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עין יעל )נחל רפאים(: וילה רומית

רינה אבנר

בחודשים ינואר ופברואר 2011 נערכה חפירת הצלה על הגדה הצפונית של נחל רפאים בירושלים )נ״צ 

900–700/62790–21665(,1 מול הווילה הרומית שחפר ג׳ אדלשטיין )תשנ״ד( בעין יעל וסמוך לשרידים 

של וילה רומית ושל כבשן יוצרים שחשפה ש׳ וקסלר-בדולח בשנת 2000 )וקסלר-בדולח 2007; בדפוס(. 

2(. השרידים  )תכנית  1( ושלושה במזרח  )תכנית  ריבועים בשני שטחים: שישה במערב  נפתחו תשעה 

בשטח המערבי שייכים, ככל הנראה, לווילה רומית. בשטח המזרחי נמצא מילוי ובו פסולת מכבשן יוצרים 

לכלי חרס. ריבוע נוסף נפתח בין שני השטחים, במרחק של כ-2.5 מ׳ צפונית-מזרחית לשטח המערבי וכ-8 

מ׳ ממערב לשטח המזרחי )תכנית 2(, ונתגלו בו שקי ניילון מהחפירה של וקסלר-בדולח. ברור, אם כן, 

כי יש לקשור את השרידים שנחשפו בשני השטחים לווילה הרומית ולכבשן שחשפה וקסלר-בדולח, אך 

בשל הפגיעה באתר קודם לחפירה, לא הצלחנו לחבר את תכניותיהן של שתי החפירות. 

בחפירה נתגלו קירות שנשתמרו עד גובה של שני נדבכים, והובחנו בהם ארבע שכבות. בשטח המערבי 

יוחסו הקירות לשלוש השכבות הקדומות )1–3, שמוספרו מהקדומה למאוחרת(, ואילו בשטח המזרחי 

נחשף קטע קיר טרסה שנבנה לתוך מילוי שיוחס לשכבה 3; על כן, אפשר לשייך את קיר הטרסה לשכבה 

4 — השכבה המאוחרת באתר. כן נתגלו בשטח המערבי שרידים של שני קירות )W12 ,W11( ששיוכם 

הסטרטיגרפי לא ברור. זמנם של כלי החרס מן החפירה הוא למן המאה הב׳ ועד המאה הה׳ לסה״נ, ושל 

כלי הזכוכית — המאות הא׳–הד׳ לסה״נ )וינטר, להלן(. כן זוהו 25 מטבעות; 23 מתוכם מתוארכים למן 

ימי הבית השני ועד המאה הו׳ לסה״נ, ושניים מן המטבעות מאוחרים )אריאל, להלן(. השרידים יתוארו 

מהקדום למאוחר וממערב למזרח.

החפירה )תכנית 1(

שכבה 1 

השריד היחיד משכבה 1 הוא קיר )W10; 1.3 מ׳ אורך, כ-0.7 מ׳ רוחב; איור 1(, הבנוי מאבנים גדולות, 

 .)L215( 2 מסותתות בקפידה. הקיר, שהמשיך צפונה, נתגלה חתום מתחת לרצפה של שכבה

שכבה 2 

 L215 ,במערב L264( לשכבה זו שייכים שרידים של מבנה. בחלקו הצפוני של המבנה שלושה חדרים

.)L230( וממערב לה — כנראה חדר נוסף ,)L217( מדרום להם משתרעת חצר .)במזרח L238-באמצע ו 
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תכנית 1. שטח החפירה המערבי, תכנית וחתכים.
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תכנית 2. שטח החפירה המזרחי והריבוע בין שני השטחים.
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לחצר  הצפוניים  החדרים  שלושת  בין  הפריד  המזרחי(  בחלקו   W4 המערבי,  בחלקו   W1( ארוך  קיר 

ולחדר הדרומי.

חדר 264.— את החדר, שנחפר חלקית, תחמו קיר 1 מדרום וקיר 2 ממזרח. גודל החדר לא ידוע, שכן קיר 

1 המשיך מעבר לשטח החפירה, והקיר התוחם את החדר מצפון לא נשתמר.

)יותר מ-5.3 מ׳ אורך, 3.3 מ׳ רוחב( עשויה מטיח אפור; בחפירה  רצפת החדר  חדר 215 )איור 1(.— 

נבנו משתי שורות של  נדבכי הקירות   .)W5 ,W4 ,W2( ניגשה לשלושה מקירות החדר  כי היא  הובחן 

היו  לחדר  ובינוניות.  קטנות  שדה  ואבני  אדמה  של  ליבה  וביניהן  ובינוניות,  גדולות  מסותתות,  אבנים 

שלוש כניסות. הכניסה הראשית נקבעה כנראה בקיר 4, סמוך לפינה הדרומית-מערבית של החדר; כניסה 

זו אפשרה מעבר מהחצר )L217( אל החדר. הסף והמזוזות נבנו מאבני גזית מסותתות בקפידה. באבני 

הסף )2.3 מ׳ רוחב( השתמרו שני שקעים, אחד בכל צד )10 ס״מ קוטר ממוצע, 7 ס״מ עומק ממוצע(, 

ששימשו לצירי דלתות, ושקע שלישי )12 ס״מ קוטר, 5 ס״מ עומק(, סמוך לאמצע הפאה הדרומית של 

הסף, ששימש כנראה למוט אנכי של בריח. שורת אבני הסף הדרומיות הייתה מוגבהת )כ-0.4 מ׳ רוחב, 

כ-7 ס״מ גובה(. השוליים והשקעים מלמדים כי בפתח הותקנה דלת דו-כנפית, שנסגרה מהחדר כלפי 

דרום. בקיר 2 נקבע פתח נוסף, סמוך לפינה הדרומית-מערבית של החדר, שהוליך לחדר 264. מן הפתח 

שרדו שתי אבני הסף — אבני גזית מסותתות בקפידה — המאפשרות לשחזר את רוחב הפתח )1.8 מ׳(. 

בפינה הדרומית-מזרחית של החדר נשתמרו בקיר 5 ארבע אבני גזית ששימשו אבני סף של פתח שלישי 

)1.8 מ׳ רוחב(, שדרכו נכנסו לחדר 238. גם בפתח זה הותקנו אבני סף עם שוליים מוגבהים )0.3 מ׳ רוחב, 

כ-8 ס״מ גובה( שנמשכו לאורך הפאה המערבית, המעידים כי הדלת נסגרה מחדר 238, שממזרח לו, 

לכיוון מערב.

החדר  קירות  לזו של  דומה  בשיטה  נבנו  ממוצע(  רוחב  מ׳   0.9  ;W7–W4( החדר  קירות  חדר 238.— 

המערבי )L215(. קיר 6 נחשף רק בחלקו הצפוני-מערבי של החדר )2.5 מ׳ אורך(; פאתו הצפונית לא 

השתמרה. קיר 7 נחפר רק ליד הפינה הדרומית-מזרחית של החדר. המפגש בין קירות 7 ו-4 מלמד שהם 

נבנו יחדיו. קיר 5, הניגש לקיר 4 בפינה הדרומית-מערבית של החדר, נבנה בשלב טכני מאוחר לקיר 4.

ממזרח. שני הקירות המשיכו אל מחוץ לשטח   —  3 וקיר  קיר 1 תחם את החדר מצפון,  חדר 230.— 

החפירה, ולכן אי אפשר לאמוד את גודל החדר.

שכבה 3 

בשכבה זו נמשך השימוש במבנה משכבה 2, אך נערכו בו שינויים. בחדר הצפוני-מזרחי הוגבהה הרצפה: 

רצפת הטיח משכבה L238( 2( כוסתה במילוי אדמה )כ-23 ס״מ עובי(, שעליו הונחה רצפת טיח חדשה 

)L231(. כמו כן, נסתמו הפתחים ששימשו את המבנה בשכבה 2 )בקירות 2, 4 ו-5; ר׳ איור 1( באמצעות 

אבני שדה קטנות ובינוניות; הפן הצפוני של קיר 4 חוזק בפינה הדרומית-מערבית של חדר L215 )איור 
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2(; ובחדר 230 הוקם קיר )W9(. שינויים אלה נערכו בסוף המאה הד׳ – המחצית הראשונה של המאה 

הה׳ לסה״נ, כעדות מטבע מס׳ 19, שנמצא בין אבני השדה שסתמו את הפתח בקיר 4 וזמנו ראשית המאה 

הה׳ לסה״נ )אריאל, להלן(, ושברי כלי חרס שנתגלו בין אבני השדה שחיזקו את הפן הצפוני של קיר 4.

לשכבה זו מיוחסים גם מילויי עפר או אדמה בגוון צהוב שנחשפו בחדר הצפוני-מערבי, מעל רצפה 

264, מצפון לקיר 1. ייתכן שמילויים אלה, בדומה לערמות הפסלות שנחשפו בשטח החפירה המזרחי 

)L118 ,L113 ,L109 ,L106 ,L105 ,L101 ,L100; תכנית 1(, שייכים לפעילות תעשייתית הקשורה לכבשן 

כלי חרס שחשפה וקסלר-בדולח. רוב הכלים שנמצאו בערמות הפסולת היו מכסים וטסים, שהיו הכלים 

העיקריים, אך לא הבלעדיים, שיוצרו בכבשן )וקסלר-בדולח 2007; בדפוס(. 

שכבה 4

זו יוחס קיר טרסה )W13; 10 מ׳ אורך, 0.2–0.5 מ׳ רוחב; איור 3(, שנחשף בשטח המזרחי;  לשכבה 

נשתמרו ממנו שני קטעים. הוא נבנה מאבני גוויל במגוון גדלים ששוקעו אל תוך השפכים של בית היוצר. 

זמן בנייתו לא ברור, למעט העובדה שהוא מאוחר לשכבה 3.

איור 2. הפן הצפוני של קיר 4, מבט לצפון.

W
2

W4
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איור 3. השטח המזרחי, קיר 13, מבט למערב.

הממצא

כלי החרס )איורים 4–9(

משכבה 1 לא נשתמרו רצפות, וקיר 10 לא פורק, ועל כן לא נמצאו כלי חרס המיוחסים בוודאות לשכבה 

היה   )L238 מעל   L231( זו  מעל  זו  ו-3   2 רצפות משכבות  של  שרידים  נמצאו  שבו  היחיד  המקום  זו. 

יוצג  הדיון בכלי החרס  כן,  על  דומים בטיפוסיהם.  כלי החרס שנמצאו בשתיהן  בחדר הצפוני-מזרחי. 

טיפולוגית, ויכלול כלי חרס מלוקוסים נוספים בשטח המערבי, ללא הבחנה בין שתי השכבות. מאחר 

וקסלר-בדולח  של  בחפירתה  שנתגלו  לאלה  זהים  המזרחי  והטסים שנמצאו בשטח  המכסים  שטיפוסי 

ויזכו לפרסום מפורט בדוח הסופי של חפירה זו )וקסלר-בדולח, בדפוס( הם לא צוירו. עם זאת, יוצגו 

להלן כלי חרס אחדים משטח זה.
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טווח התאריכים של כלי החרס במכלול של שכבות 2 ו-3 הוא למן ימי הבית השני ועד המאה הה׳ 

לסה״נ. לימי הבית השני )המאות הא׳ לפנה״ס – הא׳ לסה״נ( שייך מספר קטן של כלים: פכים )איור 4:6, 

Ben-Arieh and Coen-( שלהם רכס מתחת לשפה ומקבילות להם נמצאו במערת קבורה בחקל-דמא )5

Uzzielli 1996:78, Fig. 4.5:6, 7( ופכית )איור 6:6; ר׳ הדס תשנ״ד:31, איור 24:50, 25(. יתר כלי החרס 

מתוארכים לפרק הזמן שבין המאות הב׳ או הג׳ עד המאה הה׳ לסה״נ.

קערות מעוטרות בתבליט )איור 4(.— שתי קערות עוטרו בחותם: על האחת )איור 1:4( פרח שהתבליט 

שלו שקוע, ועל האחרת )איור 2:4( פרח בתוך עיגול או זר, הבולט מפני השטח של הכלי. הקערה באיור 

1:4 נעשתה בדפוס זהה לזה של הקערה שרחמני מצא בעמק המצלבה )Taxel 2007:175, Fig. 4(. שתי 

קערות נוספות )איור 3:4, 4( עוטרו בתבליט מתחת לשפה, ובו שורה של ראשי אדם. טכניקת העיטור 

איור 4. קערות מעוטרות בתבליטים.
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של שתי הקערות זהה. לאחר יצירת הקערות על האובניים הודבקו כדורי טין קטנים לדופן החיצונית של 

הקערה, מתחת השפה ולאורכה, במרחקים קבועים פחות או יותר. כדי להדביקם נאלץ הקדר ללחוץ על 

הדופן הפנימית של הקערה, שם נשתמרו סימני לחיצה וטביעות האצבע של הקדר בטין. בשלב הבא 

השתמש הקדר בדפוס לעיצוב הראשים. בכל אחת מהקערות השתמש הקדר בדפוס שונה. קערות דומות 

נדונו בפירוט אצל טקסל, שתיארך אותן למאות הג׳–הה׳ לסה״נ, והצביע על שכיחותן באזור ירושלים 

ושפלת יהודה )Taxel 2007:170–186, Fig. 4(. קערות דומות נוספות נמצאו בחפירות של ב׳ מזר בעופל, 

 Peleg-Barkat and Adler 2011:245, 250–252, Fig.( לסה״נ  הג׳–הד׳  למאות  המתוארכות  בשכבות 

2 ,14.4:1(, וכן בחפירה המחודשת של חומת אבדוקיה בהר ציון )זלינגר תשע״ב:31, תמונה בתחתית 

העמוד(, שם הן נתגלו מתחת לרצפה לצד מטבעות, שהמאוחר בהם הוא משנת 408 לסה״נ )י׳ זלינגר, 

מידע בעל פה(. 

 ,L101 ,L100( הקערות המעוטרות בעיטור פלסטי נמצאו בערמות פסולת הכבשנים בשטח המזרחי

L107; שכבה 3(. בערמות אלה נמצאו שלושה מטבעות מימי אלכסנדר ינאי )טבלה 2:1, 5, 6(, מטבע מן 

המאה הג׳ )טבלה 8:1( וכן מטבעות שזמנם העשורים האחרונים של המאה הד׳ לסה״נ )טבלה 14:1, 15, 

L113 ,L109 ;21 ,17(. מאחר שאפשר להניח כי המטבעות מהמאה הד׳ לסה״נ המשיכו לשמש גם במאה 

הה׳ לסה״נ )Bijovsky 2000–2002:202(, דומה כי יש לתארך את ערמות הפסולת ואת הקערות שנתגלו 

בהן לסוף המאה הד׳ – המחצית הראשונה של המאה הה׳ לסה״נ.

קערות מעוטרות בעיטור מקדה )איור 1:5, 2(.— קערות אלה, שלאחת מהן שפה נוטה חוצה )איור 2:5(, 

נתגלו מתחת למפולת שכיסתה את רצפה 231, העליונה, בחדר הצפוני-מזרחי )L227; שכבה 3(, ומתחת 

לרצפה 215 בחדר האמצעי )L232(. הופעתן של קערות אלו לצד קערות מעוטרות בראשי אדם )איור 3:4, 

 .)Taxel 2011:171, n. 1( היא תופעה שגם מגנס וטקסל מתארים )4

קדרות )איור 3:5, 4(.— לקדרה שנמצאה סמוך לפני השטח בחדר הצפוני-מערבי )L210( שפה מחורצת 

 Ben-Arieh and Coen-Uzzielli 1996:79–81, Fig.( הטיפוס אופייני למאות הג׳–הה׳ לסה״נ .)איור 3:5(

Magness 1993:154 ;4.6:2(. כן נתגלתה קדרה ולה שפת מדף נוטה חוצה )איור 4:5(, השכיחה באזור 

 Ben-Arieh and Coen-Uzzielli 1996:80, Fig. 4.6.7;( לסה״נ  הג׳–הה׳  למאות  ואופיינית  ירושלים 

Magness 1993:157–160(. הקדרה נתגלתה מתחת למפולת, על הרצפה העליונה בחדר הצפוני-מזרחי 

.)L231(

טס )איור 5:5(.— הטס נמצא מתחת למפולת, על הרצפה העליונה בחדר הצפוני-מזרחי )L231(. נמצאה 

לסה״נ;   180–161( אורליוס  מרקוס  מימי  מטבע  לצד  הטס  נתגלה  שם  העופל,  בחפירות  מקבילה  לו 

 .)Rosenthal-Heginbottom 2011:208–209, Fig. 9.5:51

כוס )איור 6:5(.— לכוס שפה נוטה חוצה ועיטור של פס אדום על הדופן החיצונית. הכוס נמצאה על 

רצפת החדר האמצעי )L215(. לא נמצאו לה מקבילות. 
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קנקנים )איור 1:6, 2(.— הקנקנים נמצאו בחדר האמצעי: מס׳ 1 מתחת לרצפה 215 )L232(, מס׳ 2 — על 

הרצפה. שניהם שייכים לטיפוס 3 של מגנס, שכמוהו נמצאו בחפירה של המילטון ליד החומה הצפונית 

.)Magness 1993:222–223, Form 3( של ירושלים ותוארכו לסוף המאה הג׳ – המאה הה׳ לסה״נ

פכים ופכיות )איור 3:6–7(.— לפך )איור 3:6( שפת צווארון וחריץ בתחתית השפה, המפריד בינה לבין 

הצוואר. הכלי נמצא מתחת לרצפה 215 בחדר האמצעי )L232( לצד פכית )איור 6:6( האופיינית לימי 

הבית השני וקנקן )איור 1:6( שזמנו סוף המאה הג׳ – המאה הה׳ לסה״נ. הפך באיור 4:6 הוא הכלי היחיד 

 Magness 1993:243,( שנמצא בין אבני השדה שסתמו את הפתח בקיר 4, וזמנו המאות הב׳–הה׳ לסה״נ

Form 2B(. ידית של פכית )איור 7:6(, ולה לולאה במקום החיבור שלה לשפה )שלא נשתמרה(, נמצאה 

מכלי  כנראה  הושפע  הידית  של  האלגנטי  העיצוב   .)L231( הצפוני-מזרחי  בחדר  העליונה  הרצפה  על 

זכוכית. 

איור 5. קערות )1, 2(, קדרות )3, 4(, טס )5( וכוס )6(.
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נרות ותבנית דפוס לנרות )איור 7(.— שישה מן הנרות )איור 1:7–6( ותבנית החרס )איור 8:7( שייכים 

יוצרו בבית נטיף במאות הג׳–הד׳  זה  נרות מטיפוס  נר גדולה.  ולו עין  נר שגופו סגלגל  לטיפוס אחד: 

לסה״נ )Rosenthal and Sivan 1978:99–102, Nos. 401–404(, ולדעת מגנס אולי גם במאה הה׳ לסה״נ 

מוכר   )2:7 )איור  מעט  קורצף  שלו  החרטום  של  העליון  שהחלק  נר   .)Magness 1993:249, Form 1(

 .)Ben-Arieh and Coen-Uzzielli 1996: Fig. 4.10:5( מחקל דמא, שם תוארך למאות הב׳–הג׳ לסה״נ

Ben-Arieh and Coen-( הנר באיור 7:7 הוא נר דיסקוס, המתוארך למן המאה הא׳ ועד המאה הג׳ לסה״נ

.)Uzzielli 1996:84, Fig. 4.10:5

נרות 1–3 נתגלו על רצפה 215 בחדר האמצעי; נר 4 נמצא במחיצה )L228( שהוסרה בחדר האמצעי, 

מעל רצפה 215; ונר 6 נמצא סמוך לפני השטח, מעל קיר L221( 3(. תבנית החרס )איור 8:7( נמצאה אף 

היא במילוי סמוך לפני השטח )L213( — מעל החדר שממערב לחצר. נרות 5 ו-7 נמצאו בשפכים של 

.)L105 ,L101( בית היוצר בשטח המערבי

את הרעפים אפשר לשייך לשכבה 3; שניים מהם )איור 1:8,  רעפים נושאי טביעת חותם )איור 8(.— 

2( נתגלו מצפון לקיר 1, במילויים המיוחסים לפעילות התעשייתית שנערכה באתר בשכבה זו. שניהם 

נושאים טביעה זהה, של דגם הדומה לאופן שלו ארבעה צירים הנחצים בנקודה משותפת במרכז. רעפים 

דומים נמצאו בחפירה של ג׳ אדלשטיין בעין יעל )י׳ רפיואנו וא׳ דה-וינסן, מידע בעל פה(, ובשפכים 

 .)Hamilton 1944:15, Fig. 10:1( מהחפירה של המילטון בחומה הצפונית של ירושלים

שבריהם של שני רעפים אחרים )איור 3:8, 4( נושאים חלקי אותיות, אך אלה קשות לזיהוי. בירושלים 

 Di Segni( נחשפו רעפים ועליהם אותיות ושמות לטיניים של יצרני לבנים שפעלו באזור בתקופה הרומית

איור 6. קנקנים )1, 2(, פכים )3–5( ופכיות )6, 7(.
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סללוקוסהכלימס׳ 
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איור 7. נרות )1–7( תבנית לנר )8(.
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Fig. 12.1 ,238–2011:235(. סביר להניח שהאותיות על הרעפים מעין יעל הן בלטינית: חלק מן האות 

O על הרעף באיור 3:8, ואולי מספרים על הרעף באיור 4:8. שני רעפים אלה נמצאו מעל רצפה 231, 

העליונה, בחדר הצפוני-המזרחי )L227(, מתחת למפולת שכיסתה את החדר. 

לוחיות חרס )איור 9(.— לשלוש לוחיות החרס חתך קמור ונקבים קטנים, המעידים כי הוצמדו בעזרת 

ייתכן ששימשו לתיקון כלי חרס, או לתיקון חפצים  מסמרים לחפץ כלשהו; לא נמצאו להן מקבילות. 

 )L231( כל הלוחיות נתגלו בחדר הצפוני-מזרחי, על רצפת הטיח העליונה .)?מחומר אחר )קופסות עץ

ומעליה )L227(. ייתכן, על כן, שהשתייכו לחפץ אחד או שיוצרו בחדר זה בשכבה 3.

הדומה  דגם  ויוצרים  הפינות  אל  מהמרכז  המגולפים  אלכסוניים,  בקווים  עוטרה   1:9 באיור  הלוחית 

לפרח בן ארבעה עלי כותרת. הלוחית שבורה בפינה השמאלית העליונה, וכנראה שהיו בה תשעה נקבים: 

אחד במרכז )5 מ״מ קוטר(, ארבעה בפינות )כ-2.5 מ״מ קוטר ממוצע( וארבעה נוספים ביניהם )כ-2.3 

מ״מ קוטר(. 

לוחית טרפזית )איור 2:9; 9 ס״מ אורך מרבי ו-8 ס״מ רוחב(, חלקה ולא מעוטרת השתמרה בשלמותה. 

לאורך  נשברה   )3:9 )איור  נוספת  לוחית  פינה.  בכל  אחת  קוטר(,  מ״מ  )כ-2  נקבים  ארבעה  בה  נקבעו 

קצותיה. נותרו בה חמישה נקבים )4 מ״מ קוטר ממוצע( במרחקים שונים זה מזה, כולם קרובים לקצוות. 

4

סללוקוסמס׳ סללוקוסמס׳ 

1229137432971327/2

2220129042271327/1

איור 8. רעפים נושאי טביעות.
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סללוקוסמס׳ 

12311424

22311413

32271339/1

איור 9. לוחיות חרס מנוקבות.
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בפינה הימנית העליונה יש נקב נוסף, קטן יותר )כ-2 מ״מ קוטר(, אולי תוצאה של תיקון נוסף שנעשה 

לאחר שהלוחית הוצמדה למקומה המיועד. 

פריטי הזכוכית

תמר וינטר

ממצאי הזכוכית נחשפו במצב השתמרות דל וכללו שברים קטנים של קערות, בקבוק, פך, שני חרוזים 

וגוש קטן של זכוכית גולמית )איור 10(. הכלים מתוארכים לכל אורכה של התקופה הרומית ומייצגים הן 

כלים פשוטים מייצור מקומי, הן כלים מזכוכית איכותית ברמת גימור גבוהה.

אחדים מהשברים עשויים זכוכית חסרת צבע מאיכות גבוהה, ומעוטרים ברצועה של חריתות מקבילות 

וסוג  הזכוכית  טיב  הדרומי-מערבי[(.  בחדר   230 לרצפה  מתחת  ]בדיקה   B1291  ,L224  ;1:10 )איור 

העיטור אופייניים לתקופה הרומית הקדומה. השברים, שאינם מתחברים זה לזה, שייכים כנראה לאותו 

הדומה אולי לכלים משלהי המאה הא׳ עד אמצע המאה הב׳   — גדול  כלי פתוח או בקבוק   — הכלי 

)איור  צבע  מזכוכית חסרת  דק-דופן,  חלול,  בסיס טבעת   .)Hayes 1975: Figs. 3:138; 4:146( לסה״נ 

B1291 ,L224 ;2:10( נמצא באותו הקשר. גוש קטן של זכוכית גולמית איכותית, חסרת צבע )איור 3:10; 

B1394 ,L229( נתגלה על פני השטח, מעל החלק המזרחי של קיר 4. גוש זה הוא ממצא נדיר בארץ; עד 

כה יוחס הייצור של זכוכית גולמית חסרת צבע באיכות גבוהה ושל כלים מזכוכית זו לאלכסנדריה, אם כי 

 .)Stern 2007:378–382; Freestone 2015( ללא ביסוס מספיק

בין הכלים מייצור מקומי קערה ששפתה מקופלת חוצה )איור B1418 ,L238 ;4:10(; קערה קטנה שלה 

בסיס טבעת חלול )איור B1247 ,L215 ;5:10(; קערה שבסיסה מוצק )איור B1328 ,L241 ;6:10 ]פתיחת 

החסימה בפתח שבקיר 4[(, המתוארכת למאה הג׳ – ראשית המאה הד׳ לסה״נ; וכוס שבסיסה מוצק )איור 

7:10; חצר B1338 ,L217(, מהטיפוסים המזוהים ביותר עם המאה הד׳ לסה״נ.

איור 10. ממצא זכוכית.
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המטבעות

דונלד צבי אריאל

זוהו 25 מטבעות )טבלה 1(, מתוכם שישה מימי הבית השני, שני מטבעות רומיים פרובינציאליים מהמאות 

לסה״נ  הה׳–הו׳  מהמאות  מטבע  לסה״נ,  הד׳–הה׳  מהמאות  מטבעות  ארבעה-עשר  לסה״נ,  הב׳–הג׳ 

מעידים  אינם  המטבעות  רוב  הסטרטיגרפי,  בדיון  הנזכרים  המטבעות  למעט  מאוחרים.  מטבעות  ושני 

על תיארוך המכלולים שבהם נמצאו. עם זאת, המטבעות תומכים בתיארוך השכבות שהובחנו בחפירה.

במטבעות מימי הבית השני מטבע של המלך אנטיוכוס הד׳ )175–172/3 לפסה״נ, מטבעת עכו; מטבע 

מס׳ 1(, וחמישה מטבעות של המלך אלכסנדר ינאי )104–76 לפסה״נ(, רובם מסוף ימיו )מטבעות מס׳ 

2–6(. קבוצה זו יכולה לתארך את שכבת ימי הבית השני באתר מסוף ימיו של אלכסנדר ינאי עד המאה 

הא׳ לסה״נ, כיוון שמטבעות אלה, ובמיוחד מטבעות ינאי, הילכו במחזור עד שנת 70 לסה״נ.

 138–130( רומיים פרובינציאליים, האחד של הקיסר הדריאנוס  ובה שני מטבעות  הקבוצה השנייה, 

לסה״נ, מטבעת אליה קפיטולינה; מטבע מס׳ 7( ומטבע שתוארך באופן כללי למאות הב׳–הג׳ לסה״נ 

)מטבע מס׳ 8(. נראה ששני המטבעות תואמים את העדויות הארכיאולוגיות האחרות לפעילות במקום 

תומכים  לסה״נ  הד׳–הה׳  מהמאות  המטבעות  ארבעה-עשר  תעשייתית.  לפעילות  המבנה  הסבת  לפני 

בתיארוך הפעילות של בית היוצר לשלב הראשון של התקופה הביזנטית, דהיינו לסוף המאה הד׳ לסה״נ 

או מאוחר יותר.

שני המטבעות המאוחרים — מנע׳יר מהתקופה העות׳מאנית )המאות הט״ז–הי״ז לסה״נ; מטבע מס׳ 

24( ושקל מודרני )מטבע מס׳ 25( — הם כנראה אבדות מקריות.

סיכום ומסקנות 

 2 לפסה״נ. שכבה  הב׳–הא׳  במאות  השני,  הבית  בימי  החלה  באתר  מלמד שהנוכחות  הקדום  הממצא 

מיוחסת למאות הב׳–הד׳ לסה״נ, משום שהיא קדומה לשכבה 3. עם זאת, אין הבדל בין טיפוסי כלי החרס 

משכבה 2 לבין טיפוסי הכלים משכבה 3. ייתכן שהסיבה לכך היא שטיפוסים אלה היו בשימוש במשך 

תקופה ארוכה, או שאין הפרש כרונולוגי גדול בין השכבות. 

שכבה 3 מתוארכת על סמך מטבעות ונרות למאה הד׳ – המחצית הראשונה של המאה הה׳ לסה״נ. 

 ,11 מס׳  )מטבעות  החפירה  המזרחי של  הכבשן בשטח  לפסולת  השייכים  במילויים  נמצאו  המטבעות 

14–16, 20(. בשטח המערבי, במילויים צהבהבים שנחפרו סמוך לקיר 1, נתגלו שבעה מטבעות מהמאות 

הד׳–הה׳ לסה״נ: מטבעות מס׳ 17 ו-18 נמצאו מדרום לקיר 1, ואילו מטבעות מס׳ 12 ו-22 נמצאו מצפון 

לקיר 1. מילויים אלה מיוחסים לפעילות תעשייתית שהתקיימה באתר בשכבה 3. מטבע נוסף מהמאות 

הד׳–הה׳ לסה״נ נמצא בסתימה של פתח בקיר 4, המיוחסת לשכבה 3 )מטבע מס׳ 19(. שכבה 4 מאוחרת 

לשכבה 3, אך תאריכה המדויק אינו ידוע משום שלא נתגלה ממצא שאפשר לשייך לה. 

הסטרטיגרפיה בחפירה זו דומה לזו של ש׳ וקסלר-בדולח )2007; בדפוס(. כמו בחפירתה של וקסלר-

בדולח , השריד האדריכלי הקדום ביותר )W10( מיוחס לימי הבית השני )שכבה III אצל וקסלר-בדולח(. 
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בשתי החפירות נמצאו בשלב זה קירות שהוקמו על סלע, ללא רצפות, וממצא קטן ללא הקשר ארכיאולוגי 

חתום. שרידי המבנה משכבה 2 בשטח המערבי תואמים לשכבה II של וקסלר-בדולח. השימוש באבני-

גזית מסותתות בקפידה ובספים רחבים תואם את אופיה של הווילה המעוטרת ברצפת פסיפס ובציורי 

טבלה 1. קטלוג המטבעות

מס׳ ר״עהפניותמיטבעהתאריךשליטסללוקוסמס׳ 

SC II:91, No. 1478141793עכו175–172/3 לפסה״נאנטיוכוס הד׳12121179

TJC:209, Group K141778ירושלים104–79/80 לפסה״נאלכסנדר ינאי21001143

TJC:210, Subgroups L1–L6141787ירושלים79/80 לפסה״נאלכסנדר ינאי32011139

–TJC:210, Subgroups L7ירושלים79/80 לפסה״נ ואילךאלכסנדר ינאי42001137
L14

141786

–TJC:210, Subgroups L7ירושלים79/80 לפסה״נ ואילךאלכסנדר ינאי1146שפכים5
L14

141799

TJC:210, Subgroup L15141797ירושלים79/80 לפסה״נ ואילךאלכסנדר ינאי1144שפכים6

Meshorer 1989:70, No. 7141785אליה קפיטולינה117–138 לסה״נהדריאנוס72001138

רומי 81011142

פרובינציאלי

Cf. Kadman 1957: No. 89141779קיסריה מריטימה200–235 לסה״נ

Cf. LRBC II:82, No. 1870141789תסלוניקה?341–387 לסה״נ 92041195

Cf. LRBC II:89, No. 2039141800 351–361 לסה״נ 1147שפכים10

Cf. LRBC II:89, No. 2039141780 351–361 לסה״נ 111091141

Cf. LRBC II:87, No. 2068141795 364–375 לסה״נ 122201253

LRBC II:89, No. 2185141791קונסטנטינופוליס383–392 לסה״נארקדיוס132041199

109 או 14

113

Cf. LRBC II:75, No. 1561141782סיסקיה383–392 לסה״נ 1153

109 או 15

113

Cf. LRBC II:102, No. 2761141783אנטיוכיה383–395 לסה״נ 1154

Cf. LRBC II:89, No. 2183141788 383–395 לסה״נ 2031140 16

109 או 17

113

141781ר׳ מס׳ 38316–395 לסה״נ1152

141798ר׳ מס׳ 38316–395 לסה״נ1145שפכים18

19W41194 402–408 לסה״נ Cf. LRBC II:90, No. 2214141777

141792ר׳ מס׳ 20 המאה הד׳ לסה״נ 202041196

109 או 21

113

141784המאה הד׳ לסה״נ1155

המאות הד׳–הה׳  222201263

לסה״נ

 141796

המאות הה׳–הו׳  232041197

לסה״נ?

 141790

 ,Cf. Kabaklarli 1998:444מצר אל-מחרוסה 1574–1617 לסה״נעות׳מאני242161208
No. 14-Msr-03

141794

מדינת ישראל 252191229

)שקל(

 ישראל תשמ״א
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קיר שחשפה וקסלר-בדולח. התאריך שהציעה וקסלר-בדולח לשרידי הווילה — המאה הג׳ לסה״נ — 

מתאים לטווח הכרונולוגי של שכבה 2: המאות הב׳–הד׳ לסה״נ. הממצא משכבה 3 תואם ומשלים את 

 – הד׳  המאה  היוצר,  בית  של  לפעילות  המוצע  התאריך  וקסלר-בדולח.  של   I שכבה  משכבה  הממצא 

המחצית ראשונה של המאה הה׳ לסה״נ, תואם את מסקנותיה של וקסלר-בדולח.

נראה אם כן, שהפעילות בגדה הצפונית של נחל רפאים החלה בימי הבית השני. כיוון שהחפירה של ג׳ 

אדלשטיין טרם פורסמה במלואה, לא ברור אם בתקופה זו התיישבו גם בגדה הדרומית של הנחל. אפשר 

לייחס את הווילה ששרידיה נתגלו על הגדה הצפונית של הנחל לימיה של הווילה הרומית מן המאה הג׳ 

לסה״נ שאדלשטיין חשף בגדה הדרומית של הנחל. דומה, אם כן, כי במאות הג׳–הד׳ לסה״נ נבנו על שתי 

גדות הנחל מבנים למגורים ולאירוח.

שימש  והמקום  ייעודו,  את  הצפוני  המבנה  שינה  לסה״נ  הה׳  המאה  בראשית  או  הד׳  המאה  בסוף 

במחצית  הנראה  ככל  לסה״נ,  הו׳  המאה  לפני  וטסים.  מכסים  בייצור  שהתמחתה  חרס,  כלי  לתעשיית 

השנייה של המאה הה׳ לסה״נ, ננטשה הגדה הצפונית, בעוד שהיישוב בגדה הדרומית המשיך לשגשג 

בתקופות הביזנטית והערבית הקדומה )ג׳ אדלשטיין, י׳ רפיואנו וא׳ דה-וינסן, מידע בעל פה(.

הערה

החפירה )הרשאה A-6096(, מטעם רשות העתיקות ובמימון חברת י׳ בראשי, נוהלה על ידי המחברת. השתתפו בה ניסן נחמה   1

)מנהלה(, אבי האג׳יאן )מדידות(, בוריס אנטין ורינה ברין )מדידות וסרטוט(, אסף פרץ )צילום שטח(, קלרה עמית )צילום ממצא(, 

)נומיסמטיקה(.  אריאל  צבי  ודונלד  מתכות(  )ניקוי  ליבמן  ילנה  זכוכית(,  )זיהוי  וינטר  תמר  וזכוכית(,  חרס  כלי  )ציור  הרש  כרמן 

החפירה נפתחה בעקבות פגיעה בעתיקות במהלך הסדרת הניקוז של נחל רפאים.
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‘En Ya‘al (nahal REfa’im): Roman Villa

Rina aVnER

In January–February 2011, a salvage excavation was undertaken on the north bank of Nahal 

Refa’im, across the streambed from the Roman villa of ‘En Ya’al )‘En Ya’el) that had been 

excavated by G. Edelstein and near the site of an excavation that was conducted by S. Weksler-

Bdolah in 2000. Remains of a building were uncovered in the western part of the excavation 

)Plan 1). In the squares that were opened in the eastern part, debris of a pottery workshop was 

found )Plan 2) near the kiln exposed by Weksler-Bdolah.

Three strata were identified in the western part of the excavation. The earliest stratum (1), was 

associated with a wall (W10; Fig. 1) that was sealed by a Stratum 2 floor (L215). Judging by the 

earliest pottery and glass finds that were found in the excavation (Figs. 1:10; 6:4–6), Stratum 1 

probably dates to the end of the Second Temple period. Second Temple period coins that were 

found in the excavation (Table 1:1–6) may, however, push the date back to the first or second 

centuries BCE.

Four rooms (L215, L230, L238, L264; Fig. 1) and a courtyard (L217) were identified in 

Stratum 2. All are part of a single building that dates to the second–fourth centuries CE. The 

building remained in use in Stratum 3, with some modifications. The plaster floor in Room 238 

(L231) was raised; openings in Walls 1, 4, and 5 were blocked with small fieldstones (see Fig. 

1); and the northern face of Wall 4 was reinforced at the southwestern corner of Room 215 )Fig. 

2). These changes were dated to the fourth–fifth centuries CE by a coin that was found within 

the fieldstones that blocked the entrance in Wall 4 (No. 19), and by fragments of pottery found 

in the reinforcement of Wall 4. 

Yellowish earth fills that were attributed to industrial activity were also associated with Stratum 

3. A similar fill in the eastern part of the excavation, containing debris of a pottery workshop, 

should probably also be attributed to Stratum 3. The latest architectural remains, which were 

attributed to Stratum 4, comprise a wall )W13; Fig. 3) that was uncovered in the eastern area. 

The wall was built into the refuse fills of the workshop, but its date could not be determined.

Stratum 2 was dated to the second–fourth centuries CE because it is earlier than Stratum 3. In 

spite of the stratigraphic distinction, there is no difference in the types of pottery that were found 

in the two strata; the pottery assemblages of both are therefore presented together )Figs. 4–7). 

The resemblance may be due to the extended period that these types were in use, or to the fact 

that the chronological range of the two strata is limited. Stratum 3 was dated to the fourth – first 
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half of the fifth centuries CE on the basis of coins (No. 11, 12, 14–20, 22) and lamps (Fig. 7:1–3, 

5, 7) that were found in the kiln debris and in Room 215. This chronological range is in accord 

with most of the glass finds (Fig. 10:4–7). Stamped tiles (Fig. 8) and perforated clay tablets 

)Fig. 9) were also attributed to this stratum. Stratum 4 is later than Stratum 3, but its exact date 

remains unknown because no finds could be associated with it. A rare surface find was a lump of 

high quality, colorless, raw glass )Fig. 3:10; Freestone 2015).

The stratigraphic sequence that was identified in the excavation and its chronology are similar 

to those determined by Weksler-Bdolah in her excavation, and the suggested date for the pottery 

workshop’s production—the fourth and the first half of the fifth centuries CE—is also in accord 

with her conclusions. It seems, therefore, that the activity on the north bank of Nahal Refa’im, 

across from the villa uncovered by Edelstein, began in the Second Temple period, and that in 

the third–fourth centuries CE both banks of the stream were inhabited. By the end of the fourth 

century CE, or at the beginning of the fifth, the area north of the stream changed its function to 

become a pottery workshop. Sometime during the sixth century CE, the north bank of the stream 

was abandoned, while settlement on the south bank prospered through the Early Islamic period.

Captions to illustRations 

Plan 1. The western excavation area, plan and sections.

Plan 2. The eastern excavation area and the square between the two areas.

Fig. 1. The central room, western area; the thresholds in W4 (blocked with fieldstones) and W5 

are visible. Looking southeast.

Fig. 2. The northern face of W4, looking north.

Fig. 3. The eastern area, W13, looking west.

Fig. 4. Bowls with relief decoration.

Fig. 5. Bowls )1, 2), basins )3, 4), platter )5), and a beaker )6). 

Fig. 6. Jars )1, 2), jugs )3–5) and juglets )6, 7).

Fig. 7. Lamps )1–7) and a mould for a lamp )8).

Fig. 8. Stamped tiles.

Fig. 9. Perforated clay tablets

Fig. 10. Glass finds.


