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חפירת בדיקה ברחוב הרצל ,רמלה
רון טואג
בחפירת בדיקה שנערכה ברמלה ,מצפון לרחוב הרצל ,נפתחו שלושה שטחי חפירה בגודל של
שני חצאי ריבוע כל אחד ובמרחק של כעשרה מטרים זה מזה .בכל השטחים הובחנו שני שלבי
התיישבות .בשלב הקדום ,המתוארך לתקופה הממלוכית ,נמצא במקום בית יוצר ,אחד או יותר,
לכלי חרס .החפירה חשפה כלים צרופים שאוכסנו בחצר בית היוצר ,בעיקר קנקנים .בשלב השני,
כנראה בסוף המאה הי"ט או ראשית המאה העשרים ,נבנו במקום קברים כחלק מבית הקברות
המוסלמי של רמלה.

מבוא
בחודש אוקטובר  1999נערכה חפירת בדיקה על התוואי המתוכנן להנחת צינור מים ברחוב הרצל
ברמלה .החפירה נערכה בחלקו המזרחי של הרחוב המוביל לכיוון בית שמש ,מצפון לכביש (נ"צ
רי"ח  ;18876-8/64799-803רישיון  .)B-143/1999מדרום לכביש נמצא בית הקברות המוסלמי של
העיר .החפירה ,מטעם המכון ללימודי ים באוניברסיטת חיפה ובמימון חברת מקורות ,נוהלה על
ידי רון טואג והשתתפו בה יורי אוליצקי (מדידות) ,פנחס פלד (רפאות) וספיר עד (ציור כלי חרס).
במהלך החפירה נפתחו שישה חצאי ריבועים במידות של  5 X 2.5מ' האחד .הריבועים נפתחו
בצמדים במרחק של כעשרה מטרים בין כל צמד .בצמד המזרחי נכללו ריבועים  ,2-3בצמד
המרכזי ריבועים  5-6ובצמד המערבי ריבועים  .7-8קדמה לחפירה ,שהעמיקה למטר עד מטר
וחצי תחת פני השטח ,הסרת תשתית מודרנית בעזרת כלי מכני.

החפירה
ריבוע  :2כשלושים ס"מ תחת פני השטח ,ברום של  68.18מ' מעל פני הים ,נחשפו שלוש שורות
מקבילות של קנקנים מרוסקים באתרם (תמונה  .)1הקנקנים נמצאו בתוך מילוי חמרה חולית
( )L001כשהם מונחים בשיפוע :הצוואר כלפי מטה והבסיס כלפי מעלה .בין הקנקנים הונחו
אבנים קטנות במטרה לקבע אותם במקומם ,עובדה שהקשתה על הוצאת הממצא מהשטח .בסך
הכל נחפרו  17קנקנים ,ובחתכי החפירה ניתן היה להבחין בקנקנים נוספים .הקנקנים נמצאו
מלאים באדמה ,ובמילוי של אחד מהם נמצאה לוחית ברונזה שחוקה וללא כתובת ,במידות של
 1.5 X 1ס"מ .מספר קטן של עצמות אדם נמצאו סביב הקנקנים וכן מספר רעפי מרסי ,המאוחרים
לריכוז הקנקנים ,ושבר קערה מתקופת הברונזה הביניימית.
לאחר הוצאת הקנקנים נחפר מתחתם מילוי חמרה חולית ( )L006ובו נמצאו שברי קנקנים
נוספים .תחת המילוי  ,L006ברום של  67.73מ' מעל פני הים ,נחשפו שתי שורות נוספות של
קנקנים ( .)L014הן היו מקבילות זו לזו והונחו באותו האופן והכיוון כמו הקנקנים שמעליהם.
בלוקוס  L014נחפרו  11קנקנים ובחתכים הובחנו קנקנים נוספים .כל הקנקנים תוארכו לתקופה
הממלוכית.
ריבוע  :3הריבוע נפתח ממערב לריבוע  2ובצמוד לו .מיד מתחת לפני השטח ,בסמוך לחתך המזרחי
של הריבוע וברום של  68.45מ' מעל פני הים ,נחשף קבר בנוי ( ,L012איור  .)1הקבר נבנה מאבני
גזית ,כיוונו היה מזרח-מערב ,מידותיו  1.9 X 0.8מ' והצלע הארוכה שלו פנתה דרומה ,לעבר מכה.
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בחתך שנחשף תחת הקבר הובחנו קנקנים נוספים המהווים המשך למכלול הקנקנים שנמצא
בלוקוס  L001שבריבוע  .2הקבר לא נפתח ,אך אין כל ספק כי הוא מאוחר לשורת הקנקנים.
מצפון לקבר ובסמוך לו בצבץ מן החתך קבר בנוי נוסף .נראה כי הקבר הוא חלק מבית הקברות
המוסלמי הסמוך ,ממנו הופרד כאשר נסלל הכביש המנדטורי רמלה-ירושלים על השטח הצפוני
של בית הקברות .ככל הנראה ,יש לתארך את הקבר לתקופה העות'מאנית או מאוחר יותר.
מדרום לקבר  L012ובמפלס נמוך יותר ( 67.03מ' מעל פני הים) נמצאו שרידיו של קבר בנוי נוסף
( .)L013מן הקבר שרדו רק קירות הדיפון וניכר כי הוא קדום לקבר הגבוה ( .)L012גם קבר זה
נבנה בכיוון מזרח-מערב וצלעו הארוכה פנתה דרומה ,למכה .מידותיו היו  1.6 X 0.5מ' ובחפירתו
נמצאו עצמות אדם .נראה כי גם קבר זה הינו חלק מבית הקברות המוסלמי וכי הוא פורק בעת
שנבנו הקברים המאוחרים .בחפירות המילוי שכיסה על הקבר נמצאו שברי קנקנים ממלוכים.
בצד הקבר בצבץ קצהו של ריכוז קנקנים שהונחו בשורת וסידורם דמה לזה של הקנקנים שנחפרו
בריבוע  .2מן החפירה הוצאו שלושה קנקנים שלמים ,שלושתם מהתקופה הממלוכית.
ריבוע  :5נפתח כעשרה מטרים ממערב לריבוע  .3מיד מתחת לפני השטח ,ברום של  67.77מ' מעל
פני הים ,נחשף קבר בנוי ( .)L008הקבר נבנה באותו אופן וכיוון כמו אלו שנחשפו בריבוע  3ויש
לתארכו לקבורה המאוחרת בבית הקברות המוסלמי .מידותיו  1.7 X 0.6מ' .מהחתך הדרומי של
הריבוע בצבצה הדופן הדרומית של קבר בנוי נוסף ,שהשתמר בחלקו .הקברים לא נפתחו.
בחפירה שנערכה בשטח שבין הקברים וממזרח להם נמצאו שלוש שורות מקבילות של קנקנים
( )L010שהונחו בדיוק כמו אלו שנחשפו בריבוע  .2חלק מהקנקנים שבשתי השורות הצפוניות נמצאו
מתחת לקבר הבנוי  .L008לפיכך ,אין ספק כי הקבר מאוחר להנחתם .בין הקנקנים נמצאו שני פכי
אנטיליה ופך אחד ,כולם מהתקופה הממלוכית .בנוסף נמצאו במילוי שבר קערה עשויה ביד ומספר
שברים של סירי בישול .בסך הכל הוצאו  13קנקנים 2 ,פכי אנטיליה (תמונה  )2ופך אחד.
ריבוע  :6הריבוע נפתח ממערב לריבוע  5ובצמוד לו .מן החתך הדרומי של הריבוע מבצבצת הדופן
הדרומית של קבר בנוי דוגמת זה מריבוע  .5מדרום לקבר ,ברום של  67.65מ' מעל פני הים ,נמצאו

איור  :1תוכנית ריבועים .2-3
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תמונה  :1שורת קנקנים בלוקוס  .001המבט תמונה  :2אנטיליה בלוקוס  .010המבט
למזרח.
לצפון.

שלוש שורות מקבילות של קנקנים ( )L005שהונחו בדיוק באותו האופן כמו בריבועים הקודמים.
בסך הכל נמצאו בשורות הכלים שבעה קנקנים ,אחד מהם תמים ,שלושה פכי אנטיליה שהונחו
בין הקנקנים ופך אחד .כל הכלים מתוארכים לתקופה הממלוכית .שורת הקנקנים הצפונית
נמשכה אל מתחת לקבר  L008ואין ספק כי היא הונחה קודם לבנייתו.
ברום של  67.14מ' מעל פני הים נמצאו שלוש שורות נוספות של קנקנים ( ,)L011מקבילות זו לזו.
בסך הכל נאספו בחפירתן  18קנקנים ופך אחד ,כולם מהתקופה הממלוכית.
ריבוע  :7הריבוע נפתח כעשרה מ' ממערב לריבוע  .6מיד תחת פני השטח ,ברום של  67.42מ'
מעל פני הים ,נחשפו שרידיו של קבר גדול ( ,L007איור  .)2מן הקבר נחפר החלק המערבי בלבד
( 2.4 X 1.4מ') ,ושארית הקבר נמצאת מחוץ לתחומי הריבוע .הקיר הדרומי ,הקיר הצפוני והקיר
המערבי של הקבר שרדו ,ואילו הקרוי היה חסר .מכיוון שנמצאו בקבר עצמות של מספר נקברים,
ובשל גודלו של הקבר ,נראה כי הייתה בו קבורה מרובה .יתכן כי היה זה קבר משפחתי שקורה
בקמרון ,דוגמת קברים דומים הקיימים בתחומי בית הקברות הסמוך .כפי הנראה נפגע הקבר
בעת סלילת הכביש המנדטורי .הקבר הוא חלק מבית הקברות המוסלמי שנחשף גם בריבועי
החפירה האחרים ונראה כי יש לתארכו לתקופה העות'מאנית ,או מאוחר יותר.
ממערב לקבר נחפר מילוי אפור ( )L016ובתוכו נמצא קנקן אחד שהונח באותו האופן כמו הקנקנים
בריבועים האחרים וקנקן נוסף שהונח על צידו .בנוסף נמצאו שברי קערה ושברי קנקנים ,כולם
מהתקופה הממלוכית.
ריבוע  :8הריבוע נפתח ממערב ובצמוד לריבוע  .7מיד מתחת לפני השטח ,ברום של  67.43מ'
מעל פני הים ,נחשף הקיר הצפוני של קבר גדול ( .)W009מן הקיר המערבי של הקבר שרד קטע
קטן בלבד בעוד הקיר הדרומי של הקבר חסר ונראה כי הוא נפגע בעת סלילת הכביש .קיר W009
השתמר לגובה של שלושה נדבכים וניתן להבחין בנדבך העליון בתחילתו של קמרון (תמונה .)3
נראה כי היה זה קבר משפחתי מטיפוס קברי הקמרון מן התקופה העות'מאנית או אף מאוחר
יותר .בחפירה מצפון לקיר  ,009בשטח שמחוץ לקבר ( )L017ותחת חתך הריבוע ,זוהתה שורת
קנקנים המונחת כמו קודמותיה .הקנקנים נותרו באתרם .במילוי נמצאו שברי קנקנים מהתקופה
הממלוכית ורעפי מרסי.
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איור  :2תוכנית ריבועים .7-8

תמונה  :3קיר  .W009המבט לצפון-מערב.

הממצא
עיקר הממצא היה של קנקנים מהתקופה הממלוכית .הקנקנים כולם בני טיפוס אחד  -טיפוס
 II.3.1.4של אבישר ושטרן ( ,)Avissar and Stern 2005: 102אך יש בהם שינויים קטנים הבאים
לידי ביטוי בצורת השפה ובאופי העיטור .לכל הקנקנים רכס על הצוואר ,שתי ידיות היורדות
מנקודת החיבור בין הצוואר והגוף אל הכתף ובסיס מעוגל או בסיס אומפלוס (איור  .)4הטין של
רובם אדמדם עם חסמים לבנים והצד החיצוני צרוף לגוון צלהב .באחרים הטין שחור (איור :4
 .)9 ,4למרבית הקנקנים ישנו צילוע בכתף ועיטור סירוק גלי בין פסים סרוקים אופקיים על הגוף.
כאמור ,צורת השפה משתנה מכלי לכלי .קנקנים השייכים לטיפוס זה נמצאו בחפירות יוקנעם
ורמלה ()Avissar 1996: 154, Fig. XIII.124, Type 17; Avissar and Stern 2005: Fig. 42: 5
והם תוארכו לתקופה הממלוכית .הקנקן שבאיור  1 :5קטן מעט משאר הקנקנים ואין לו רכס
על הצוואר ,אך נראה כי יש לשייך גם אותו לטיפוס הקודם .הקנקן באיור  2 :5שונה מהקודמים
בכך שאינו קנקן שק אלא קנקן בעל כתפיים גבוהות .לפיטס באיור  3 :5לא נמצאו מקבילות אך
ההקשר הסטרטיגרפי והעיטור הסרוק מצבעים כי הוא בן זמנם של הקנקנים.
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איור  :4קנקנים מהתקופה הממלוכית.
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הפכים שנמצאו (איור  )5 ,4 :5הם מטיפוס  II.4.2.3של אבישר ושטרן המתוארך היטב לתקופה
הממלוכית ( .)Avissar and Stern 2005: 111פכים ממלוכים כגון זה שבאיור  6 :5זוהו לאחרונה
ככוורות דבורים ( .)Taxel 2006פכים דומים שימשו גם בתעשיית הסוכר במאות הי"ד-ט"ו
( .)Avissar and Stern 2005: 104, Type II.3.1.6, Stern 2001: 291, Fig. 12: 4-8לפך האנטיליה
שבאיור  7 :5מקבילה שתוארכה לתקופה העות'מאנית ( ,)Ayalon 2000: Fig. 3: 10אך היא אינה
מחפירה מסודרת .בהתחשב בשאר הממצא מהחפירה ברחוב הרצל אין לפסול את האפשרות
שגם זמנו של פך זה בתקופה הממלוכית.
הממצא מהתקופה העות'מאנית כולל מספר שברי קערות עשויות טין צלהב ומזוגגות זיגוג שקוף
על גבי חיפוי בגוון ירוק או צהוב ,ומספר שברי מקטרות.

סיכום
בשטח החפירה הובחנו שני שלבים .בשלב הראשון ,מן התקופה הממלוכית ,היה במקום בית
יוצר לקרמיקה ,או מספר בתי יוצר כאלו .ככל הנראה ,החפירה חשפה כלים מוכנים שאוחסנו
בחצר בית היוצר בשורות מסדורות ,כשהם מונחים האחד על גבי השני ובשיפוע ,כך שהצוואר
פנה כלפי מטה .העובדה שרבים מהקנקנים שנחשפו היו ריקים מתוכן מחזקת השערה זו.
בשלב השני ,כנראה בסוף המאה התשע-עשרה או ראשית המאה העשרים ,כאשר הקנקנים כבר
התכסו בשכבות של סחף ולא נראו יותר על פני השטח ,נבנו במקום קברים .קברים אלו הם חלק
מבית הקברות המוסלמי של רמלה אשר התפשט במהלך הזמן כלפי צפון .על חלק מבית הקברות
סלול כיום החלק המזרחי של שדרות הרצל.
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A Trial Excavation at Herzl Street, Ramla
Ron Toueg
(pp. 67-73)
A trial excavation was conducted to the north of Herzl Street, in Ramla. The excavation
was divided across three excavation areas, each consisting of two half-squares and each
approximately ten meters apart from each other. Two building phases were exposed across
the entirety of these three areas. In the earlier phase, assigned to the Mamluk period, a pottery
workshop or workshops stood at the site. Intact and restorable vessels found arranged in
rows are probably merchandise stored in workshop courtyards. In the later phase, tentatively
dated to the late 19th or early 20th century, graves were dug on the site as part of Ramla's
Muslim cemetery.
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