצוף ( )L1168 ,L1157ובמילויים שמעל למבנה נמצאה כמות רבה של קרמיקה אומיית ושברי
גוף של קרמיקה עבאסית ,כולל כלי "אל-מפג'ר" ,קנקנים שצווארם עשוי בדפוס ,קערות מזוגגות
ומסננות .אופי המכלול הקרמי מעיד כי המבנה שימש למגורים.
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איור  :9מבנה מהתקופה האיסלמית הקדומה.

תמונה  :9סף  L1190וקיר  .W90/W1155המבט לדרום מזרח.

ב .מצפון למבנה האיסלמי :שלושים המטרים של החפירה שמצפון למבנה האיסלמי הופרעו
מאוד בתקופה המודרנית .מיד תחת פני השטח נמצאה שכבה שרופה של אבנים ,פחם ,מסמרים
וקרמיקה שכללה ממצאים החל מהתקופה הביזנטית וכלה בתקופה המודרנית .נמוך משכבה זו
נמצאו שרידים ארכיאולוגיים מנותקים זה מזה וללא קונטקסט ברור.
כארבעה מטרים מצפון לקיר  W90של המבנה האיסלמי נמצאו שני טבונים ,האחד ( )L1179מצפון
לשני ( ;L1181תמונה  .)10קוטרם היה כ 0.80-מ' וסביב דפנותיהם נמצאה כמות רבה של אפר.
בין הטבונים נמצא ריצוף טיח אפור דק ( ,)L1180שקטע נוסף שלו נמצא מנותק ,מעט צפונה יותר
( 1 X 0.75 ;L1174מ') .על סמך הממצא הקרמי שנאסף תחת הרצפה תוארכו השרידים לראשית
התקופה האיסלמית הקדומה .גבוה מטבון  L1179נמצא קטע של רצפת טיח ( )L1188המעיד על
המשך פעילות אנושית במקום גם לאחר שהטבונים יצאו מכלל שימוש .את רצפה  L1188לא ניתן
היה לתארך על פי ממצא קרמי ,אך על סמך הממצא שנאסף בסביבתה סביר להניח כי גם זמנה
בתקופה האיסלמית הקדומה.
טבון שלישי ( )L1186נמצא כשישה מטרים צפונה יותר ,אולם מצב שימורו היה גרוע ורוב שטחו
היה מחוץ לגבולות החפירה .כשני מטרים מצפון לו נמצאו באתרן אבן סף והאבן התחתונה של
המשקוף שעמד בקצה המזרחי של הסף ( ;L1148תוכנית  ,3תמונה  .)11מתחת לאבן הסף נמצאה
תשתית של אבנים קטנות ונמוך מהן נחשפה אדמת החמרה שהיוותה את הקרקע הבתולה במקום.
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הדלת שעמדה במקום נהגה להיפתח צפונה וננעלה בעזרת בריח ,עבורו נחצב שקע מלבני באבן
הסף .כמטר וחצי מדרום מערב למפתן  L1148נמצא קטע של ריצוף אבן ( )L1166שאפשר כי ניגש
בעבר לסף  .L1148בזמן החפירה הריצוף נמצא מנותק מן הסף בשל תעלת שוד שהובחנה ביניהם
( .)L1147קטעים נוספים של מפלסי אבן הובחנו גם צפונה יותר בחפירה (;L1163 ,L0096 ,L0040
ר' להלן) .גודל האבנים בריצופים אלו נע מגודל אגרוף ועד לאבנים שאורך צלען כ 30-ס"מ .למרות
שקשה לקבוע את זמנם של קטעי הריצוף התקבל הרושם כי הם מאפיינים את אדריכלות התקופה
האיסלמית הקדומה באתר ,כפי שהובחן ביתר בטחון במבנה מהתקופה האיסלמית שתואר לעיל.
מצפון לסף  L1148נחפרו כשבעה מטרים של תעלה ללא ארכיטקטורה .לאחר שבעת המטרים
האלו נחשף קטע של רצפת טיח ( 1.60 X 0.70 ,L0048מ') מונח על גבי אדמת החמרה הנקייה .תחת
הרצפה נתגלו שלוש מטבעות ,שרק את אחת מהן ניתן היה לתארך וזמנה סוף המאה השלישית
או ראשית המאה הרביעית לסה"נ (מטבע  .)5מעט צפונה לרצפה ומנותק ממנה נמצא קטע קיר
( )W43שכיוונו מזרח-מערב (תמונה  .)12מהקיר שרדו חמש אבנים בלבד ,אורכו  0.80מ' ורוחבו
כ 0.60-מ' .גם הקיר  W43נבנה ישירות על גבי אדמת החמרה הנקייה.
טבון רביעי ( ,)L1185שמרבית שטחו מחוץ לגבול החפירה ,נחשף כארבעה מטרים מצפון לריצוף
 .L0048מערבה מהטבון וצמוד לו נחשף קטע של מפלס אבני גיר ( 1 X 0.75 ,L1163מ') .כמטר
צפונה מהטבון ומעט מזרחה ממנו נחשפה רצפת טיח אפור וגס ( 2 X 1.75 ,L1141מ') שמעורבים
בה רסיסים של זכוכית ירוקה לא מעובדת .הרצפה המשיכה מזרחה אל מחוץ לגבולות החפירה.
כחצי מטר מצפון לרצפה  ,L1141ובמפלס דומה למפלס הרצפה ,נחשף מתקן ( )L0092שהורכב
מארבע אבנים גדולות ושטוחות ששוקעו בשכבה של טיח אפור ,זהה לזה של הרצפה" .נגטיב"
של אבן חמישית נראה בטיח ,בחלקו המערבי של המתקן .בדרום תחמה את אבני המתקן רצועה
מוגבהת של טיח אפור ,מעין אבן שפה שרוחבה  15ס"מ (תמונה  .)13בתחתית המתקן ,נמוך
מהטיח האפור ,נמצאה שכבת טיח לבן .המתקן נחשף בשטח של כ  1.5 X 1.3מ' ,והוא נמשך
מזרחה אל מחוץ לגבולות החפירה .ככל הנראה ,רצפה  L1141ומתקן  L0092היו קשורים זה לזה.
שני האלמנטים תוארכו לתקופה האיסלמית הקדומה על סמך הממצא הקרמי שנאסף תחתם.
נמוך מהמתקן  ,L0092תחת שכבה של אדמת סחף חומה ,נמצא קטע ממפלס נוסף של אבני גיר
( 0.70 X 0.60 ,L0096מ'; תמונה  )13ששוקעו אל תוך אדמת החמרה הנקייה מעתיקות.
מקטע V

אורך המקטע כארבעים וחמישה מטרים .אזור זה נפגע קשות על ידי בית הקברות הצפוף של
הכפר הערבי שישב במקום עד למלחמת העצמאות .במקום נמצאו קטעים רבים של רצפות פסיפס
לבנות (תוכנית  ,)4אולם לא ניתן היה להתחקות אחר תוכנית המבנים אליהם הן השתייכו.
הרצפות תוארכו לסוף התקופה הביזנטית או לראשית התקופה האיסלמית על פי הממצא הקרמי
שנאסף תחתן.
א .דרום המקטע ,עד לרצפות הפסיפס :בדרום קטע זה של החפירה נמצא קטע רצפת טיח עבה
( )L0031שתוארכה על סמך הקרמיקה שתחתיה לתקופה העבאסית .נמוך מרצפה  L0031נתגלו
שרידים של מפלסי חלוקי נחל ( ;L0040תמונה  )14וסביבם קרמיקה אומיית .שלושה קטעים
נפרדים של ריצוף אבנים זה נחשפו בשטח של  3.5 X 2.5מ' .חלוקי הנחל הונחו ישירות על גבי
אדמת החמרה הכתומה המהווה קרקע בתולה .בקטע זה של החפירה נמצאה שכבת החמרה כחצי
מטר בלבד תחת פני השטח" .בור אשפה" ( )L0055שהכיל כמות רבה של חרסים ביזנטיים ,רובם
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תמונה  :10טבונים  .L1179 ,L1181המבט מזרחה .תמונה  :11סף  L1148ואבן משקוף מעליו .הכתם
הכהה סביב המשקוף הוא תוצאה של הרחבת
החפירה לתוך החתך .המבט מזרחה.

תמונה  :12הקטע שנשתמר מרצפת הטיח  L0048תמונה  :13מתקן  L0092וריצוף .L0096
ומצפון לו קטע קיר  .W43המבט צפונה.
המבט צפונה.

תמונה  :14רצועה ששרדה מריצוף האבן  L0040נחה על אדמת החמרה הנקייה .בחתך משמאל
לריצוף נראה קיר של קבר מודרני .המבט מזרחה.
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סירי בישול ,נתגלה מעט מזרחה לריצוף  L0040ולתוואי התעלה ,תחת אחד הקברים המודרניים.
בשניים עשר המטרים שמצפון לריצוף  L0040לא נמצאו שרידים ארכיטקטוניים מלבד לקטע
קטן של רצפת טיח ( 0.40 X 0.20 ,L1144מ') ,שנמצא צמוד לחתך המזרחי של החפירה.
ב .רצפות הפסיפס :באזור זה נמצאו קטעי ריצוף פסיפס לבן מארבע רצפות שונות (,L0084 ,L0026
 .)L1131 ,L1125/L1126הרצפות הורכבו מאבני גיר לבנות גדולות יחסית ,כשלושים אבנים
לדצימטר .בפסיפס  L0084נמצא דגם מלבן שנעשה על ידי הנחת האבנים היוצרות את הדגם

בזוית שונה משאר אבני הפסיפס .קצה של דגם עשוי בדרך דומה הובחן גם במערב הקטע שנחשף
מפסיפס ( L1131תמונה  .)15שאר קטעי הפסיפסים היו ללא דגם .תחת פסיפס  L0084נמצאו
באתרן שלוש חוליות של צינור חרס מחוזקות בתשתית של טיח (תמונה  .)16צינור חוליות
שבנייתו דומה נחשף בחפירות רמלה (טורגה .)2005
הקירות אליהם ניגשו רצפות הפסיפסים נשדדו כליל ,ככל הנראה לשם בניית קברי הארגז
המודרניים שבמקום .הקיר היחיד ששרד ( )W1132תחם ממזרח את הפסיפס הצפוני ביותר
שנתגלה ( .)L1131מהקיר נשתמר רק היסוד ,בנוי מאבני גיר לא מסותתות שהונחו ישירות על
גבי אדמת החמרה הנקייה ממצא .בהעדר הקירות ,קשה לקבוע אם רצפות הפסיפס היו שייכות
למבנה גדול יחיד או למספר מבנים נפרדים.
הממצא הקרמי שנאסף תחת רצפות הפסיפס  L0084 ,L0026וְ  L1125/1126תוארך לחלקה
המאוחר של התקופה הביזנטית .לפיכך ,יש לתארך פסיפסים אלו לסוף תקופה זו או לראשית
התקופה האיסלמית הקדומה .הפסיפס  L1131נח על אדמת חמרה נקייה מממצא ,אך סביר
שזמנו כזמן שאר הפסיפסים.
מקטע VI

אורך המקטע עשרים וחמישה מטרים בקירוב .במקטע נמצאו שרידי רצפות טיח ,מתקן ושני
קירות (תוכנית  .)5למרות ששימור השרידים היה טוב יחסית לשאר חלקי החפירה ,קשה לעמוד
על אופי המכלולים בשל מגבלת רוחב החפירה .מרבית השרידים במקטע זה תוארכו לסוף
התקופה הביזנטית או לתקופה האיסלמית הקדומה.
כאחד עשר מטרים מצפון לפסיפס ( L1131ר' מקטע  ,Vלעיל) נחשפה רצפת טיח בת שני שלבים
( ,)L1129 ,L1122שניהם מהתקופה האומיית ,ומתקן אבן ( ,L1139תמונות  )18 ,17שזמנו מאוחר
לרצפה .שני שלבי הרצפה נעשו מטיח דומה והופרדו ב  20-15ס"מ של אדמת סחף .הרצפה נמשכה
לתוך חתכי החפירה במזרח ובמערב .בצפון נחתכו שני שלבי הרצפה על ידי הפרעה מאוחרת
ובדרום על ידי המתקן  ,L1139שנבנה נמוך מהם (תמונה  .)18מתקן זה נבנה מאבנים גדולות,
לא מסותתות ,שהונחו על גבי אדמת החמרה נטולת הממצא כשביניהן מילוי של אדמת חמרה
ושל אבנים קטנות יותר .בראש המתקן הונחו אבנים קטנות ,כך שנתקבל משטח אופקי .המתקן
נמשך מזרחה אל מחוץ לשטח החפירה.
החפירה לא העלתה עדויות לתיארוך המתקן ,מלבד לכך שהוא מאוחר לרצפה .L1122/L1129
כיוון שבאזור זה של החפירה לא נמצאה קרמיקה מאוחרת למאה השמינית לסה"נ ,אפשר להציע
כי המתקן נבנה לא יאוחר ממאה זו .שימושו של המתקן אינו ברור.


ראוי לציין כי גם בשקין בחפירתה הבחינה בשוד של קירות שתחמו פסיפסים (כרטיסי לוקוס
 139 ,14בחפירתה).
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תמונה  :15קטע הפסיפס .L1131

תמונה  :17מתקן  .L1139המבט לדרום
מזרח.
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תמונה  :16קצה צינור החרס תחת פסיפס
.L0084

תמונה  :18מתקן  L1139חותך את רצפה .L1122
המבט מזרחה.

כעשרה מטרים צפונה מרצפה  L1129נחשפה רצפת אבן ( )L0081שנחה על תשתית טיח אפור וגס
מעורב בשברי זכוכית ירוקה לא מעובדת .את הרצפה כיסתה מפולת אבנים ,ככל הנראה תוצאה
של התמוטטות קיר  W1176שעמד מצפון לה .מקיר זה ,שחצה את החפירה ממזרח למערב,
שרד רק היסוד .הוא נבנה מאבני גוויל גדולות ,וביניהן הונחה כמות רבה של אבנים קטנות
יותר עם אדמה כחומר מליטה .רוחב היסוד היה כ 0.70-מ' .מצפון ניגשה לקיר  W1176רצפת
אבנים שטוחות ,לא מסותתות ( )L1135/L1150שנחה על גבי אדמת החמרה נטולת הממצא .קטע
אחד של הריצוף ( 0.80 X 0.70 ,L1135מ') השתמר היטב וניגש לקצהו המערבי של קיר .W1176
קטע אחר של הריצוף ( )L1150נמצא במרכז הריבוע ,מנותק מקיר  W1176ובמצב שימור ירוד.
צפונה מריצוף האבן  L1135ומערבה מהריצוף  L1150נחשפה שורה של אבנים לא מסותתות
( )W1136שהונחו ללא כל חומר מילוט ביניהן על גבי אדמת החמרה הנקייה מממצא .אפשר כי
אבני  W1136סימנו בעבר את הגבול המערבי של הריצוף  ,L1135מעין "אבני שפה" בקצה אזור
פתוח ומרוצף.
המכלול כולו תוארך לסוף התקופה הביזנטית או לתחילת התקופה האיסלמית הקדומה על
סמך הממצא הקרמי שנאסף תחת רצפת הטיח  L0081ומתוך ריצוף  .L1135מהות המכלול לא
הובררה כל צורכה.
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מקטע VII

אורך המקטע שלושים ושבעה מטרים בקירוב .באזור זה ,הניגש עד למרגלות הגבעה ,לא נמצאו
עתיקות מלבד חרסים בהרבדה משנית.

הממצא
כלי חרס
מרבית כלי החרס הם ממילויים שלא ניתן להגדיר את זמנם באופן מדוייק .רובם מטיפוסים
קרמיים הנפוצים בתקופה הביזנטית ובתקופה האיסלמית הקדומה ,בעיקר קנקנים וסירי בישול.
טיפוסים אלו זכו לפרסומים רבים בעבר ולפיכך יתוארו כאן בקצרה .דמיון רב נמצא בין המכלול
בחורבת ניענה למכלולים בני זמן זה בירושלים ובאתרים הסמוכים לה ,כדוגמת רמת החיל
וחורבת אבו-סואנה .כלים מהתקופה הרומית נאספו גם כן בחפירה ,אך כמותם היחסית קטנה.
כלים שלמים ,או כאלו שניתן לרפאם ,לא נמצאו .לפיכך ,ומכיוון שהטיפוסים שנאספו מוכרים
היטב במחקר ,נבחרו להצגה בלוחות הדוגמאות השלמות ביותר מכל טיפוס ולאו דווקא אלו
שנמצאו בהקשר סטרטיגרפי טוב.
קערות :שברי הקערות הביזנטיות הבודדים שנמצאו (חמישה) היו כולם של קערות מיובאות.
השלמה מביניהן היא הקערה מטיפוס ( Red Slipאיור  .)1 :10קערות דומות שמוצאן מקפריסין
וזמנן המאה השישית לסה"נ שייכות לטיפוס  8של  .)Hayes 1972: 379, Fig. 81( Hayesהממצא
המועט של כלי שולחן מהתקופה הביזנטית מוסבר על ידי אופיו התעשייתי של השטח שנחפר.
קערות התקופה האיסלמית כוללות קערות פתוחות מזוגגות בזיגוג רב גוני (איור  )2 :10שנפוצו
החל מאמצע המאה השמינית לסה"נ (;Waage 1948: Figs. 74-75; Arnon 2003: Pl. 90: 1
 ,)Finkelstein 1997: 31, Glazed Bowls Aקערות קטנות ועמוקות (ספלים) עם שפה פשוטה (איור
 )3 :10העשויות בגסות מטין מפולם היטב ,לפעמים עם עיטור חריטה תחת השפה ,כמותן נמצאו
בשכבה  VIIבקיסריה ( )Arnon 2003: 92, Pl. 154: 1, 5ובנגב ()Nevo 1991: PPL. 3: 15, PPL. 6
וקערות (או קדרות) קטנות עם ידיות (איור  )4 :10להן מקבילה בכפר סבא בהקשר של מאות
שמינית-תשיעית לסה"נ (איילון  :1998איור .)5 :9
אגנים :רוב האגנים הם מן התקופה האיסלמית הקדומה .השכיחים ביותר היו אגנים פתוחים
עם שפה מעובה ,לעיתים נוטה כלפי פנים ,עיטור סרוק וידיות סל קטנות (איור  .)5 :10אגנים
אלו נפוצו בתקופה הביזנטית והאומיית ,בייחוד בדרום הארץ (;Avissar 1996: 126, Type 26
 )Kletter 2005: Fig. 13: 3והם מופיעים בקיסריה בשינויים קלים אף בתקופה העבאסית
( .)Arnon 2003: Pl. 83: 2אגן נוסף בעל ידיות מוצג באיור  .6 :10לאגן זה לא נמצאו מקבילות אך
מכיוון שהוא נמצא מעל לריצוף  1157של המבנה האיסלמי ,ועל פי החומר ממנו הוא עשוי ,יש
לתארך אותו לתקופה האיסלמית.
על האגנים חסרי הידיות נמנים אגנים בעלי שפה מתעבה ומשופעת (איור  )7 :10שיש להם
מקבילות ברמלה ( ,)Kletter 2005: Fig. 13: 2בשכבה  IIAברמת רחל ()Aharoni 1962: Fig. 20: 7
ובשכבה  IVביוקנעם ,אם כי שם צבען אפור ( )Avissar 1996: Fig. XIII. 78: 1ואגנים עם תיעול
רחב תחת השפה (איור  )8 :10כמותם נמצאו בירושלים (.)Tushingham 1985: Fig. 29: 25
אגנים נוספים שנמצאו היו ישרי דופן ובעלי שפת אוגן המתרחבת כלפי פנים וחוץ (איור .)9 :10
מקבילות טובות לטיפוס אגנים זה לא נמצאו .עם זאת ,ישנו דמיון בצורת השפה של הכלי לשפת אגן
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איור  :10קערות ואגנים.
1
2

לוקוס  /סל
829 / 1214
477 / 1111

3
4
5
6
7
8
9

563 / 1137
563 / 1137
645 / 1168
621 / 1168
621 / 1168
589 / 1152
953 / 1281

10

499 / 1122

תיאור
חיפוי פנימי וחיצוני ( 2.5YR 5/4חום אדמדם) .צרוף ומפולם היטב.
( 5YR 8/3וורוד) .זיגוג פנימי שקוף בשילוב עם פסים ונקודות בצהוב ירוק
ושחור .זיגוג חלקי בהתזה מבחוץ .מפולם וצרוף היטב.
( 5YR 7/4וורוד) .מפולם וצרוף היטב.
( 2.5Y 4/0אפור כהה) .גס ומעוות.
( 10YR 8/2לבן) .תוספים לבנים ,פילום טוב ,צריפה חלקית.
( 7.5YR 8/4וורוד) .מפולם היטב ,צריפה חלקית.
( 5YR 7/4וורוד) .חיפוי ( 5YR 5/4חום אדמדם) על השפה .תוספים לבנים,
צריפה טובה.
( 5YR 6/6אדום צהבהב) .גס ,מעט תוספים לבנים וחומים.
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אחר מחורבת ניענה ,שלאחרונה הוצע כי הוא מטיפוס ייחודי לשפלה בתקופה הביזנטית
( .)de Vincez and Sion 2007: 22, Fig. 1: 3נציין כי אגנים אלו מזכירים ,לפחות בצורתם ,כלים
ממשפחת  Marble Wareשנמצאו בשכבה  VIIבקיסריה ( )Arnon 2003: Pl. 76: 6וכלים מטיפוס
 Buff Wareשנמצאו בחורבת אבו-סואנה ( .)Finkelstein 1997 Fig. 7: 3, Phase 2בשני האתרים
מתוארכים הכלים לסוף המאה השמינית או תחילת המאה התשיעית לסה"נ.
שבר יחיד של קדרה מטיפוס  Arched Rimשל מגנס נמצא בחפירה (איור  .)10 :10לקדרות אלו
דופן עבה עם עיטור סרוק ועיטור בהון על השפה .הן היו בשימוש החל מהמאה השישית ועד
לתחילת המאה השמינית לסה"נ (.)Magness 1993: 208, Fig. 1
כלי בישול :סירי הבישול מן התקופה הרומית שנמצאו בחפירה מתאפיינים בדופן דקה ,שפה
מחורצת וצוואר קצר נוטה החוצה עם תיעול בנקודת החיבור בינו ובין גוף הכלי (איור .)3-1 :11
לחלקם ידיות סל היורדות מן השפה אל גוף הכלי ועיטור סרוק (איור  .)3 :11סירי בישול דומים
נמצאו בשכבה  IVברמת רחל ,שזמנה בין המאה הראשונה לפסה"נ למאה הראשונה לסה"נ
( )Aharoni 1962: Fig. 28: 12ובחפירות שער שכם בירושלים (שער דמשק) ,בשלב ה Field Walls
( )Wightman 1989: 23, Fig. 27: 5המתוארך בין המאה הראשונה לפסה"נ למאה השנייה לסה"נ.
סירי בישול כאלו תוארכו לזמן זה גם אצל קלונר ( ,189 :1980לוח  .)17 ,16 :35סיר הבישול
בעל שפת הקרדום שבאיור  4 :11הוא מטיפוס  4Cשל  .)1993( Adan-Bayewitzהוא מתוארך
בין המאה השנייה לאמצע המאה הרביעית לסה"נ ,ויש לו מקבילה טובה בחמת גדר
(.)Ben‑Arieh 1997: Pl. III: 8
לסירי הבישול הביזנטיים שנמצאו בחפירה צוואר קצר וזקוף ,גוף רחב ,דופן דקה ומצולעת בצבע
אדום או חום-אדמדם וידיות סל גדולות היורדות מן השפה אל מתחת לכתף מבלי לעלות מעבר
לגובה השפה .סירי בישול כאלו עם שפת קרדום בעלת חתך משולש (איור  )5 :11הם הכלים
הנפוצים ביותר שנמצאו בחפירה .הם שייכים לטיפוס  4Aשנמצא בירושלים במשך מרבית
התקופה הביזנטית ואולי אף ראשית התקופה האיסלמית ( .)Magness 1993: 219מגנס מציינת
את הידיות כמבדיל העיקרי בין סירי הבישול הללו לסירי בישול דומים הקדומים להם .וריאנטים
נוספים של טיפוס סיר בישול זה ,או של טיפוס  4Cשל מגנס ,הם סירי הבישול עם השפה המעובה
כלפי פנים (איור  )6 :11או השפה הפשוטה (איור  ,)7 :11שנמצאו בחפירה בשכיחות נמוכה יותר.
סיר בישול שונה הוא זה בעל הצוואר המזווה שבאיור  .8 :11סירי בישול דומים היו בשימוש
בגליל בסוף התקופה הביזנטית (אביעם וגצוב  ,69 :1998איור  .)11 :9לסיר הבישול בעל שפת
הקרדום שבאיור  9 :11ישנן מקבילות עם ידיות מהתקופה הביזנטית ()Vitto 1996: Fig. 24: 10
ומראשית התקופה האיסלמית (.)Wightman 1989: 15-16, Pl. 18: 5
הידיות גדולות המימדים של סירי הבישול באיור  7-5 :11מייחדות את סירי הבישול בחורבת
נענה ונראה כי הן מאפיינות את הייצור המקומי .סירי בישול עם ידיות דומות נמצאו בחפירתו
הסמוכה של שיאון (.)De Vincenz and Sion 2007: Fig. 2: 12, 13
אלפסים בעלי שתי ידיות אופקיות ושפה שטוחה (איור  )11 :11ומכסי אלפסים (איור )10 :11
נמצאו פזורים בכל שטחה של החפירה .אלפסים נפוצו החל מהתקופה הרומית והיו בשימוש לכל
אורך התקופה הביזנטית וכן בתקופה האיסלמית הקדומה (.)Magness 1993: 212, form 1
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איור  :11סירי בישול.
לוקוס  /סל
228 / 0045
1
658 / 1173
2
228 / 0045
3
228 / 0045
4
934 / 1236c
5
934 / 1236c
6
893 / 1236b
7
977 / 1296 		 8
934 / 1236c
9
893 / 1236b
10
934 / 1236c
11

תיאור
( 10R 5/6אדום) .דק ,תוספים לבנים גדולים ,צריפה חלקית.
( 2.5YR 5/6אדום) .דק ,תוספים אפורים ולבנים ,צריפה חלקית.
( 5YR 3/1אפור כהה מאוד) .דק ,תוספים לבנים גדולים ,צרוף היטב.
( 10YR 3/1אפור כהה מאוד).
( 2.5YR 4/4חום אדמדם) .דק ,פריך ,מעט תוספים לבנים ,צרוף היטב.
( 2.5YR 5/6אדום) .דק ,פריך ,תוספים לבנים גדולים ,צרוף היטב.
( 2.5YR 4/4חום אדמדם) .דק ,פריך ,תוספים לבנים גדולים ,צרוף היטב.
( 10R 4/8אדום) .דק ,גס ,מעט תוספים לבנים גדולים מאוד ,צריפה חלקית.
( 2.5YR 4/4חום אדמדם) .דק ,פריך ,מעט תוספים לבנים ,צרוף היטב.
( 5YR 5/6אדום צהבהב) .גס ,צריפה גרועה.
( 2.5YR 4/4חום אדמדם) .דק ,פריך ,תוספים לבנים גדולים ,צרוף היטב.
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איור  :12קנקנים ,פכים וצפחות.
1
2
3
4

לוקוס  /סל
934 / 1236c
977 / 1296
881 / 1236b
881 / 1236b

5
6
7
8

476 / 1112
288 / 0044
683 / 1157
563 / 1137

תיאור
( 7.5YR 8/4וורוד) .תוספים לבנים ,גס.
( 5YR 7/6אדום צהבהב) .גס.
( 5YR 7/6אדום צהבהב) .מעט תוספים לבנים ,גס.
( 5YR 6/6אדום צהבהב) .מעט תוספים לבנים ,גס ,שכבת קרמיקה "מודבקת"
מבחוץ.
( 2.5YR 6/6אדום בהיר) .תוספים לבנים ,עשוי ביד ,חיתוך חבל ,גס.
( 7.5YR 4/0אפור כהה) .פריך ,צריפה חלקית.
( 2.5YR 5/4חום אדמדם) .גס ,מעט תוספים לבנים גדולים.
( 10YR 8/2לבן) .גס ,תוספים לבנים ,צריפה טובה.

קנקנים :מרבית הקנקנים היו קנקני שק או קנקני עזה .קנקני השק מצולעים ומתאפיינים בצוואר
נמוך (איור  .)3-1 :12פעמים רבות היה הצוואר מעובה במרכזו ולעיתים היה רכס בבסיסו .על כמה
מהקנקנים נמצא עיטור או סימון של פסי צבע בגוון חום-אדום .קנקנים דומים תוארכו בחפירות
ירושלים וקיסריה למאות השישית עד השמינית לסה"נ (;Magness 1993: 226-227, form 5
 .)Arnon 2003: Pl. 73: 14על גבי קנקני השק עם השפה המקופלת לאחור הידועים כ"קנקני עזה"
(איור  )4 :12בולטת תוספת הקרמיקה סביב לשפה .קנקני עזה נפוצו במאות השישית והשביעית
לסה"נ והשימוש בהם פסק במהלך התקופה האיסלמית הקדומה (;Arnon 2003: PL. 74: 9
.)Majcherek 1995: 169, form 4
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איור  :13נרות חרס.
1
2
3

לוקוס  /סל
		 658 / 1173
		 658 / 1173
		 549 / 1137

תיאור
( 7.5YR 7/6אדום צהבהב).
( 7.5YR 7/6אדום צהבהב).
( 2.5Y 8/2לבן) .סימני פיח.

מספר שברי מכסים נמצאו בחפירה ומכסה אחד נמצא בשלמותו (איור  .)5 :12מכסים דומים
מוכרים מאתרים ביזנטיים שונים ונתגלו גם בשלב העבאסי ברמלה (טורגה  :2005איור .)9 :2
פכים :פכים מועטים נמצאו בחפירה .הפך שבאיור  6 :12נמצא בחורבת ניענה בהקשר רומי ולא
נמצאו לו מקבילות טובות .לפך שבאיור  7 :12נמצאה מקבילה בחפירות מירון שזמנה בין המאה
הרביעית למאה השמינית לסה"נ ( .)Meyers Strange and Meyers 1981: Pl. 8.2: 20פך דומה
נמצא בחפירות הסמוכות באתר (.)de Vincez and Sion 2007: Fig. 5: 6
צפחות :שברי הצפחות הבודדים שנמצאו (איור  )8 :12אופייניים לתקופה האיסלמית הקדומה.
לצפחות מסוג זה רכסים על הצוואר ,שתי ידיות על הכתף וצילוע מעגלי על הדפנות .צפחות
דומות נמצאו במכלולים המתוארכים למאות שביעית-שמינית לסה"נ (;Nevo 1991: PPL. 6: 6-9
 )Arnon 2003: Pl. 82: 14והיו בשימוש במשך כל התקופה האיסלמית הקדומה (.)Arnon 2003: 112
נרות :בקרקעית החפירה במקטע  IIIנמצאו מספר שברי נרות רומיים .ביניהם היה נר אחד
כמעט תמים (איור  )1 :13שנעשה בדפוס ולו גוף עגול עם רכס בודד סביב עין הנר .הוא עוטר
בשתי ידיות מדומות וברכס בעל קצוות לוליינים .לנר בסיס טבעת נמוך והדיסק אינו מחורר.
נרות דומים נמצאו ,בין השאר ,במירון ()Meyers Strange and Meyers 1981: Pl. 9.16: 2, 3
ובדור ( ,)Rosenthal-Heginbottom 1995: 244-246, type 26, Fig.5.2שם הם תוארכו למאה
הראשונה עד למאה השלישית לסה"נ .נר דומה שנמצא בסוג'ור הוגדר כנר מטיפוס צפון פיניקי
( ,)Braun, Dauphin and Hadas 1994: Fig. 4: 10טיפוס שהיה נפוץ במאה הראשונה לפסה"נ
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והמשיך להתקיים עד למאה השנייה לסה"נ .נר רומי שני (איור  ,)2 :13זהה לקודם בצורת גופו
אך עם עיטור של פסים רדיאלים טבוע בבסיסו ,מזכיר נר מן המאה השלישית לסה"נ שנמצא
בחפירות רמת רחל (.)Aharoni 1962: Fig. 32: 4
שברים של נרות איסלמיים (איור  )3 :13נאספו מתוך המילויים שכיסו את המבנה האיסלמי
במקטע  .IIIלנר שבאיור  3 :13צורה מחודדת ,עיטור צמחי וידית גבוהה באחורי הנר .הוא שייך
לנרות האיסלמיים מקבוצה  ,1טיפוס  ,Bשל רוזנטל וסיוון (.)Rosenthal and Sivan 1978: Fig. 548
ראוי לציין כי נרות ביזנטיים נעדרו כליל מן הממצא ,למרות שבחפירתה הסמוכה של בשקין
( )1993נאספו אחדים מהם וכן בחפיתו של שיאון (.)Sussman 2007
אגן אבן
כלי האבן היחיד שנמצא בחפירה היה אגן רדוד מאבן גיר לבנה ,בעל ארבע ידיות ושלוש רגלים
נמוכות .באחת הידיות הובחנה גומה קטנה (תמונה  19מימין ,ידית עליונה).
בסיס האגן נשבר (שובר?) קודם להטמנת הכלי בקרקע ,ובמשך הזמן שהיה האגן טמון הוא נשבר
הלאה למספר חלקים .יתכן שכלי זה נבחר להטמנה מכיוון שהסתת שגה בהכנתו וייצר לו בסיס
דק מדי .דופן האגן ההולכת ונאעשית דקה לכיוון הבסיס נראית היטב באיור  .14סימני כלי
הסיתות נראו על הדופן החיצונית של הכלי.

איור  :14אגן האבן שנטמן בתוך מפלס  ,L1160בתקופה האיסלמית הקדומה.

 10ס"מ
תמונה  :19אגן האבן שנטמן בתוך מפלס  ,L1160בתקופה האיסלמית הקדומה.
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מטבעות
 אך רק שלושים ואחד מתוכם השתמרו במצב,שישים וחמישה מטבעות נמצאו במהלך החפירה
 לפני שצולמו, המטבעות נגנבו ממקום אחסנתם לאחר החפירה, לרוע המזל.המאפשר זיהוי
 מרבית המטבעות נסרקו וזוהו על ידי המחבר, עם זאת.והוכנו לפרסום על ידי מומחה למטבעות
4. זיהויים וסריקות אלו הם שמוצגים להלן.בעת הכנת תיק החפירה
.) לסה"נ355-351( ; קונסטנטינוס השני234/1  סל0012  לוקוס.1
Obverse: ]P F AVG, Bust of Constantinius II, diademed, draped,
cuirassed, R.
Reverse: Soldier standing L., shield on L. arm, spearing
horseman falling from horse and rising R. arm.
Reference: Robertson 1982: Pl. 71: 154.

? 1:1

.) לסה"נ355-351( ; קונסטנטינוס השני234/3  סל0012  לוקוס.2
Obverse: NSTAN[TIVS P F AVG] D N CO, Bust of
Constantinius II, diademed, draped, cuirassed, R.
Reverse: [FEL TEMP RE PARA]TIO soldier standing L., shield
on L. arm, spearing horseman falling from horse and rising
R. arm.
Reference: Robertson 1982: Pl. 71: 154.

1:1

.) לסה"נ388-383( ; ארקדיוס285/1  סל0031  לוקוס.3
Obverse: [DN ARC]ADIVS P F AVG, Bust of Arcadius,
laureate, R.
Reverse: [GLO]RIA RE[PVBLICE], city or camp gate, no door.
Reference: Pearce 1968: Pl. X: 18.

1:1
.) לסה"נ392-388( ; ארקדיוס271/1  סל0039  לוקוס.4

Obverse: [DN AR]CADI[VS P F AVG], Bust of Arcadius, diademed, draped, cuirassed, R.
Reverse: Victory, draped, advancing L., head R., trophy over R. shoulder, dragging by the
hair kneeling captive, hands tied behind the back.

.) לסה"נ311-293( ; גאלריוס326/3  סל0048  לוקוס.5
Obverse: [I]MP C GAL VAL MAXIMINVS P F AVG, Head
of Maximianus Daza, laureate, R.
Reverse: G[EN]ID [A]VGVSTI, Genius, modius on head,
naked except of clock over L. shoulder, holding head of
sol R. and cornucopiac.
Reference: Robertson 1982: Pl. 30: 91.

1:2

.תודתי לפיטר למפינן שהעיר על העבודה מבלי שראה את המטבעות בעיניו

4
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.) לסה"נ378-383( II ; ואלנטיניאנוס294/2  סל0050  לוקוס.6
Obverse: Bust of Valentinian II, diademed, draped, cuirassed,
R.
Reverse: Victory, draped, advancing L., head R., trophy over
R. shoulder, dragging by the hair kneeling captive, hands
tied behind the back.
Reference: Robertson 1982: Pl. 84: 37.

1:2

. לסה"נ) או חיקוי אסלמי668-641( '; קונסטאנס הב320  סל,0051  לוקוס.7
Obverse: Standing emperor, L.
Reverse: m, cross above and to the R.
Reference: Whitting 1973: Fig. 227 (reverse side only).
Walker 1956: 50, Fig. 9 (close to).

1:2
.) לסה"נ320-317( I ; ליציניוס317/1  סל,0054  לוקוס.8
Obverse: ]LICIN LICINVS[, Bust of Licinus I, R., laureate,
wearing imperial mantle, holding globe scepter and
mappa.
Reverse: PROVID[EN] TIA[E ΛVGG], City or camp gate, 3
turrets, medium size masonry, no door.
Mint mark: SMH Γ (Heraclea) or SMK Γ (Cyzicus).
Reference: close to Robertson 1982: Pl. 37: 116.

1:2

.) לסה"נ313-310( I ; ליציניוס317/2  סל,0054  לוקוס.9
Obverse: IMP LIC[INIVS] Head of Licinus, R.
Reverse: [DN LI]CIN[I AVGVSTI], VOT/·/XX in 3 rows
within wreath.
Reference: Robertson 1982: Pl. 36: 78.

1:2
) לסה"נ337-306( I ; קונסטנטינוס374  סל,0056  לוקוס.10
Obverse: Head of Constantinius I, laureate, R.,
Reverse: City or camp gate, 2(?) turrets, large masonry, no
door, P |_

1:1
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.) לסה"נ299-294( ; דיוקטליאנוס400/1  סל,0089  לוקוס.11
Obverse: IMP C C VAL DIOCLTIANVS P F AVG, Head
(large) of Diocletian, laureate, R.
Reverse: [CON]CO[RDIA M]IL [IT]VM, Diocletian,
laureate, in military dress, baton in left hand, standing
R., receiving Victory on globe from Jupiter, naked
except for cloak hanging from shoulders, standing L.,
L. hand on scepter, KΓ.
Reference: Robertson 1982: Pl. 5: 81.

1:1

.); קונסטנטין (מחצית ראשונה של המאה הרביעית לסה"נ400/2  סל,0089  לוקוס.12
Obverse: IMP CONSTANTIN [ ] AVG, Bust of Constantine,
laureate(?), Draped(?), cuirassed(?), R.
Reverse: Sol standing left, R. hand raised.
		

Δ |
X |_ _

1:1
.) לסה"נ96( ; נרווה400/3  סל,0089  לוקוס.13

Obverse: IMP NERVA CΛES ΛVG P M TR P P COS III P P,
head of Nerva, laureate, R.
Reverse: CONCORDIA EXECITVVM, Clasped hand holding
aquila set upright on prowl.
Reference: Robertson 1962: Pl. 58: 14.

1:1
.) לסה"נ337-306( I ; קונסטנטינוס825  סל,1209  לוקוס.14

Obverse: Bust of Constantinius I, laureate, R.
Reverse: VOT/XX/MVLT/XXX in 4 rows within
wreath.

1:1
.) לסה"נ324-308( I ; ליציניוס948/1  סל,1255  לוקוס.15
Obverse: IMP LICINVS P F AVG, Bust of Licinius I, laureate,
draped, cuirassed, R.
Reverse: SOLI INV-I-CTO COMITI, Sol, radiate, naked
except for cloak over L. shoulder, standing L. raising R.
hand and holding globe, c  | s
Reference: Robertson 1982: Pl. 34: 23.

1:1
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.) לסה"נ527-518( I ; יוסטינוס948/3  סל,1255  לוקוס.16
Obverse: [DNIVSTI NVSPP]AVC, Bust R.
with diadem.
Reverse: M with a cross above and to the
right.
Reference: Bellinger and Greierson 1966: Pl.
VII: 9a.1-2.

1:1
.; מאה החמישית לסה"נ984/4  סל,1255  לוקוס.17
Obverse: Eroded.
Reverse: Six-pointed star.
Reference: Grierson 1982: Pl. 8: 126.

1:1

.) לסה"נ340-337( II ; קונסטנטינוס949  סל,1255  לוקוס.18
Obverse: [P N CONSTANTIVS AVG],
Bust of Constantinius II, rosette
diademed, draped, cuirassed, R.
Reverse: [F EL ICITAS REI PVBLICE]
VOT/XX/M[VLT]/XXX - in 4 rows
within wreath.
Reference: Robertson 1982: Pl. 69: 74.

?1:1
;606  סל1153  ולוקוס574  סל1146  לוקוס,390/2  סל81  לוקוס,390/1  סל81  לוקוס.22-19
.)ולנטיניאנוס או ארקאדיוס (המאה הרביעית לסה"נ
Obverse: Head R.
Reverse: Figure (Victory?) advancing L.
Reference: Grierson and Melinda 1992: Plate 4: 98.
Pearce 1968: Vol. IX, Plate X: 20.

1:1

.Rome Aeternae ;) לסה"נ275-270(  אשתו של אורליאנוס,; ג'לונינה496/1  סל1110  לוקוס.23
Obverse: Jaloninia wife of Aurelian? Rome Aeternae.
Reverse: _ * _

1:1
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 .24לוקוס  1255סל  ;948/2ככל הנראה מחצית ראשונה של המאה הרביעית לסה"נ.
Obverse: Eroded, Bust R.
Reverse: Eroded, Victory advancing left, R. hand raised.

 .25לוקוס  48סל  ;326/4גאלריוס (?) ( 311-293לסה"נ).
]Obverse: [I]MP C GAL VAL MAXIMVS PC [AUG
Reverse: __| P
ANT

Mint: Antioch.

1:2
 .26לוקוס  92סל  ;398/2עבאסי ,מטבעת רמלה.

1:1
 .27לוקוס  51סל  ;320/2ממלוכי?

1:2
 .30-28מטבעות שנאספו על פני השטח או בשפכים:
ואלנטיניאנוס?
1:1

ממלוכי?
1:1
אומיי?

1:1
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 .31לוקוס  39סל ( 271/1לא נסרק); ארכדיוס 388-392 ,לסה"נ.
Obverse: [DN AR]CADI[VS P F AVG], Bust of Arcadius, diademed,draped, cuirassed, r.
Reverse: Victory, draped, advancing L., head R., trophy over r. shoulder, dragging by the hair
kneeling captive, hands tied behind the back.
Reference: Pearce 1968: Pl. X: 20.
Mint: Constantinopolis.

סיכום
בחפירה נחשפו ממצאים ארכיטקטוניים מהתקופה הרומית ,התקופה הביזנטית וחלקה הראשון
של התקופה האיסלמית הקדומה ,עד למאה התשיעית לסה"נ .מחפירות אחרות באתר (שיאון
 )2007אנו לומדים על קיומו של יישוב בחורבת ניענה גם בתקופה הממלוכית ,שאין לה ייצוג
בחפירה זו .בתקופה העותומאנית עמד במקום כפר ששרידיו וקטע מבית הקברות שלו נמצאו
בתוואי החפירה והם אינם בגדר עתיקות.
לתקופה הרומית תוארכו המבנה הדרומי שבמקטע  Iולוקוס  L0041שבמקטע  .IIIהממצא
הקרמי והנומסמטי מתקופה זו מועט ,וקשה לתארך את השרידים ביתר דיוק .חלק מסירי
הבישול שנאספו במילויים (איור  ,)1-3 :11נרות החרס הרומים (איור  ,)2 ,1 :13המטבע מתקופתו
של נרווה (מטבע  )13ומטבע מהמאה הראשונה לסה"נ שנאסף בחפירתו הסמוכה של שיאון
( )Berman 2007: 155יכולים לרמוז שראשית היישוב באתר הייתה בתקופה הרומית הקדומה.
בסך הכל ,השרידים הרומים מעטים מכדי ללמדנו על אופיו של היישוב בתקופה זו.
בראשית התקופה הביזנטית הוקם מבנה הקשתות שבמקטע  Iונבנה מכלול הבריכות במקטע .II
רבות מהמטבעות שנאספו שייכות לפרק זמן זה ,אך יש לזכור שלעיתים נמשך השימוש במטבעות
זמן רב לאחר טביעתן .מאוחר יותר בתקופה הביזנטית יצאו הבריכות משימוש וכבשן לצריפת
כלי חרס נבנה בתוך בריכה  .L1317מצפון לכבשן פעל אזור מלאכה ששרידיו נחשפו במקטע .II
למחציתה השניה של התקופה הביזנטית שייכות גם רצפות הפסיפס ובור  L0055שבמקטע  Vוכן
המכלול שבצפון מקטע .VI
במהלך החפירה התברר כי חלק נכבד מן השרידים הביזנטיים הונחו ישירות על גבי החמרה.
לפיכך ,יש לשער כי החמרה שמכוסה כיום בשכבה של אדמת סחף חומה נמצאה על פני השטח
בתקופה הביזנטית .נתון זה יכול להסביר את קיומו של אזור התעשייה הביזנטי שנחשף בדרום
החפירה.
על פי איילון ( ,)211-210 :1997אדמת החמרה לא התאימה לחקלאות הקדומה ואזורים בהם קרקע
זו שלטת ,כדוגמת דרום השרון ,היו מכוסים ביער אלונים .איילון מציין כי בתקופה הביזנטית
חלה בדרום השרון פריחה באותם סוגי המלאכות אשר יכלו לנצל את עצי האלונים לצרכיהן,
למשל הקדרות ותעשיית הזכוכית שהשתמשו באלונים כדלק להסקת הכבשנים והתנורים (על
תעשיית הזכוכית בחורבת ניענה ר'  .)Gorin-Rosen and Katsnelson 2007על פי אביצור (:1976
 ,)167גם הבורסקאים השתמשו בעצי האלון .לטענתו ,קליפות עצי האלונים שימשו לייצור חומרי
בריסה .נתון זה משתלב היטב בהצעתה של בשקין ( )1993כי מכלול הבריכות שנחשף במקטע II
שימש למלאכת הבורסקאות .גם אם על פי החלוקה הגיאוגרפית המקובלת חורבת ניענה שייכת
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לשפלה ולא לשרון ,האתר נמצא בשוליו של אזור גבעות חמרה הדומה הן במבנהו והן באקלימו
לשרון (קרמון  ,254‑233 :1978מפה  )3-15וניתן לשער כי עברו עליו תהליכים הדומים לאלו
שהובחנו בשרון.
לתקופה האיסלמית הקדומה שייכים השרידים שנמצאו מעל למבנה הקשתות במקטע  ,Iרצפות
הטיח הגבוהות שבמקטע  ,IIIמרבית הממצאים במקטע ( IVשרידי מבנים ,טבונים ,רצפות
ומתקנים) ,הרצפות שבדרום מקטע  )L0040 ,L0031( Vובדרום מקטע )L1129 ,L1122( VI
וכנראה שגם מתקן  L1139שבמקטע זה .על סמך הממצא הקטן תוארכו מרבית השרידים
לתקופה האומיית .עם זאת ,התקבל הרושם כי הפעילות באתר נמשכה גם בתקופה העבאסית
שבאה פחות לידי ביטוי בשטח שנחפר .יהיה זה סביר להניח כי היישוב בחורבת ניענה בתקופה זו
חסה בצילה של רמלה הסמוכה ,שהוקמה כמרכז שלטוני בראשית המאה השמינית לסה"נ.
במקטע  Iנתגלו שלבים אדריכליים מהתקופות השונות משוכבים זה על גבי זה .למרות אי
בהירות כרונולוגית מסוימת לגבי הממצאים במקום בתקופה הרומית ובחלקה המאוחר של
התקופה הביזנטית ,נראה שהיה במקום רצף יישובי החל מהתקופה הרומית ועד לאמצע התקופה
האיסלמית הקדומה .רצף דומה לא הובחן באף אחד ממקטעי החפירה האחרים .נהפוך הוא,
השרידים האדריכליים שנחשפו מלמדים על פרישה מרחבית דינאמית של היישוב באזור שנחפר,
מן הסתם בהתאמה לשינויים שחלו באופיו לאורך הזמן .בתקופה הביזנטית היה דרום שטח
החפירה אזור תעשייה ששילב בניינים ומתקנים .מרכז וצפון החפירה עמדו נטושים בתקופה זו.
אזור המלאכה בדרום החפירה המשיך להתקיים גם בחלקה השני של התקופה הביזנטית ,אם כי
אופיו השתנה .בצפון החפירה הוקמו בתקופה זו מבני מגורים שרוצפו בפסיפס .מרכז החפירה
נשאר נטוש גם בזמן זה .בתקופה האיסלמית פסקה הפעילות התעשייתית בשטח החפירה ומבני
מגורים הוקמו לאורך כל התעלה שנחפרה ,להוציא מקטע  .VIIניכר כי בדרום היתה הבנייה
איכותית יותר והיא שילבה עמודים לתמיכת מבנה העל .עם זאת ,מבנה האבן שקצהו נחשף
במקטע  IVמלמד כי בנייה איכותית לא הוגבלה לשטח הדרומי בלבד.
לסיום ,נזכיר כי לשטח שנחפר צורת תעלה צרה ומוארכת .מטבע הדברים ,חשיפה בתעלה שכזו
אינה מייצגת היטב את האתר .לפיכך ,יש לנקוט זהירות בהסקה מהממצא שהוצג כאן על האתר
כולו .לימודו של האתר מחייב בחינה של כל החפירות שנערכו בו תחת קורת גג אחת ,משימה
החורגת מגבולות העבודה הנוכחית.
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A Salvage Excavation at Khirbet Ni‘ana
Gil Tsioni
(pp. 33-66)
In a salvage excavation conducted at Khirbet Niʿana in 1999 a long, narrow trench
(2.5 X 237 m) was excavated, and widened in places of interest. Architectural remains from
the Roman, Byzantine, and Early Islamic periods were exposed.
The few structures from the Roman period that were found makes it difficult to determine
much about the nature of the site at this time. An industrial area from the early Byzantine
period was exposed in the southern section of the trench. This industrial area incorporated
a large complex of tanks. These tanks were designed to hold liquids, possibly for use in
leather tanning. At a later stage in the Byzantine period the complex of tanks went out of
use and a pottery kiln was constructed inside the largest tank the excavation uncovered.
White mosaic floors of this period were exposed at the north of the trench, fragmentary
remains of a building whose plan could not be determined. During the Early Islamic period
the industrial activity in the excavated area ceased and domestic remains were found across
the entire excavated area.
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