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כפר עותנאי ולגיו: שרידים מן התקופה הרומית וראשית התקופה הביזנטית

הנאא אבו-עוקסה

האתרים כפר עותנאי ולגיו משתרעים ממערב לצומת מגידו: כפר עותנאי על גבעת משטרת מגידו, מדרום-מערב לצומת, שטח 

המכוסה היום ברובו במבני כלא מגידו; ולגיו על השיפולים הדרומיים-מזרחיים של הגבעה שעליה שוכן קיבוץ מגידו )גבעת 

אל-מנאח׳; אל-מאנאך; אל-מרח׳(, מצפון-מערב לצומת; בין האתרים מפריד נחל קיני. סקר ארכיאולוגי באזור )׳מרחב לגיו׳( 

וממצאים מחפירות שנערכו סמוך לצומת, לצד עדויות כתובות ומקורות היסטוריים, מלמדים כי בתקופות הרומית והביזנטית 

סגני תשס״ו:8–13(. הראשון הוא  ודי  )טפר תשס״ג:35; 93:2003; 2006; טפר  זה  זה לצד  יישובים  התקיימו באתר שלושה 

הכפר היהודי, כפר עוְֹתנאי, ששכן מדרום לנחל קיני והתקיים למן התקופה הרומית הקדומה ועד שלהי התקופה הביזנטית. מעט 

ודי  )טפר 2006; טפר  נתגלו בשנים 2004–2005  נוספים  ושרידים  )טפר 153:2003(,  נחשפו בחפירות מימי המנדט  משרידיו 

סגני תשס״ו(. היישוב השני, ששכן מצפון לנחל קיני, הוא מחנה רומי, שנתן למקום את השם ׳לגיו׳. במאות הב׳–הג׳, השתרע 

מצפון-מערב לצומת מגידו, בשולי גבעת אל-מנאח׳ )פירוש השם הוא מקום חנייה, אולי לגמלים; טפר 18:2003(. על הקשר 

בין הכפר לבין המחנה מעיד מבנה מגורים גדול שנתגלה בשטח הכפר, שאחד מאגפיו שימש אולם תפילה לקהילה הנוצרית 

במקום. מבנה זה מלמד על חיי היום-יום של חיילים בצבא הרומי במאה הג׳ לסה״נ, קודם להכרזת הנצרות כדת רשמית )טפר ודי 

סגני תשס״ו:5(, ומעיד כי המחנה שימש מרכז תרבותי, פולחני ומנהלי.1 היישוב השלישי היה עיר רומית-ביזנטית שהשתרעה 

לצד המחנה הרומי, בראשה של גבעת אל-מנאח׳ ועל מדרונותיה הדרומיים והמזרחיים )טפר 153:2003(. היישוב זוהה כעיר 

Avi-Yonah 1966:122– ;(, ששמה נקשר בקיסר מקסימיאנוס הרקוליוס )286–310 לסה״נMaximianopolis( מקסימינופוליס

123(. הייתה זו עיר גבול בתחום פלסטינה השנייה שהתקיימה במאות הה׳–הו׳ לסה״נ )צפריר תשמ״ב:376–380(, ואין היא 

דיון מקיף(. השם אל-לג׳ון, שמו של הכפר הערבי שהתקיים לגדתו  ור׳ שם  נזכרת לאחר הכיבוש המוסלמי )טפר 18:2003, 

הצפונית של נחל קיני למן התקופה האסלאמית הקדומה ועד 1948, שימר כנראה את השם הלטיני לגיו )טפר 17:2003–18(. 

השם מופיע במפת שומאכר מ-1908 כמקום ״נחל הטחנות של לג׳ון״; השם מתייחס גם למרחב שמעל הגדה הצפונית של נחל 

קיני )טפר Schumacher 1908:7 ;153:2003(. במפות המנדטוריות מופיע השם בתעתיק אנגלי )El-Lajjun; רבן תש״ס: אתר 

.)168

בשנת 2001 נערכו שלוש חפירות הצלה באתר, והן כונו שטחים א׳–ג׳ )נ״צ שטח א׳ — 1–1/71980–21810; שטח ב׳ 

— 1–1/71990–21790; שטח ג׳ — 2000–20/71990–21810; איור 1(.2 שטח א׳ נפתח על גבעת המשטרה הבריטית, 
באתר כפר עותנאי )טפר 2006: איור 1: שטח K(, ואילו שטחים ב׳ וג׳ נפתחו מעברו הצפוני של נחל קיני, על גבעת אל 

מנאח׳, בתחום אתר לגיו.
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איור 1. מפת איתור.
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שטח א׳

בשטח א׳ )כ-15 מ׳ אורך, 1.8–2.0 מ׳ רוחב(, שנפתח על גבעת המשטרה הבריטית, מדרום לצומת מגידו ומדרום-מזרח לנחל 

קיני, נחשפו שרידים המיוחסים לכפר עותנאי. הובחנו שלושה שלבים עיקריים )תכנית 1(, שזמנם התקופות הרומית והביזנטית.

לשלב הקדום ביותר שייכת חציבה רבועה בסלע )L2( שנחשפה בחלקו הצפוני-מזרחי של השטח. פינתה הצפונית-מערבית 

נפגעה בעת פעילות הפיתוח באתר. דומה כי משטח חצוב זה שימש רצפה לחדר. את המשטח תוחמות חציבות — ככל הנראה 

תעלות יסוד לקירות. על רצפת הסלע נתגלו שברי כלי חרס מן המאות הד׳–הה׳ )איור 5:2, 8, 11, 13( ושני מטבעות: האחד 

מן התקופה הרומית המאוחרת )367–375 לסה״נ; שיאון 2015: מס׳ 13(, והשני, שנטבע בקונסטנטינופול, מימי יוסטינוס הב׳ 

)565–578 לסה״נ; שיאון 2015: מס׳ 16(. שני המטבעות והחרסים מעידים כי החדר שימש לאורך תקופה ארוכה: למן המחצית 

השנייה של המאה הד׳ ועד המחצית השנייה של המאה הו׳ לסה״נ. 

בשלב השני נחצב בסלע הקרטון הרך בור )L6( שפגע בצד המערבי של החדר. דופנות הבור טויחו, והוא שימש כנראה לאגירת 

מים. שתי חציבות בבור, בצדו הצפוני-מזרחי ובצדו המערבי, מעידות על ניסיון להרחיב את הבור. לאחר שיצא מכלל שימוש, 

הוסב כנראה לשמש בור אשפה, כעדות שברי כלי החרס הרבים שנמצאו בו: מגוון קערות )איור 1:2–6(, סירי בישול )איורים 

7:2–15; 1:3–4(, פכים )איור 6:3, 7(, קנקנים )איור 9:3, 10, 12(, מכסים )איור 14:3, 15( ונרות )איור 4(. הכלים הקדומים 

ביותר בבור — קערות )איור 1:2, 2(, סיר בישול פתוח )איור איור 7:2( ונר מקורצף )איור 1:4( — מתוארכים לסוף המאה 
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הא׳ לפסה״נ –המאה הב׳ לסה״נ. שלושה נרות דיסקוס עשויים בדפוס שזמנם המאות הב׳–הג׳ לסה״נ )2:4–4( נמצאו בתחתית 

הבור. יתר הכלים מתוארכים בעיקר למאות הג׳–הד׳ לסה״נ )התקופה הרומית המאוחרת(. כן נמצאו בבור כלי זכוכית )איור 

1:5–5(, משקולת נול מחרס )איור 6:5( וקערה מבזלת )איור 6( שנתגלתה בפתח הבור. כן נתגלה מטבע שנטבע בקיסריה בימי 

האדמיניסטרציה הרומית תחת נירון )54–69 לסה״נ; שיאון 2015: מס׳ 12(. 

בשלב השלישי נבנו מעל הבור שני קירות )W4 ו-W5(, עדות לחדר או למבנה נוסף, שנחשף רק בחלקו. הקירות מושתתים 

בחלקם על הסלע ובחלקם על החציבה הקדומה בסלע, והם בנויים מאבני גיר מסותתות, חלקן בשימוש משני. רצפה עשויה 

אבנים קטנות ואדמה מהודקת ניגשת לקירות החדר, ועליה נתגלו חרסים מן התקופה הביזנטית )המאה הז׳ לסה״נ; לא צוירו(. 

בחלק הדרומי-מערבי של החפירה נחשף קטע מקיר )W10(. על הקיר נשען טבון )L8( שהושתת על אבני בזלת בגודל בינוני; 

גוף של קנקנים  נוסף )L11( נתגלה צפונית-מערבית לקיר 4, שהושתת על סלע האם. נתגלו שברי  הטבון נפגע בחלקו. טבון 

מצולעים ומצוירים בלבן, המתוארכים לתקופה הביזנטית )לא צוירו(. 

כלי החרס

הפנימי.  בחלקן  ורחב  רדוד  וצילוע  בסיס שטוח  פנימה,  נוטה  בעלות שפה  קערות  נתגלו שתי   —.)2  ,1:2 )איור  קערות 

הקערות מתוארכות לשנים 25 לפסה״נ – 150 לסה״נ. 

איור 32

הקבלותתיאורסלהכלימס׳

Diez-Fernandez 1983:23, Tipo 17.2:525–527טין חום-אדמדם, גריסים לבנים במגוון גדלים 123/7קערה1

ר׳ מס׳ 1ר׳ מס׳ 123/81קערה2

Calderon 2000:111, Pl. IX:58, 59טין חום, מעט חסמים שחורים קטנטנים, שרידי חיפוי בפנים123/10מורטריום3

טין כתום בהיר-אדמדם, חסמים לבנים רבים, קטנים ובינוניים, 129/5מורטריום4

מעט שבבי בזלת גדולים בפנים

De Vincenz 1998:73, Fig. 3 Johnson 1988:180–
183, Fig. 7-29:477, Variant 3

ר׳ מס׳ 4טין חום בהיר-צהבהב, חסמים שחורים רבים, קטנים ובינוניים123/9מורטריום5

טין חום בהיר-צהבהב, חסמים שחורים קטנים, בינוניים 123/11מורטריום6

וגדולים

ר׳ מס׳ 4

טין חום-אדמדם עד חום, ליבה אפורה דקה, גריסים לבנים 131/7סיר בישול פתוח7

במגוון בגדלים 

Adan-Bayewitz 1993:110–119, Form 3A

Magness 1993:211–213, Form 1ר׳ מס׳ 107/37סיר בישול פתוח8

זיגלמן תשנ״ח:324, איור 6:8ר׳ מס׳ 131/47סיר בישול פתוח9
Silberstein 2000:433–435, Pl. VI:1–3
Johnson 1988:173, Fig. 7-25:394

ר׳ מס׳ 9ר׳ מס׳ 129/17סיר בישול פתוח10

טין אדום בהיר עד אדום, ליבה אפורה וגריסים לבנים במגוון 131/5סיר בישול סגור11

גדלים

Adan-Bayewitz 1993:128–130, Form 4C

טין אדום בהיר עד אדום, ליבה אפורה, גריסים לבנים במגוון 123/1סיר בישול סגור12

גדלים

Adan-Bayewitz 1993:130–132, Form 4D

ר׳ מס׳ 12ר׳ מס׳ 123/212סיר בישול סגור13

ר׳ מס׳ 12ר׳ מס׳ 123/512סיר בישול סגור14

ר׳ מס׳ 12ר׳ מס׳ 131/612סיר בישול סגור15
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איור 2. קערות )1, 2(, קערות מורטריה )3–6( וסירי בישול )7–15( מבור 6 בשטח א׳. 
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חוצה  נוטה  3 שפה  לקערה מס׳   .)De Vincenz 1998( סוריות  מורטריה  אלו מכונות  3:2–6(.— קערות  )איור  מורטריה 

ומעלה, ולה שלושה חריצים. הייז תיארך טיפוס זה למאה הג׳ או לראשית המאה הד׳ לסה״נ )Hayes 1967:337(, אולם 

ברמת הנדיב ובאתרים נוספים ממשיכה הופעתו עד למאה הו׳ לסה״נ. שלוש המורטריה האחרות )איור 4:2–6( הן וריאנטים 

בת שתי שורות, שאינה  טביעה  ועליה  הפנימי,  בקצה  ומחורצת  קמורה  אופקית,  4 שפה  מס׳  לקערה  קבוצה:  אותה  של 

ומטה,  חוצה  נוטה  אופקית  ושפה  בסיס שטוח   6 מס׳  ולקערה  ומטה;  חוצה  נוטה  אופקית,  5 שפה  מס׳  לקערה  קריאה; 

שבקצה הפנימי שלה רכס. קערות אלה מתוארכות לרבע השלישי של המאה הד׳ ולתחילת המאה הה׳ לסה״נ.

סירי בישול פתוחים )איור 7:2–10(.— נמצאו שלושה טיפוסים של סירי בישול פתוחים: לראשון )איור 7:2( שפה נוטה 

חוצה ומעלה, כתף מעוגלת ושתי ידיות אוזן קטנות המשוכות מן השפה עד הכתף; סיר בישול דומה מכפר חנניה מתוארך 

לאמצע המאה הא׳ לפסה״נ – אמצע המאה הב׳ לסה״נ. לטיפוס השני )איור 8:2( שפה חתוכה, שמתחתיה שתי ידיות אוזן 

אופקיות ודופן דקה; זמנו סוף המאה הג׳ או ראשית המאה הד׳ לסה״נ עד המאה הח׳ או הט׳ לסה״נ. לטיפוס השלישי )איור 

9:2, 10( שפה נוטה חוצה ומשוכה מטה וכתף מזווה )מס׳ 9(, או שפה שטוחה נוטה חוצה וידית אוזן המשוכה ממנה לכתף 

)מס׳ 10(. ראשית הופעתו של טיפוס זה הוא בשכבה 7 בתל אנפה, המתוארכת למחצית הראשונה של המאה הא׳ לסה״נ, 

והוא ממשיך להופיע עד המאה הד׳ לסה״נ ברמת הנדיב, שקמונה, ג׳למה וח׳ירבת סומקה. 

סירי בישול סגורים )איורים 11:2–15; 1:3–5(.— נמצאו שישה טיפוסים של סירי בישול סגורים. לטיפוס הראשון שפה 

שטוחה המחורצת בשני חריצים, גוף כדורי וכתף חלקה )איור 11:2(; תאריכו תחילת המאה הב׳ – אמצע המאה הד׳ לסה״נ. 

לטיפוס השני )איור 12:2–15( שפה פשוטה, צוואר קצר, שתי ידיות אוזן המשוכות מהשפה לכתף, צילוע מתחת לצוואר או 

גוף חלק ובסיס קמור. הכלי הוא מטיפוס D4 בכפר חנניה, המתוארך למן סוף המאה הג׳ או ראשית המאה הד׳ עד ראשית 

המאה הה׳ לסה״נ. לטיפוס השלישי )איור 1:3( שפה ישרה ומעוגלת בקצה וצוואר נמוך המתעבה מעט בבסיסו; תאריכו 

351–383 לסה״נ ואילך. לטיפוס הרביעי )איור 2:3, 3( גוף כדורי מחורץ בכתפו, צוואר ארוך למדי, רכס חיצוני מתחת 

לשפה ושתי ידיות אוזן המשוכות מן השפה אל הכתף; תאריכו תחילת המאה הד׳ – תחילת המאה הה׳ לסה״נ. לטיפוס 

החמישי )איור 4:3( גוף כדורי, שפה פשוטה ומתעגלת מעט חוצה, שתי ידיות אוזן משוכות מהשפה לכתף, צילוע רדוד 

בכתף וצוואר גבוה; טיפוס זה אינו נפוץ, ותאריכו תחילת המאה הד׳ – תחילת המאה הה׳ לסה״נ. לטיפוס השישי )איור 

5:3( שפה הנפתחת חוצה ומעובה פנימה וצוואר גבוה ומצולע בצילוע רדוד; כלי דומה נמצא בג׳למה, במכלול הקדום 

לשנת 351 לסה״נ.

פכים )איור 6:3–8(.— נתגלו שלושה טיפוסים. לטיפוס הראשון )איור 6:3( שפה מעובה הנפתחת כלפי חוץ ורכס בולט על 

הצוואר, שממנו נמשכת ידית אחת; הכלי מתוארך ל-50 לפסה״נ – 350 לסה״נ. לטיפוס השני )איור 7:3( שפה מקופלת חוצה 

שבמרכזה חתך מרובע, צוואר גלילי צר המתרחב בבסיסו, ידית המשוכה מן השפה לבסיס הצוואר וגוף מצולע. פכים דומים עם 

ידית משוכה מהצוואר תוארכו על ידי דיאז-פרננדס לתחילת המאה הב׳ – הרבע השלישי של המאה הג׳ לסה״נ, אולם ברמת 

הנדיב נמצא פך מטיפוס זה כבר מן המאה הא׳ לפסה״נ. לטיפוס השלישי )איור 8:3( שפה הנפתחת חוצה ומטה, כעין פטריה, 

ורכס בולט בצוואר שממנו נמשכות שתי ידיות לכתף. הגוף מעוטר בשני קווים מקבילים ובדגם זיגזג ביניהם. לא נתגלו מקבילות 

לטיפוס זה, אולם על פי הקנקנים והמטבעות שנמצאו בלוקוס שבו נתגלה )L2(, נראה שזמנו הוא המאות הד׳–הו׳ לסה״נ.
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איור 3. סירי בישול )1–5(, פכים )6–8(, קנקנים )10–13( ומכסים )14, 15( משטח א׳.

5 64

7

8

9

10 11

321

12

13 14

15

100

קנקנים )איור 9:3–13(.— נתגלו חמישה טיפוסים. לטיפוס הראשון )איור 9:3( שפה מעובה הנפתחת כלפי חוץ ורכס בבסיס 

הצוואר; הכלי מתוארך למן סוף המאה הא׳ או המאה הב׳ עד המאה הד׳ לסה״נ. לטיפוס השני )איור 10:3( שפה מעובה מעוגלת, 

שני רכסים לא צמודים בצד החיצוני של השפה וצוואר גבוה שבבסיסו רכס; כתף הכלי מצולעת בצפיפות. קנקן זה הוא מטיפוס 

הקנקנים החביתיים )טיפוס עוצה 8(, שנמצאו באתרים בצפון הארץ, כמו חורבת עוצה, ג׳למה, ראמה וחורבת שמע; תאריכו 

ראשית המאה הד׳ – ראשית המאה הה׳ לסה״נ. הטיפוס השלישי )איור 11:3( הוא וריאנט של קנקן חביתי; קנקן דומה לו נמצא 

בג׳למה ותוארך לתקופה הרומית המאוחרת. לטיפוס הרביעי )איור 12:3( שפה מקופלת חוצה, רכס בולט בבסיס הצוואר וגוף 
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מצולע. הטיפוס החמישי )איור 13:3( הוא וריאנט של הטיפוס הרביעי: השפה מקופלת חוצה, ובבסיס הצוואר נמשך רכס. לכלים 

אלה מקבילות מעטות בלבד, במיוחד לאלה שצבעם צהבהב-קרם. כלים דומים נמצאו בתל דובר )ד׳ אבשלום-גורני, מידע בעל 

פה( ובדיר עין עבאתא שבעבר הירדן. הכלי מדיר עין עבאתא הוא כנראה טיפוס מקומי שיוצר בבית היוצר בסאפי )Safi(, מרחק 

5 ק״מ משם, והוא תוארך למאות הה׳–הח׳ לסה״נ.

פנימה;  ומשופעת מעט  ישרה  ושפתו  צדיו  הוא מצולע משני  צורת פעמון,   14 15(.— למכסה מס׳   ,14:3 )איור  מכסים 

תאריכו המאות הג׳–הד׳ לסה״נ. מכסה מס׳ 15 נמוך וצורתו קמורה, שפתו נוטה פנימה ומותאמת לשפת סיר הבישול וגופו 

חלק. טיפוס זה מופיע, עם שינויים בקוטר הכלי, למן סוף המאה הג׳ לסה״נ או תחילת המאה הד׳ עד המאה הט׳ או המאה 

הי׳ לסה״נ )Magness 1993:215(, והוא מוכר מאתרים רבים בארץ, דוגמת ג׳למה )לפני 351 עד אחרי 383 לסה״נ(, רמת 

הנדיב וחמת גדר )התקופה הביזנטית(. 

נרות )איור 4(.— נמצאו ארבעה נרות. נר מס׳ 1 הוא מהטיפוס המקורצף. פייתו קשותה ונושאת סימני פיח. נהוג לתארכו למאה 

הא׳ לסה״נ, אך בגליל הוא נמצא גם במכלולים מן המאה הב׳ לסה״נ. נרות מס׳ 2–4 הם נרות דיסקוס עשויים בדפוס. עין הנר 

4איור 3

הקבלותתיאור לוקוססלהכלימס׳

טין אדום בהיר עד אדום, לעתים ליבה אפורה, 107/26סיר בישול סגור1

גריסים לבנים במגוון גדלים 

Johnson 1988:188–200, Fig. 7-41:607, Form 15

Adan-Bayewitz 1993:132–135, Form 4E1ר׳ מס׳ 123/361סיר בישול סגור2

ר׳ מס׳ 2ר׳ מס׳ 129/261סיר בישול סגור3

Adan-Bayewitz 1993:132–135, Pl. 4E:4, Form 4E2ר׳ מס׳ 123/461סיר בישול סגור4

Johnson 1988:188–200, Fig. 7-41:614, Form 21ר׳ מס׳ 104/221סיר בישול סגור5

Diez-Fernandez 1983:230, Tipo 9.2:214טין חום-אדמדם, גריסים לבנים קטנים רבים129/46פך6

טין אדום, ליבה אפורה, גריסים לבנים במגוון 131/16פך7

גדלים 

Diez-Fernandez 1983:230, Tipo 5.1:146–149
Silberstein 2000:426, Pl. III:19

טין חום-צהבהב בהיר, חום בהיר מאוד עד אדום 104/12פך8

בהיר בחוץ, מעט חסמים לבנים קטנים

טין אדום, ליבה אפורה, מעט גריסים לבנים, צרוף 129/316קנקן9

היטב, משטח חיצוני כתום

Magness 1993:221, Form 1:1

טין חום-אדמדם, ליבה אפורה, גריסים לבנים 107/16קנקן10

ושחורים במגוון גדלים 

אבשלום-גורני תשנ״ט:57–58, איור 6:3–8

Johnson 1988:214–219טין אדום, אפור-ורוד בחוץ, גריסים לבנים קטנים109/22קנקן11

Joyner and Politis 2000: Fig. 5טין חום בהיר מאוד, מעט מאוד גריסים לבנים131/26קנקן 12

טין אדום בהיר, צהוב בהיר בחוץ, מעט מאוד 109/12קנקן13

גריסים לבנים קטנים

ר׳ מס׳ 12

Johnson 1988:220–221, Fig. 7-56:847טין אדום, גריסים לבנים, בעל מגע גס107/46מכסה14

Ben-Arieh 1997:367–371, Pl. XII:1טין חום-אדמדם, גריסים לבנים במגוון גדלים 123/66מכסה15
Johnson 1988:201–203, Fig. 7-44:639
Calderon 2000:108, Pl. VIII:46
Magness 1993:215



9הנאא אבו-עוקסה

בהם קטנה, והדיסקוס שקוע ומעוטר בסצנה ארוטית )מס׳ 2(, בדולפין )מס׳ 3( ובסרטן )מס׳ 4(. מסביב לדיסקוס טביעות פרסה, 

ומשני צדי החרטום — שני לוליינים כפולים. הבסיס שטוח ומעוטר בשני מעגלים חד-מרכזיים. נרות אלה נפוצים מאוד בארץ 

במאות הב׳–הג׳ לסה״נ. 

כלי זכוכית )איור 1:5–5(

לקערה מס׳ 1 )12 ס״מ קוטר שפה( שפה מעובה ועגולה ודפנות ישרות. שני הווריאנטים של קערה זו — רדודה ועמוקה — 

נמצאו בג׳למה )כ-100 שברים( ובחניתה, שם היא תוארכה למחצית השנייה של המאה הג׳ ולמאה הד׳ לסה״נ. לקערה מס׳ 2 

)כ-15.5 ס״מ קוטר( שפה נוטה פנימה ומקופלת חוצה ודופן דקה ומשופעת פנימה. קערה דומה נמצאה במערה 3 בכסרא, שם 

היא תוארכה למאה הד׳ ולראשית המאה הה׳ לסה״נ. לכוס מס׳ 3 )כ-10 ס״מ קוטר( שפה נפתחת חוצה ומעובה מעט ופס אופקי 

 Weinberg and Goldstein 1988:63, Fig.( העוטף את הכלי מעט מתחת לשפה. הכלי מתוארך לתחילת המאה הד׳ לסה״נ 

25–197:4(, והוא נפוץ בגליל המערבי: בקבר ביחיעם, בפקיעין, בחניתה, בנהריה ובג׳למה. לגביע מס׳ 4 בסיס מוצק, קעור 

קמעה, ועליו ניכרת צלקת מוט הזגג )1 ס״מ קוטר(. הגביע מתוארך למאות הג׳–הה׳ לסה״נ. לבקבוק מס׳ 5 גוף כדורי, צוואר 

גלילי שבבסיסו כיווץ ובסיס קעור מעט; זמנו המאה הא׳ לסה״נ.

איור 4. נרות מבור 6 בשטח א׳.

43

21

20

הקבלותתיאורסלהכלימס׳

פייג תש״ן:73, איור 129/67:9נר1

טין צהבהב, שרידי חיפוי I-123נר2

חום-אדמדם

Rosenthal and Sivan 1978:85, 360

ר׳ מס׳ 2טין צהבהב, חיפוי שחורII-123נר3

ר׳ מס׳ 2טין חיפוי חום-שחורIII-123נר4
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קערת בזלת )איור 6(

הקערה )0.2 מ׳ קוטר( ניצבת על שלוש רגלים המעוצבות כחלונות, ולה ארבע ידיות זיז. שלוש קערות מטיפוס זה, הנבדלות 

זו מזו בצורת הרגלים, נתגלו במערת קבורה בחורבת אנדור, על מדרונותיה של גבעת המורה )ברשד תשס״ד:19–20, איור 4(. 

המערה מתוארכת לסוף המאה הא׳ – המאה הב׳ לסה״נ, אולם נראה שקערות דומות נמצאו גם באתרים מתקופת הברונזה ועד 

התקופה הפרסית. 

איור 5. כלי זכוכית )1–5( ומשקולת נול )6( מבור 6 בשטח א׳. 

1

2

3 4

5 6

100

20

20

הקבלותתיאורסלהכלימס׳

 Weinberg and Goldstein 1988:39–41, Fig. 4-2:8זכוכית ירקרקה בהירה, שקופה131/9קערה 1
Barag 1978:11–23

שטרן תשנ״ח:108–109, איור 9:2זכוכית כחולה בהירה מאוד, שקופה, בלייה כסופה131/8קערה 2
Weinberg and Goldstein 1988:43, Fig. 4-3:26

Weinberg and Goldstein 1988:63, Fig. 4-25:197זכוכית ירוקה-כחלחלה, שקופה107/5כוס 3

 .Weinberg and Goldstein 1988:60, Figזכוכית צבע ירוק-זית, חצי שקופה129/7גביע 4
4-23:173–179

זכוכית כחלחלה בהירה מאוד, שקופה, בליה חומה 128בקבוק 5

כסופה

בר״ג תש״ל:188, לוח 2:41

טין אפור בהיר, אפור-ורדרד בחוץ, גריסים לבנים 123/12משקולת6

)בעיקר בזלת( בינוניים וקטנים
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שטח ב׳

שטח ב׳ נפתח כ-200 מ׳ צפונית-מערבית לצומת מגידו, בשוליים הדרומיים-מזרחיים של הגבעה הדרומית של קיבוץ מגידו, 

זה מזה: תת-שטח ב1  באזור שמקובל לזהות בו את מחנה הלגיון הרומי. השטח נחלק לשני תת-שטחים, המרוחקים 10 מ׳ 

 ,)I–III( המזרחי. בתת-שטח ב1 נחשפו שלוש שכבות ,)6.0 × 13.5 מ׳; תכנית 2(, המערבי, ותת-שטח ב2 )5 × 5 מ׳; תכנית 3(

אך החפירה לא העמיקה עד לקרקע בתולה. שלושה ריבועים נוספים )L5–L1; לא בתכנית( נפתחו כחמישה מטרים מדרום לתת-

שטח ב1. נתגלו בהם שברי כלי חרס, שברי רעפים, שאחד מהם נושא טביעה של הלגיון השישי פראטה )טפר, בדפוס ]ב[: איור 

5:3(, מטבעות המתוארכים למאות הג׳ והד׳ לסה״נ )שיאון 2015: מס׳ 3, 7( וקונכיה )קטלב 2015(. לא נתגלו בהם שרידי מבנים, 

והריבועים נסגרו בשל קוצר זמן. השכבות יתוארו להלן מן הקדומה למאוחרת.

שטח ב1 )תכנית 2(

 )W28 ,W18( ממבנה 1, בחלקו המזרחי של השטח, נחשפו קטעים משני קירות .)נחשפו קטעים משני מבנים )1, 2 .III שכבה

גובה  מ׳  )כ-1.5  גזית  אבני  בנויים משורה אחת של  כניסה. הקירות  סף  נקבע  בקיר  צפונית-מערבית של חדר;  פינה  היוצרים 

השתמרות(. קיר נוסף )W17( ניגש אל קיר 28 מצפון, ככל הנראה קיר פנימי במבנה. הקיר בנוי משתי שורות אבנים וביניהן 

מילוי של אבנים קטנות. מפנים לפתח בקיר L26 ,L20( 28( נתגלה מצבור של חרסים וממצאים נוספים. כלי החרס כללו קערות 

)איור 10:7–12( סירי בישול )איור 5:9–7(, פכים )איור 9:9–12, 14, 16(, קנקנים )איור 4:10, 7, 8( ואמפורות )איורים 4:11, 5(, 

איור 6. קערת בזלת מבור 6 בשטח א׳ )סל 108(.

100
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מכסים )איור 10:11, 11( ונרות )איור 2:12–4(. כן נמצאו במצבור זה צינור חרס )איור 4:12(, קערות זכוכית )איור 1:13, 2(, אגן 

מאבן גיר רכה )איור 3:13( ותבליט העשוי על אבן גיר קשה )איור 4:13(, שלושה רעפים הנושאים טביעות של הלגיון השישי 

פראטה )טפר, בדפוס ]ב[: איור 1:3, 2, 6( ומטבע מן המאה הא׳ לסה״נ )שיאון 2015: מס׳ 1(. מדרום לסף הכניסה, ובמפלס 

הנמוך ממנו בכ-0.3 מ׳, בגובה יסוד קיר 18, נתגלתה תעלה )L30( מכוסה בלוחות אבן; התעלה שימשה כנראה לניקוז מים. 

בתעלה נמצאו רעף נושא טביעת לגיון רומי )טפר, בדפוס ]ב[: איור 8:3( וכן 12 קונכיות שברובן נמצאו שרידי טיח או חומר 

מליטה, עדות כי שימשו בבניית התעלה )קטלב 2015(.

למבנה 2, בחלקו המערבי של השטח, שייך קיר אבני גזית )W13; 0.3 × 0.4 × 0.6 מ׳( שעל הפן הדרומי שלו השתמרו 

שרידי טיח. הקיר נחשף לגובה חמישה נדבכים, אולם בסיסו לא נתגלה. באחת מאבני הנדבך החמישי נתגלה שקע קטן )0.1 

מ׳ עומק(. מדרום לקיר נחשפה רצפה העשויה אף היא אבני גזית )L33(. על הרצפה נמצאו כלי חרס, ובהם קערות )איור 9:7, 

13(, קנקן )איור 5:10( ואמפורה )איור 11:10(. בין הקיר לרצפה נחשף מתקן מוארך )L34( שנבנה במפלס נמוך מהרצפה; 

השתמרו ממנו רק שתי אבנים בצדו הדרומי. 

על פי הממצא הקרמי ממצבורים 20 ו-26 במבנה 1 ועל רצפה 33 במבנה 2, מתוארכת שכבה III למאה הד׳ לסה״נ. 

תכנית 2. תת-שטח ב1, תכנית וחתך.
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שכבה II. בשכבה זו נמשך השימוש בקיר 13, לאחר שנערכו בו תיקונים. הקיר, שהשתמרו בו עד שלושה נדברים, נבנה אבני 

גוויל בגדלים שונים ואבנים בשימוש משני, שאחת מהן, העשויה בזלת, שימשה במקור מצע כבישה של בית בד. הקיר שולב 

במבנה עם שני קירות נוספים )W12 ,W11(. קירות אלה בנויים משורה אחת של אבנים מסותתות היטב בשימוש משני )0.3–0.5 

מ׳ רוחב(. הקירות לא נחשפו למלוא אורכם, והם כנראה חלק ממבנה שהמשכו משתרע מחוץ לשטח החפירה. קיר 11 משתלב 

בקיר 12 ומושתת על יסוד בנוי אבני גוויל, הבולט 0.15 מ׳ מקו הקיר; קצהו הצפוני ניגש לקיר 13. קיר 12 נפגע בעבר מתעלת 

קווי תקשורת של חברת סלקום. אל קירות 11–13 ניגשת רצפה עשויה אדמה מהודקת )L25(. במילוי שכיסה על הרצפה נמצאו 

קערות )איור 3:7, 4, 6, 16(, כלי בישול פתוחים )איור 4:8, 6(, סירי בישול סגורים )איור 1:9, 2(, פך )איור 15:9(, קנקנים 

 )L21( בחלקו העליון של המילוי .)ואמפורות )איורים 6:10, 12; 1:11( ושתי קונכיות מטיפוס ששימש למאכל )קטלב 2015

 .)10 מס׳   :2015 )שיאון  לסה״נ  הד׳  וכן מטבע מסופה של המאה   ,)2:10 )איור  וקנקן   )3:9  ;7:8 )איורים  בישול  סירי  נתגלו 

במפולת בין קירות 11 ו-L23 ,L8( 12( נתגלו קערות )איור 14:7, 15(, מורטריה סוריות )איור 1:8(, אגן )איור 3:8(, סיר בישול 

פתוח )איור 5:8(, קנקן )איור 1:10( ואמפורות )איור 9:10, 10(, וכן שבר של צינור חרס )איור 6:12(, רעף הנושא טביעה של 

הלגיון השישי פראטה ולבנה הנושאת טביעת לגיון אף היא )טפר, בדפוס ]ב[: איור 3:3, 10(, שני מטבעות מן המאה הג׳ לסה״נ 

)שיאון 2015: מס׳ 4, 5( וקונכייה )קטלב 2015(. כן נתגלה מזבח מאבן גיר מטיפוס שהיה נפוץ בעולם הרומי הפגאני, ושימש 

כנראה את חיילי הלגיונות ששרתו בארץ להקרבת קורבנות; המזבח מתוארך על ידי טפר )בדפוס ]א[( למאה הב׳ או הג׳ לסה״נ; 

ייתכן, אם כן, שהמזבח השתייך במקור לשכבה III או לשרידים מוקדמים יותר שלא נחשפו.

ייחוסם הסטרטיגרפי של שלושה קטעי קירות אינו ברור. מצפון לקצהו המזרחי של קיר 13 נתגלה בדל קיר )W29( הניגש 

אליו; הקיר לא נחשף למלוא רוחבו. הקיר הושתת על אדמה קשה בצבע חום כהה, קשה לחפירה )L32(. באדמה זו נמצאו קערה 

)איור 5:7( ומכסה )איור 9:11(. שכבה של אדמה חומה )L27(, שנחה על מילוי אדמה 32, ניגשה לקיר 29. נמצאו בה קערה 

)איור 2:7(, אמפורה )איור 2:11(, שבר רעף הנושא טביעה של הלגיון השישי פראטה )טפר, בדפוס ]ב[: איור 4:3(, מטבע של 

טריאנוס )98–117 לסה״נ; שיאון 2015: מס׳ 2( וקונכייה מטיפוס ששימש למאכל )קטלב 2015(. את קיר 29 כיסתה שכבה של 

אדמה חומה בהירה )L19( שהכילה חרסים רבים, ובהם קערות )איור 1:7, 7, 8(, סירי בישול )איור 4:9(, קנקנים )איור 3:10( 

וקנקן אנטיליה )איור 6:11(, וכן צינור חרס )איור 5:12( ו-19 קונכיות, רובן מטיפוס ששימש למאכל )קטלב 2015(. הממצא 

הקרמי, שעיקרו כלי בית, לצד הקונכיות למאכל מעידים כנראה כי המבנה שימש למגורים. ניכר כי קיר 29 מאוחר לקיר 13, אך 

.I או לשכבה II אי אפשר לקבוע אם הוא שייך לשלב שני בשכבה

אל קיר 11 ניגשים ממערב שני בדלי קירות )W37 ,W36(. קיר 36 בנוי משורה אחת של אבני גזית מסותתות )0.5–0.7 × 0.7 

מ׳(, ואילו קיר 37 בנוי שתי שורות של אבנים מעובדות בחלקן )0.25 × 0.3–0.4 מ׳(. אף ששימשו עם קיר 11, לא ברור אם הם 

שייכים לשלב שני בשכבה II או לשכבה I. במילויים ממערב לקירות 11 ו-37 ומצפון לקיר L31 ,L24( 36( נמצאו סיר בישול 

סגור )איור 8:9(, אמפורה )איור 3:11(, שני קנקני אנטיליה )איור 7:11, 8( ומקל איפור מעצם )איור 5:13(. כן נמצאה בהם לבנה, 

הנושאת אולי טביעה של הלגיון השני טריאנה )טפר, בדפוס ]ב[: איור 7:3(.

שכבה I. בקצהו הצפוני של שטח החפירה נחשפה פינה של בריכה מטויחת המאוחרת לקירות 13 ו-29. מן הבריכה נחשפו שני 

קירות בלבד )W15 ,W14( הבנויים אבני גוויל קטנות, מלוכדות בטיט. פנים הבריכה טויח בטיח הידראולי ורוד; מבחוץ טויחה 

הבריכה בטיח לבן. בפינת הבריכה הונח צינור חרס שנמשך דרומה. 
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שטח ב2 )תכנית 3(

נחשף קטע קיר )W16( שכיוונו צפון–דרום. הקיר בנוי משתי שורות אבנים בגודל בינוני שביניהן מילוי של אבנים קטנות. בצדו 

המערבי נחשפה רצפה )L6( עשויה אבני גוויל קטנות, שברי חרסים ואדמה בצבע חום-אפרפר. על הרצפה נתגלו שישה מטבעות, 

מהם זוהו שניים בלבד )שיאון 2015: מס׳ 6, 9(; הם תוארכו למחצית השנייה של המאה הד׳ לסה״נ. כן נתגלו שברי רעפים 

וקונכיה מטיפוס ששימש למאכל )קטלב 2015(. במילוי שממזרח לקיר )L10( נתגלו קערה )איור 2:8(, שבר של צינור חרס )איור 

7:12( ומטבע משלהי המאה הד׳ לסה״נ )שיאון 2015: מס׳ 8(. המילוי הכיל ריכוז גדול של רעפים ולבנות; אחת הלבנות נושאת 

טביעת חותם של לגיון רומי )טפר, בדפוס ]ב[: איור 9:3(. החפירה בשטח זה לא הושלמה בשל קוצר הזמן, ולכן קשה לקבוע 

לאלו מהשכבות שנתגלו בתת-שטח ב1 שייך קיר 16. 

כלי חרס

קערות מס׳ 1 ו-2 הן מטיפוס טרה סגילטה. מס׳ 1 היא מטיפוס הטרה סיגילטה המזרחי )ETS(. שפתה  קערות )איור 7(.— 

פשוטה ומעוגלת, וזיווי נמשך במרכז הגוף. קערות דומות נמצאו ברמת הנדיב, ותאריכן הוא המחצית השנייה של המאה הא׳ 

לסה״נ. לקערה מס׳ 2 שפה שחתכה משולש, הנפתחת כלפי חוץ ומטה; ברמת הנדיב נמצאה מקבילה שזמנה למן הרבע האחרון 

 B50 לקערה מס׳ 3 )טיפוס .African Red Slip של המאה הב׳ לפסה״נ עד אמצע המאה הא׳ לסה״נ. קערות מס׳ 3 ו-4 הן מקבוצת

אצל הייז( שפה פשוטה ודפנות דקות, ותאריכה 350–400 לסה״נ. לקערה מס׳ 4 )טיפוס B49 אצל הייז( שפה פשוטה, מעוגלת 

ונוטה פנימה; תאריכה 230 או 240 עד 300 לסה״נ. 

קערות מס׳ 5–16 הן קבוצה של קערות מתוצרת מקומית. לקערה מס׳ 5 שפה מעוגלת מעובה פנימה וחריץ הנמשך מתחת 

לשפה בצדה החיצוני; הבסיס כנראה שטוח. לקערה מס׳ 6 שפה מעוגלת שחריץ בתחתיתה, דופנותיה מזוות מעט ובסיסה שטוח. 

ברמת הנדיב ובג׳למה נמצאו קערות דומות, חלקן מחופות, שתוארכו לתקופה הרומית המאוחרת. לקערה מס׳ 7 שפה מחורצת 

בשני חריצים עמוקים וזיווי בכתף; כלים דומים מג׳למה קדומים לשנת 351 לסה״נ. לקערה מס׳ 8 שפה שטוחה מחורצת בשני 

חריצים, שהפנימי עמוק יותר, חלקו העליון של גופה ישר ומעוטר בטביעות, ומתחתיו — זיווי פנימה. לא נמצאה קערה זהה, 
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איור 7. קערות משטח ב׳.

5

6

4

7

8

9 10

11

3
21

12

13

14

15

16

100

אבל היא מזכירה את הקערות הנושאות עיטור מקדה )Rouletted Bowls(, המתוארך על ידי מגנס לסוף המאה הג׳ או תחילת 

המאה הד׳ עד המאה הה׳ לסה״נ. לקערה מס׳ 9 שפה שטוחה הנפתחת כלפי חוץ; לקערה מס׳ 10 שפה זקופה ושטוחה ודפנות 

חלקות; לקערה מס׳ 11 שפה מופשלת חוצה וחריץ רדוד בחיבור בינה לבין גוף הכלי, שלו זיווי קל; ולקערה מס׳ 12 שפת קרדום 

המופשלת חוצה. לקערה מס׳ 13 שפה פשוטה; באמצע חלקה העליון של הקערה חוברה ידית מדף קצרה מעוטרת בטביעות 

ו-15  וזיווי; על חלקה החיצוני התחתון צילוע צפוף ורדוד. לקערות מס׳ 14  בוהן, ובתחתית חלקה העליון נמשך רכס בולט 

שפת מדף או שפה הנפתחת חוצה, המעוטרת בטביעות בוהן עדינות בִצדה החיצוני. לקערה מס׳ 16 שפת מדף עבה, המעוטרת 
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בחלקה העליון בחריצים רדודים מאוד ובחלקה החיצוני, התחתון — בטביעות בוהן; גוף הקערה מעוטר בחריצים אלכסוניים. 

קערות דומות לה שאינן מעוטרות נמצאו בג׳למה, והן קדומות ל-351 לסה״נ. קערות דומות לקערות מס׳ 9–16 נמצאו באתרים 

מן התקופה הרומית המאוחרת או הביזנטית הקדומה כדוגמת ח׳ירבת סומקה וג׳למה.

מורטריה )איור 1:8, 2(.— למורטריום מס׳ 1 שפת מדף שבצדה הפנימי חריץ רדוד; למורטריום מס׳ 2 שפת מדף, ובה 

שני שקעים. שתי המורטריה הן וריאנטים של אלו משטח א׳ )איור 3:2–6(; תחילת הופעתן היא כנראה במאה הג׳ לסה״נ, 

והשימוש בהן נמשך אל תוך המאה הד׳ לסה״נ.

אגן )איור 3:8(.— האגן עשוי ביד. שפתו פשוטה ונפתחת מעט כלפי חוץ, דופנותיו עבות ובחלקן העליון נפתחות כלפי 

חוץ ובסיסו שטוח. אגנים דומים נמצאו בג׳למה, וזמנם הרבע השלישי של המאה הד׳ לסה״נ. 

כלי בישול פתוחים )איור 4:8–7(.— כלים מס׳ 4 ו-5 הם מחבתות בישול או סירי בישול פתוחים. שפתם חתוכה, ומתחתיה 

יוצאות שתי ידיות אוזן אופקיות. חלקו העליון של גופם מצולע קלות והדפנות דקות; תאריכם הוא סוף המאה הג׳ או ראשית 

4איור 7

הקבלותתיאורלוקוססלמס׳

Silberstein 2000:458, Pl. VIII:1–3טין צהוב-אדמדם מפולם היטב, חיפוי עבה אדום 1164/219

טין צהוב-אדמדם מפולם היטב, מעט מאוד גריסים 2173/127

שחורים, חיפוי אדום עבה 

טין חום בהיר מפולם היטב, חיפוי חום עבה בפנים 3174/225

וגולש על השפה 

Hayes 1972:69–73, Fig. 12:46–61
Johnson 1988:145–146, Fig. 7-6:92–101

Hayes 1972:67–69, Form 49, Fig. 12:1, 6, 8טין חום בהיר, גריסים קטנים לבנים ושחורים4182/125

Calderon 2000:114, Pl. XI:90–92טין אדום, גריסים לבנים קטנים ומעט בינוניים5189/132
Johnson 1988:167, Fig. 7-19:339, 240 

טין צהוב-אדמדם, גריסים לבנים במגוון גדלים, חיפוי 6174/325

אדום-חום בחוץ

ר׳ מס׳ 5

 ,Johnson 1988:175, Form 10, Fig. 7-25:407טין אדום, ליבה אפורה כהה7149/219
408

Magness 1993:185–187, Form 1חום בהיר, ורדרד בחוץ8164/119

טין צהוב-אדמדם, גריסים שחורים קטנים ומעט 9203/133

בינוניים

זיגלמן תשנ״ח:320, איור 10:5
Johnson 1988:175–177, Fig. 7-26:426, 427

Johnson 1988:177, Fig. 7-26:434טין אדום-צהבהב, גריסים לבנים קטנים ובינוניים10185/220

טין אדום בהיר, ליבה אפורה כהה, גריסים לבנים 11163/120

קטנים

זיגלמן תשנ״ח:320, איור 10:6
Johnson 1988:177, Fig. 7-26:436

טין חום-אדמדם, ליבה אפורה, מעט גריסים לבנים, 12185/320

קטנים ובינוניים

זיגלמן תשנ״ח:320, איור 7:6
Johnson 1988:177, Fig. 7-26:423

טין אדום, מעט גריסים לבנים קטנים, חיפוי בחוץ13203/233

Johnson 1988:177, Fig. 7-26:425, 427, 428טין אדום בהיר, גריסים חומים קטנים 14158/123

ר׳ מס׳ 14טין אדום בהיר, גריסים חומים קטנים15179/123

טין חום-אדמדם, ליבה אפורה-אדמדמה, מעט גריסים 16174/125

לבנים קטנים

ר׳ מס׳ 14
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איור 8. קערות מורטריה )1, 2(, אגן )3( וכלי בישול פתוחים )4–7( משטח ב׳.
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הקבלותתיאורלוקוססלהכלימס׳

טין חום בהיר-צהבהב179/723מורטריום1

טין חום, חסמים חומים ושחורים במגוון גדלים152/110 מורטריום2

טין חום בהיר מאוד, חיפוי אדום, גריסים חומים 178/223אגן3

ושחורים, שרובם בינוניים ומקצתם גדולים מאוד

Johnson 1988:183–184, Fig. 7-32:494–498

Magness 1993:211–213, Form 1טין אדום, גריסים לבנים במגוון גדלים 167/425כלי בישול פתוח4

ר׳ מס׳ 4טין אדום, גריסים לבנים במגוון גדלים138/18כלי בישול פתוח5

זיגלמן תשנ״ח: 324, איור 6:8טין אדום, גריסים לבנים קטנים ובינוניים167/325סיר בישול פתוח6
Johnson 1988:173, Fig. 7-25:394 

טין אדום, גריסים לבנים קטנים ובינוניים ומעט מאוד 156/121סיר בישול פתוח7

שחורים

Adan-Bayewitz 1993:111–119
Silberstein 2000:433–435, Pl. VI:8
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המאה הד׳ לסה״נ עד המאה הח׳ או הט׳ לסה״נ. לסיר מס׳ 6 שפת מדף קצרה וזיווי בחלק העליון של הגוף. לסיר מס׳ 7 שפת 

מדף קצרה הנפתחת כלפי חוץ וכתף מעוגלת. הסיר דומה לטיפוס A3 בכפר חנניה, המתוארך שם למן אמצע המאה הא׳ לפסה״נ 

עד אמצע המאה השנייה לסה״נ. 

סירי בישול סגורים )איור 1:9–8(.— לסירים מס׳ 1–4 שפה שטוחה, צוואר מצולע הנפתח מעט כלפי חוץ, ולמס׳ 1 ו-2 רכס 

בתחתית הצוואר. הטיפוס הופיע בסוף המאה הא׳ לפסה״נ והמשיך להתקיים עד המאה הד׳ לסה״נ. מקבילות לו נמצאו ברמת 

הנדיב, בבור 319 בשקמונה, בשכבה II בעפולה ובמכלולים נוספים. לסיר מס׳ 5 שפה מחורצת בשני חריצים רדודים וידית אוזן 

אנכית המשוכה מן השפה לכתף. הסיר דומה לטיפוס C4 בכפר חנניה. סירים דומים נמצאו בג׳למה ובשטח א׳ )לא צוירו(. לסירים 

איור 39

הקבלותתיאורלוקוססלהכלימס׳

טין אדום מפולם היטב, חום-אדמדם בחוץ, 167/525סיר בישול סגור1

מעט מאוד גריסים קטנים שחורים ולבנים

III:17 אלגביש 9:1977, לוח

XV:121 אלגביש 22:1977, לוח

דותן תשט״ז:25–26, ציור 8:9
Silberstein 2000:433, 465–466, Pl. V:14

טין חום-אדמדם, גריסים לבנים בינוניים 174/425סיר בישול סגור2

וקטנים

ר׳ מס׳ 1

טין צהוב-אדמדם בחוץ, חום-אדמדם בהיר 156/221סיר בישול סגור3

בפנים, מעט גריסים לבנים קטנים

ר׳ מס׳ 1

טין חום-אדמדם כהה, גריסים לבנים קטנים 155/119סיר בישול סגור4

ומעט בינוניים

ר׳ מס׳ 1

טין אדום-צהבהב, צרוף היטב, מעט גריסים 163/220סיר בישול סגור5

קטנים לבנים ושחורים 

Johnson 1988:195–197, Fig. 7-40:600–604

טין אדום, צרוף היטב, גריסים לבנים במגוון 159/120סיר בישול סגור6

גדלים

Johnson 1988:197–198, Fig. 7-40:605, Form 13

ר׳ מס׳ 6ר׳ מס׳ 150/4206סיר בישול סגור7

 ,Johnson 1988:197–198, Fig. 7-35:533, 540, Form 4טין אדום גס, מעט גריסים לבנים קטנים160/224סיר בישול סגור8
Variant 1

טין חום-אדמדם, גריסים לבנים קטנים 185/120פך9

ובינוניים

Johnson 1988:205, Fig. 7-45:665

טין אדום-צהבהב, ליבה אפורה כהה, גריסים 150/220פך10

לבנים קטנים

Johnson 1988:203–204, Fig. 7-45:664

Johnson 1988:203–204, Fig. 7-45:658טין חום-אדמדם, מעט גריסים לבנים150/320פך11

טין חום-אדמדם גס מעט, גריסים לבנים 194/120פך12

קטנים

Kletter and Rapuano 1998:51–52, Fig. 4:9–11

טין אדום מפולם, מעט מאוד גריסים שחורים 167/125פך13

קטנים ובינוניים

טין חום-אדמדם בהיר, חום בהיר בחוץ, מעט 150/120פך14

גריסים בינוניים, לבנים ושחורים, צרוף היטב 

Kletter and Rapuano 1998:51–52, Fig. 4:8 
Johnson 1988: Fig. 7-45:687

טין אדום, אדום בהיר בחוץ, גריסים לבנים 182/125פך15

קטנים

Johnson 1988:203, Fig. 7-45:662

טין אדום בהיר הכולל שברי מיקה194/220פך16
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איור 9. סירי בישול )1–8( ופכים )9–16( משטח ב׳.
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מס׳ 6 ו-7 דפנות דקות, שפתם מחורצת בשני חריצים עמוקים, צווארם ישר וגופם מצולע בצפיפות; הידיות משוכות מן השפה 

לכתף. לסיר מס׳ 8 שפה נוטה חוצה, שממנה נמשכת ידית אל הכתף, וגוף מצולע בצפיפות. סירים דומים נמצאו בג׳למה, וזמנם 

351–383 לסה״נ. 

פכים )איור 9:9–16(.— לפך מס׳ 9 צוואר חלק, הנפתח כלפי מעלה ומסתיים בשפה פשוטה ושטוחה, וידית המשוכה מהצוואר 

גוף מצולע  2 מג׳למה, המאוחר לשנת 383 לסה״נ. לפך מס׳ 10 שפה פשוטה הנפתחת כלפי חוץ,  לגוף. הפך דומה לטיפוס 

בצפיפות וידית המשוכה מהשפה לכתף. כלי דומה נמצא בג׳למה והוא קדום ל-351 לסה״נ. לפך מס׳ 11 שפה פשוטה ועגולה, 

צוואר חלק, גוף מצולע בצפיפות וידית המשוכה מן השפה לכתף. הפך דומה לטיפוס 1 מג׳למה, הקדום ל-351 לסה״נ. לפך מס׳ 

12 פייה רחבה, שפה מעובה כלפי חוץ, ידית היוצאת מן השפה לכתף מצולעת וצוואר צילנדרי ומצולע. פכים דומים עם שפה 

מעט שונה נמצאו בח׳ירבת אבריכטס, וראשית הופעתם אינה קדומה למאות הב׳ או הג׳ לסה״נ. לפך מס׳ 13 שפה מעובה כלפי 

חוץ, גוף מצולע בצפיפות וידית המשוכה מן השפה לכתף; לא נמצאו לו מקבילות. לפך מס׳ 14 דפנות דקות שצלילן מתכתי, 

שפה דמוית פטרייה הנפתחת חוצה, צוואר גלילי ארוך המעוטר בשלושה חריצים, ידית המשוכה ממרכז הצוואר לכתף, גוף 

עגול ובסיס טבעת. פכים דומים נמצאו בח׳ירבת אבריכטס מהמאה הג׳ ומתחילת המאה הד׳ לסה״נ, ובג׳למה הם קדומים ל-351 

לסה״נ. לפך מס׳ 15 שפה מעוגלת וידית היוצאת מהצוואר. פך מטיפוס זה נמצא בג׳למה, וזמנו התקופה הרומית המאוחרת. 

לפך מס׳ 16 שפה מעוגלת הנפתחת כלפי חוץ, צוואר גלילי וגבוה וידית היוצאת מאמצעו עד לחיבור לגוף הכלי; לא נמצאו לו 

מקבילות.

קנקנים )איור 1:10–8(.— נמצאו שלוש קבוצות של קנקנים. בראשונה )איור 1:10–3( קנקנים בעלי שפה מחורצת מודגשת 

בבסיסה, צוואר חלק ורכס רדוד המחבר את הצוואר לגוף הקנקן, המצולע בצפיפות. כלים דומים נמצאו במגדל, בכפר נחום 

ובחורבת שמע למן המאה הב׳ עד אמצע המאה ה׳ לסה״נ. בקבוצה השנייה )איור 4:10, 5( קנקנים בעלי שפה מרוכסת בשני 

רכסים לא צמודים בצדה החיצוני ורכס שלישי הנמשך בבסיס הצוואר. הם דומים בצורתם לטיפוס הקנקנים החביתיים מקבוצת 

עוצה 8 שתוארכו לשנים 310–410 לסה״נ, אם כי בעוצה הם עשויים מטין אפור-אדמדם כהה )אבשלום גורני תשנ״ט:57–58, 

איור 6:3, 11(, ובג׳למה — מטין אפור כהה. בקבוצה השלישית )איור 6:10–8( קנקני שק ששפתם מקופלת חוצה, צווארם 

מנופח מעט, רכס בולט נמשך בבסיס צווארם, גופם מצולע כולו והכתף בהם מעוגלת ועליה שתי ידיות אוזן. קנקנים דומים 

מהתקופה הרומית המאוחרת נמצאו בח׳ירבת אבריכטס ובג׳למה. 

אמפורות )איורים 9:10–12; 1:11–5(.— נמצאו שבעה טיפוסים של אמפורות מיובאות וטיפוס אחד מתוצרת מקומית )איור 

4:11, 5(. מוצא האמפורות המיובאות הוא באגן הים התיכון: מספרד במערב ועד אסיה במזרח. לאמפורה באיור 9:10 שפה צרה 

ומעובה כלפי חוץ, צוואר נפוח ושתי ידיות מחודדות המשוכות מהצוואר לכתף. מוצאה באזור הים האגאי, ודומות לה נמצאו 

בפומפי, בלפטיס מאגנה ובבנגאזי. בבנגאזי תוארכו אמפורות מטיפוס זה בעיקר לראשית המאה הא׳ לסה״נ, אולם הן המשיכו 

לשמש עד אמצע המאה הב׳ לסה״נ. לאמפורה באיור 10:10 שפת מדף רחבה נוטה חוצה ומטה, וממנה משוכות שתי ידיות 

מתועלות. באגורה של אתונה נמצאה אמפורה דומה המתוארכת לסוף המאה הא׳ ולמחצית הראשונה של המאה הב׳ לסה״נ. 

לאמפורה באיור 11:10 שפה מעובה כלפי חוץ וצוואר גלילי רחב וגבוה, שממנו משוכות שתי ידיות. האמפורה היא מטיפוס 

M273 לפי רובינסון, וזמנה סוף המאה הד׳ לסה״נ; כמותה נמצאו בחורבת קסטרה. לאמפורה באיור 12:10 שפה מעובה בעלת 

בצבע  האמפורה  צבועה  העליון  הפנימי,  בחלקה  לכתף.  הצוואר  מן  המשוכות  ברדידות,  מתועלות  ידיות  ושתי  משולש  חתך 
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איור 10. קנקנים )1–8( ואמפורות )9–12( משטח ב׳.
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לבן הנוזל אל תוכה. אמפורה מיובאת דומה נמצאה בג׳למה והיא קדומה ל-351 לסה״נ. לאמפורה באיור 1:11 שפה מרובעת 

עבה, הנפתחת מעט כלפי מטה, שתי ידיות עבות ורחבות המשוכות מן הצוואר מעל גובה השפה עד לכתף, צוואר גלילי מצולע 

וגבוה. זהו טיפוס M237 לפי רובינסון, והוא מתוארך למאה הד׳ לסה״נ. הטיפוס  בצילוע רחב, גוף חלק ובסיס טבעת חלול 

נפוץ בעיקר במזרח הים התיכון, ומקורו כנראה באסיה. בספרד הוא נמצא במכלול שזמנו סוף המאה הב׳ – המאה הד׳ לסה״נ, 

ואילו באנגליה הוא נמצא במכלולים המתוארכים לסוף המאה הג׳ – ראשית המאה הד׳ לסה״נ. אמפורה דומה נמצאה בחורבת 
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אבריכטס, במכלול מן המאה הג׳ או תחילת המאה הד׳ לסה״נ. לאמפורה באיור 2:11 שפה שטוחה ועבה, שממנה משוכות שתי 

ידיות. מקורה של האמפורה כנראה בספרד או בפורטגל. הטיפוס נפוץ במערב אגן הים התיכון, והוא מתוארך לראשית המאה 

הד׳ – המאה הה׳ לסה״נ. לאמפורה באיור 3:11 שפה מעובה חוצה וצוואר מצולע בצילוע רחב. מקורה של האמפורה כנראה 

בצפון אפריקה, שם היא מתוארכת לתקופה הרומית המאוחרת. 

שתי האמפורות באיור 4:11, 5 הן מקומיות. שפתן נוטה פנימה ומעובה בצדה הפנימי. לאמפורה מס׳ 4 שתי ידיות ארוכות 

שמשני צדיהן נמשכות תעלות; הידיות משוכות מן השפה לכתף. לאמפורה מס׳ 5 צוואר מצולע. אמפורות אלו, שכמותן נמצאו 

בג׳למה, הן מטיפוס עוצה 9, המתוארך לשנים 312–330 לסה״נ )אבשלום-גורני תשנ״ט:73–74, איור 1:8(. 

קנקני אנטיליה )איור 6:11–8(.— נמצאו שני טיפוסים של קנקני אנטיליה. לטיפוס הראשון שייכים שני כלים )איור 6:11, 

7( השונים מעט זה מזה, במיוחד בשפה. לקנקן מס׳ 6 שפה מעוגלת וגוף מצולע בצפיפות. לקנקן מס׳ 7 שפה מעובה חוצה 

וגוף מצולע בצילוע עמוק. טיפוס זה מתוארך לתקופות הרומית המאוחרת – הביזנטית )המאות הד׳–הה׳ לסה״נ(, ודוגמתו 

נמצאו ברמת הנדיב, בח׳ירבת אבריכטס ובג׳למה, שם זוהו כאמפורות. לטיפוס השני )איור 8:11( שפה הנפתחת חוצה, 

והוא מתוארך לתקופה הרומית התיכונה. קנקן דומה נמצא בחי׳רבת אבריכטס, שם תוארך למן המאה הג׳ עד אמצע המאה 

ה׳ לסה״נ. 

4איור 10

הקבלותתיאורלוקוססלהכלימס׳

טין אדום בהיר עד אדום, גריסים לבנים 143/38קנקן1

במגוון גדלים 

אבו-עוקסה תשס״ב:*14, איור 
Loffreda 1974:27, Type A2 14:4
Meyers, Kraabel and Strange 1976:220, Type 1

ר׳ מס׳ 1ר׳ מס׳ 156/3211קנקן2

ר׳ מס׳ 1ר׳ מס׳ 149/3191קנקן3

טין אדום-צהבהב, אפור כהה בחוץ, גריסים 150/520קנקן4

לבנים במגוון גדלים

אבשלום גורני תשנ״ט:57–58, איור 6:3, 11
Johnson 1988:214–215, Fig. 7-53:810

ר׳ מס׳ 4טין אדום בהיר, צהוב-אדמדם בחוץ203/333קנקן5

Kletter and Rapuano 1998:50–54, Fig. 4:1–5טין אדום, גריסים לבנים גדולים ובינוניים182/325קנקן6
Johnson 1988:214–216, Figs. 7-51:782; 7-53:809

טין אפור אדמדם, חום חיוור מאוד בחוץ, 154/220קנקן7

גריסים לבנים ושחורים במגוון גדלים

ר׳ מס׳ 6

ר׳ מס׳ 6טין אדום בהיר, גריסים לבנים במגוון גדלים 154/320קנקן8

טין צהוב-אדמדם, גריסים לבנים במגוון 138/28אמפורה9

גדלים

Peacock and Williams 1986:173–174, Class 39 

טין חום, גריסים לבנים ושחורים רבים במגוון 143/28אמפורה10

גדלים

Robinson 1959:89, Pl. 2, M52

טין ורוד, ליבה אפורה- ורדרדה, אדום חיוור 193/133אמפורה11

בפנים, גריסים שחורים רבים במגוון גדלים, 

בעיקר קטנים, מעט גריסים לבנים בינוניים

הדד 1999: לוח 1:16
Robinson 1959:109, Pl. 29

טין אפור כהה, ליבה חומה אדמדמה, גריסים 182/225אמפורה12

שחורים ולבנים במגוון גדלים

Johnson 1988:212, Fig. 7-50:746
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איור 11. אמפורות )1–5(, קנקני אנטיליה )6–8( ומכסים )9–11( משטח ב׳.

5

6

4

7

8 9

10 11

3
2

1

100

מכסים )איור 9:11–11(.— למכסה מס׳ 9 שפה פשוטה, מעוגלת בקצה, והוא מוקף מתחת לשפה במדף שטוח המותאם לקערה. 

המכסה הוא מקבוצת ה-African Red Slip Ware )טיפוס 20 לפי הייז(, והוא מתוארך לסוף המאה הא׳ לסה״נ או לראשית 

המאה הב׳ לסה״נ. מכסה מס׳ 10, שגופו מצולע בצילוע רדוד, נועד לסיר בישול: שפתו חתוכה ומותאמת לסיר. מכסים דומים 

נמצאו בכל רחבי הארץ, והם מתוארכים למן סוף המאה הג׳ או ראשית המאה הד׳ עד המאה הח׳ או הט׳ לסה״נ. מכסה מס׳ 11 

נועד לקנקן: צורתו פעמונית, שפתו מעוגלת וגופו חלק. מכסים דומים נמצאו בג׳למה, והם מתוארכים למאות הג׳ והד׳ לסה״נ.
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נרות )איור 1:12–4(.— נמצאו ארבעה נרות ועשרה שברים מטיפוס הנרות העגולים. לנרות אלה דיסקוס שקוע, בסיס טבעת 

שטוח ועין קטנה, והם חסרי ידית. חלק מן הנרות מעוטרים בשני קווים בתחתית החרטום. סימני הפיח על הכלים מעידים כי 

שימשו נרות. תאריכם הוא מן המחצית השנייה של המאה הא׳ עד המאה הג׳ לסה״נ )Rosenthal and Sivan 1978:85–90(. פי 

הנר בנר מס׳ 1 עגול ופשוט, שני צדי החרטום מעוטרים בשתי וולוטות ובשני גרזנים כפולים, והדיסקוס מעוטר בדמות אישה 

המחזיקה בידה כלי, כנראה פך. הבסיס מעוטר בעיגולים חד-מרכזיים, חיקוי לבסיס טבעת, והוא נושא את טביעת היוצר. לנר מס׳ 

2 דיסקוס שקוע ושבור במכוון. השבר באיור 3:12 הוא חלק עליון של נר חסר עין המעוטר בשני קווים ליד הפייה. הפייה של נר 

מס׳ 4 שבורה בחלקה, אך כנראה הייתה עגולה, כתף הנר מעוטרת בטביעות חצי עגולות רדודות מאד, סביב העין השבורה שני 

קווים, והבסיס מעוטר בשלושה עיגולים חד-מרכזיים; לא נמצאו לו מקבילות.

צינורות )איור 5:12–7(.— לצינור מס׳ 5 שפה מעוגלת מעובה פנימה. הצוואר חלק בחוץ ומצולע בפנים, ובבסיסו — רכס. 

כלי דומה נמצא בג׳למה במכלול המתוארך לסוף המאה הג׳ – אמצע המאה הד׳ לסה״נ )״תקופה 2״: 275–350 לסה״נ(. 

לצינור מס׳ 6 שפה מעוגלת כלפי חוץ, צוואר קצר וחלק, גוף מצולע בצילוע עמוק, וקצהו קעור מעט ומותאם לחיבור צינור 

נוסף; לא נמצאה לטיפוס זה כל מקבילה. לצינור מס׳ 7 שפה פשוטה ומעוגלת; קצה הצוואר קעור קמעה ומתאים לחיבור 

צינור נוסף. מקבילות לו מהתקופה הרומית נמצאו ברמת הנדיב ובג׳למה. 

4איור 11

הקבלותתיאור לוקוססלהכלימס׳

Robinson 1959: Pl. 28טין אדום, מעט גריסים שחורים ולבנים19225אמפורה1
Peacock and Williams 1986:193–195, Class 47
Kletter and Rapuano 1998:48, 54, Fig. 3:4

טין אדום-צהבהב, חיפוי צהוב בהיר מאוד, 173/227אמפורה2

גריסים שחורים קטנים

Peacock and Williams 1986:130–131, Class 22

טין אדום-צהבהב, גריסים לבנים ושחורים 189/124אמפורה3

קטנים

Peacock and Williams 1986:158, Class 35, Type 38

טין צהוב-אדמדם, גריסים לבנים במגוון 150/620אמפורה4

גדלים

אבשלום-גורני תשנ״ט:73–74, איור 1:8
Johnson 1988:209, Fig. 7-49:718, 719

ר׳ מס׳ 4ר׳ מס׳ 154/4204אמפורה5

טין חום, צהוב-אדמדם בחוץ, מעט גריסים 149/119קנקן אנטיליה6

לבנים במגוון גדלים 

Johnson 1988:212, Fig. 7-51:757–759
Ayalon 2000:223, Fig. 3:2

טין צהוב-אדמדם, גריסים לבנים בינוניים 175/124קנקן אנטיליה7

וגדולים

ר׳ מס׳ 6

טין צהוב-אדמדם עד חום-אדמדם בהיר, מעט 160/124קנקן אנטיליה8

גריסים בינוניים חומים

Ayalon 2000:221–223, Fig. 3:1
Kletter and Rapuano 1998:52–53, Fig. 4:12

Hayes 1972:44–45, Fig. 7, Form 20טין אדום, גריסים קטנטנים שחורים ולבנים189/232מכסה9

טין חום-אדמדם בהיר, צהוב-אדמדם בחוץ, 154/120מכסה10

מעט גריסים לבנים ושחורים, קטנים ובינוניים

Magness 1993:215 
Johnson 1988:201–203, Fig. 7-44:641

טין אדום, מעט גריסים לבנים, בינוניים 167/220מכסה11

וגדולים

Johnson 1988:219–221, Figs. 7-55:845; 7-56:846–
847
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איור 12. נרות )1–4( וצינורות )5–7( משטח ב׳.

5

6

4 7

3

21

100

הקבלותתיאורלוקוססלהכלימס׳

טין צהבהב-ורוד מפולם היטב, שרידי חיפוי 1323נר1

אדום

Rosenthal and Sivan 1978:85–90, 354 

טין צהבהב-ורוד מפולם היטב, חיפוי אדום, 16120נר2

סימני פיח על הפייה

טין צהבהב-ורוד מפולם היטב, חיפוי אדום17226 נר3

טין צהבהב-ורוד מפולם היטב, חיפוי חום 150/820נר4

כהה-שחרחר

Johnson 1988:247, Pl. 8-9:145אדום, גריסים שחורים גדולים15519צינור5

טין צהוב-אדמדם, ליבה אפורה, מעט גריסים 143/38צינור6

לבנים ושחורים גדולים

טין ורוד עד ורוד-צהבהב, מעט גריסים 152/110צינור7

שחורים ולבנים

Silberstein 2000:462, Fig.2
Johnson 1988:247, Fig. 8-14:144



כפר עותנאי ולגיו: שרידים מן התקופה הרומית וראשית התקופה הביזנטית 26

כלי זכוכית

קערה )איור 1:13(.— לקערה שפה חתוכה הנפתחת כלפי חוץ וגוף מעוטר בצביטה אנכית. לא נמצאה לכלי זה מקבילה 

זהה, אבל במערת קבורה בנהריה נמצאה קערה מאותה משפחה בתוך מכלול המתוארך למאות הב׳ והג׳ לסה״נ. 

ושייך לקערה או לבקבוק. בסיסים דומים נמצאו בחפירה מדרום-מערב לצומת  ומוצק  )איור 2:13(.— הבסיס מעובה  בסיס 

מגידו )טפר 2006(, במכלול המתוארך למאה הג׳ לסה״נ )י׳ טפר, מידע בעל פה(.

פריטי אבן

)איור 3:13(.— האגן עשוי מאבן גיר רכה. לאגן שפה מעוגלת, דופן מעוגלת הנפתחת מעט כלפי מעלה ומעוטרת  אגן 

בחריצים אופקיים; פנים הכלי חלק. אגנים דומים נמצאו בג׳למה, והם מתוארכים שם לסוף המאה הג׳ – אמצע המאה הד׳ 

לסה״נ )״תקופה 2״: 275–350 לסה״נ(. 

איור 13. כלי זכוכית )1, 2( כלי אבן )3, 4( וכלי עצם )5( משטח ב׳.

543

21

100

20

20

 הקבלותתיאורלוקוססלהכלימס׳

אבו-עוקסה תשס״ז: איור 7:6זכוכית חסרת צבע, חצי שקופה163-420קערה1

זכוכית כחולה-ירקרקה, שקופה163/320קערה2

Johnson 1988: 242–244, Fig. 8-11:126אבן גיר רכה150/1020אגן אבן3

אבן גיר קשה17226תבליט4

צפיריס תשמ״ב: לוח VII:4עצם19931מקל איפור5

שטרן תשנ״ח:131, איור 78:15, 81
Barag 1978: Fig. 18:111 
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מגידו; תחמוצות הברזל באבן  לאזור  גיר קשה מקומית, האופיינית  מגולף באבן  4:13(.— שבר התבליט  )איור  תבליט 

מעניקות לה את צבעה הוורדרד. על השבר תבליט דמוי רימון ולידו עלה.

כלי עצם )איור 5:13(

נמצא מקל איפור מעצם. בקצהו האחד עיבוי דמוי טיפה מעוטר בחריטה עמוקה של ארבעה קווים מקבילים. המקל, שעוטר 

בחריטה רדודה של קווים מקבילים, שבור. מקלות איפור דומים נמצאו במערות קבורה ברחבי הגליל. בחניתה נמצא מקל 

מעוטר בקווים אנכיים במכלול המתוארך למאות הג׳–הד׳ לסה״נ. מקבילות נוספות נמצאו בקבר בכסרא מראשית המאה 

הה׳ לסה״נ ובקבר במטולה שזמנו שלהי המאה הג׳ – סוף המאה הו׳ לסה״נ. 

שטח ג׳ )תכנית 4(

שטח ג׳ )5.0 × 5.4 מ׳(, הסמוך לשטח ב׳ וכמותו נמצא באזור שמקובל לזהות בו את מחנה הלגיון הרומי, נחפר בעקבות פגיעת 

 ,W108( מקבילים  קירות  ושני   )L107  ,L106  ,L103( הטיח  מרצפת  נוספים  קטעים  נחשפו  בחפירה  מטויחת.  ברצפה  דחפור 

W109(, מטויחים אף הם. הטיח שכיסה את הרצפה והקירות הוא טיח הידראולי המכיל גריסי חרסים. הרצפה משתפלת בחדות 

לכיוון צפון-מזרח, אל עבר כביש מגידו–יוקנעם. על הרצפה נתגלה רובד )כ-0.2 מ׳ עובי( אדמה, הכולל שברים רבים של כלי 

חרס )איור 1:14, 3–6(, כלי זכוכית )איור 8:14, 9( ורעפים. ממצא זה מעורב, וכולל כלים שזמנם למן התקופה ההלניסטית ועד 

התקופה הביזנטית. עם זאת, שטח החפירה המצומצם אינו מאפשר להבין מה טיבו או גודלו של המתקן או המבנה שנתגלה ואף 

לא את אופי המילוי בתוכו.

תכנית 4. שטח ג׳, תכנית וחתך.
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כלי חרס

 Late לקבוצת  בצורתה  ודומה  מקומית  כנראה  הקערה  נמוך.  טבעת  ובסיס  פשוטה  שפה  לקערה   —.)1:14 )איור  קערה 

Roman C מטיפוס I של הייז, שזמנה סוף המאה הד׳ – הרבע השלישי של המאה הה׳ לסה״נ.

מורטריום )איור 2:14(.— לכלי שפה הנפתחת כלפי חוץ ונוטה קמעא מטה, ובה שקע, מעין זרבובית. הדפנות הנפתחות 

כלפי מעלה והבסיס שטוח. פנים הכלי גס ומחוספס. מורטריה דומות, המעוטרות גם בטביעה של בית יוצר או בכתובת, 

איור 14. כלי חרס )1–7( וזכוכית )8, 9( משטח ג׳. 
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איור 14 

הקבלותתיאורלוקוססלהכלימס׳

טין חום, גריסים שחורים במגוון גדלים, 103/2106קערה1

מעט גריסים לבנים בינוניים, מירוק דל

Hayes 1972:323–327, Fig. 65, Form 1:3–7

טין צהוב, חסמים בינוניים וגדולים חומים 1011104מורטריום2

כהים

Hayes 1967: Fig. 1
Johnson 1988:180–181, Fig. 7-29:476–477

טין צהוב-אדמדם, גריסים חומים במגוון 1013/4106קדרה3

גדלים, בעיקר גדולים

Ben-Nahum and Getzov 2006:143, Fig. 
5.10:4
Guz-Zilberstein 1995:296, Fig. 6.12:1–6

טין אדום-צהבהב בעל מגע חולי, דק וקשה, 10113/1106פך4

גריסים שחורים קטנטנים, מעט גריסים 

חומים

Johnson 1988:207, Fig. 7-46:697
Calderon 2000:144–147, Pl. XXIV:69

טין חום-אדמדם, אדום-צהבהב בחוץ, 1013/3106מכסה5

גריסים שחורים ולבנים במגוון גדלים, מעט 

מהשחורים גדולים מאוד

Ben-Nahum and Getzov 2006:144, Fig. 
5.10:9
Guz-Zilberstein 1995:302, Fig. 6.24:6

Rosenthal and Sivan 1978:19טין צהוב-אדמדם, לא נשתמר חפוי1013/5106נר6
Broneer1930:73–76, Pl. VII:400

1002100נר7

פנ״ש

Rosenthal and Sivan 1978:85–90טין צהבהב-ורוד מפולם היטב, חיפוי אדום

Gorin-Rosen 2002:146*, Fig. 5:13, 14זכוכית ירוקה-כחלחלה בהירה, בליה חומה1013/7106קערה 8

זכוכית ירוקה, בליה חומה-כסופה1013/6106בקבוק 9

נמצאו באגורה באתונה, והן מתוארכות לסוף המאה הג׳ לסה״נ – ראשית המאה הד׳ לסה״נ. בג׳למה הן מתוארכות לרבע 

השלישי של המאה הד׳ לסה״נ. 

קדרה )איור 3:14(.— לקדרה שפה הנפתחת כלפי חוץ, שבה חריץ עמוק המחבר בינה לבין גוף הכלי וחריץ רדוד בקצה 

I, שזמנה התקופה ההלניסטית,  החיצוני. כלים מטיפוס זה, אף כי עם הבדלים קלים בשפה, נמצאו בתל בית ירח שכבה 

ובדור, שם תוארכו למן סוף המאה הד׳ לפסה״נ עד סוף המאה הב׳ לפסה״נ. 

פך )איור 4:14(.— לפך שפה תלתנית וידית היוצאת מתחת לשפה ולה שני חריצים עמוקים. פכים מקבוצה זו, אך מעוצבים 

פחות, נמצאו בג׳למה וברמת הנדיב, וזמנם התקופה הרומית המאוחרת. 

מכסה )איור 5:14(.— למכסה שפה מעוגלת כלפי חוץ. מכסה דומה עם הבדלים קלים בשפה נמצא במכלול מן התקופה 

ההלניסטית בבית ירח, ובדור, שם תוארך למאות הג׳ והב׳ לפסה״נ. 

נרות )איור 6:14, 7(.— הידית המשולשת באיור 6:14 שייכת לנר אימפריאלי. היא מעוטרת בפלמטה ובשני עלי אקנתוס 

בבסיסה. הנר הוא מטיפוס XXI של ברוניר, הממשיך את הנרות ההלניסטיים. תחילת הופעתם באיטליה בימי אוגוסטוס 

)השליש האחרון של המאה הא׳ לפסה״נ( והמשך הופעתם עד המאה הב׳ לסה״נ. השבר באיור 7:14 הוא חלקו העליון 

של נר עגול. הפייה לא השתמרה, אולם אפשר להבחין שעוטרה משני צדיה בשתי וולוטות ובשני גרזנים. הדיסקוס שקוע 

ומעוטר בסצנה ארוטית של לדה והברבור. הנר הוא מטיפוס הנרות העגולים המעוטרים מן המחצית השנייה של המאה 

הא׳ – המאה הג׳ לסה״נ. 
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כלי זכוכית 

קערה )איור 8:14(.— זוהי קערה עמוקה בעלת שפה מעוגלת, נוטה חוצה ומעוטרת בחוט זכוכית מתחת לשפה. קערות 

דומות נמצאו בקבר בחורפיש מן המאה הג׳ לסה״נ ובקבר בנהריה מן המאות הג׳–הד׳ לסה״נ )Gorin-Rosen 2002:14, ור׳ 

דיון נרחב שם(.

בקבוק )איור 9:14( .— לבקבוק זה לא נמצאה מקבילה, אולם כלי דומה נמצא בחפירה מדרום-מערב לצומת מגידו )טפר 

2006(, במכלול המתוארך למאה הג׳ לסה״נ )י׳ טפר, מידע בעל פה(.

סיכום ודיון

העדויות הקדומות ביותר להתיישבות בשטח א׳ הן מן התקופה הרומית. נראה כי החדר החצוב מן השלב הקדום ביותר 

)L2( והבור שנחצב בשלב שני )L6( שייכים לתקופה הרומית, כפי שמעידים כלי החרס שנמצאו בתוך הבור; כלים אלה 

הושלכו אל תוכו לאחר שיצא מכלל שימוש והוסב לבור אשפה. הקערות )איור 1:2, 2(, סיר הבישול הפתוח באיור 7:2 והנר 

המקורצף )איור 1:4( מתוארכים לסוף המאה הא׳ לפסה״נ – המאה הב׳ לסה״נ, והם הכלים הקדומים ביותר שנתגלו בבור; 

יתר הכלים מתוארכים בעיקר למאות הג׳–הד׳ לסה״נ )התקופה הרומית המאוחרת(. היישוב המשיך להתקיים גם בתקופה 

הביזנטית, אולם דלות הממצא מתקופה זו — בדלי קירות )W10 ,W5 ,W4(, שני טבונים )L11 ,L8( ושברי גוף של קנקנים 

מצוירים לבן )לא צוירו( — מקשה על הבנת תכנית המבנים ואופיו של הישוב בתקופה זו. 

III יש  בשלוש השכבות בשטח ב׳ נחשפו רק קטעי מבנה או מבנים. דומה שאת הבנייה המרשימה שנחשפה בשכבה 

לשייך למחנה הרומי של הלגיון השני טריאנה ומאוחר יותר של הלגיון השישי פראטה )טפר, בדפוס ]ב[(, או ליישוב שהוקם 

סמוך למחנה בעשור השני של המאה הב׳ לסה״נ. במהלך המאות הג׳ והד׳ לסה״נ חלו שינויים במכלול ובסביבתו )שכבות 

II ו-I(. כלי החרס והמטבעות בשכבות אלו מעידים כי השימוש האחרון בו היה במאה הד׳ לסה״נ. בשטח זה נתגלו כלי 

ייבוא אחדים, שכללו קערות טרה סגילטה )איור 1:7, 2(, קערות מטיפוס African Red Slip )איורים 3:7, 4(, מכסה מטיפוס 

African Red Slip )איור 9:11( ואמפורות )איורים 9:10–12; 1:11–3(. כן נתגלו בשטח זה מזבח מטיפוס שהיה נפוץ 

בעולם הרומי הפגאני ושימש את חיילי הלגיונות ששרתו בארץ, וכמות גדולה של לבנים ורעפים, שחלקם נושאים טביעות 

של הלגיון השישי ושל לגיון נוסף, אולי הלגיון השני טריאנה )טפר, בדפוס ]ב[(. מבדיקות פטרוגרפיות של הרעפים מסתבר 

שהם מייצור מקומי, אף שבית היוצר שלהם טרם זוהה )Shapiro, in press(. בשטח זה נתגלתה גם כמות גדולה של קונכיות 

)L19(, ששימשו למאכל; רובן שייכות למין שנחשב טעים במיוחד )קטלב 2015: טבלה 1(. 

)המאות  כנראה התקופה הרומית  בריכה, שזמנו  אולי  נחשפו שרידיו של מתקן מטויח,  ג׳, המצומצם בשטחו,  בשטח 

הב׳–הד׳ לסה״נ(; ייתכן כי גם שרידים אלה השתייכו ללגיו הרומית. 

וג׳, שנפתחו בתחום אתר לגיו, מעלה תמונה שונה מזו של שטח א׳, שנפתח בתחום  בדיקה של הממצא משטחים ב׳ 

אתר כפר עותנאי. הממצאים משטחים אלו — כלי היבוא, הלבנים והרעפים הנושאים טביעות של לגיונות רומיים והמזבח 

הרומי — מעידים על קשר הדוק למדינות שמעבר לים, ועל אופיים הנוכרי של תושבי המקום. יש בכך כדי לאשש את זיהויו 

של אתר זה עם מקום מחנה הלגיון הרומי. כך גם חלק מן המטבעות משטח ב׳, שמקורם מתפרס על פני מרחב גיאוגרפי 

גדול ונקשר לניידותם של חיילי לגיון רומיים )שיאון 2015(. לעומת זאת, בשטח א׳, ששרידיו מזוהים עם הכפר היהודי, 
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כפר עותנאי, מרבית החומר הקרמי היא מתוצרת מקומית, כפי שנתגלה ביישובים יהודיים אחרים מתקופה זו, שתושביהם 

העדיפו כלים מקומיים על פני אלה המיובאים.
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Kefar ‘Otnay and LegiO: remains frOm the rOman and earLy Byzantine PeriOds

hanaa aBu-‘uqsa

The sites of Kefar ‘Otnay and Legio cover an area west of Megiddo Junction and are separated by Nahal Qeni: 

Kefar ‘Otnay lies southwest of the junction, on the Megiddo Police Station Hill, most of which is now within 

the modern Megiddo Prison compound; Legio is located on the northwest side of the junction, on the southeast 

slopes of the el-Ma’nakh (el-Ma’nah) Hill, where Kibbutz Megiddo lies. Three sites existed side-by-side here 

in the Roman and Byzantine periods: The Jewish village of Kefar ‘Otnay, south of Nahal Qeni; a Roman 

legionary garrison, after which the site was called Legio, erected on the edge of el-Ma’nakh Hill; and the town 

of Maximianopolis next to the Roman garrison, on top of el-Ma’nakh Hill and on its southern and eastern slopes. 

Three salvage excavations were conducted at these sites in 2001 (Areas A–C; Fig 1): Area A (map ref. 21810–

1/71980–1) was opened at Kefar ‘Otnay, while Areas B and C were excavated at the site of Legio (map refs. Area 

B—21790–1/71990–1; Area C—21810–20/71990–2000).

Three main phases, dating to the Roman and Byzantine periods, were detected in Area A (Plan 1). A rock-hewn 

square (L2; floor of a room?) is attributed to the earliest phase; the pottery found on it dates from the fourth–fifth 

centuries CE. In the second phase, a pit was hewn (L6; a water cistern?), cutting into the room’s floor; the walls 

of the pit/cistern were plastered. Once it had fallen into disuse it was converted into a refuse pit, as is evident 

from the many potsherds and other artifacts found in it (Figs. 2–6). The earliest sherds date to the end of the first 

century BCE – second century CE, but the bulk of the pottery dates from the third–fourth centuries CE. Meager 

structural remains and seventh-century CE potsherds are attributed to the third phase, dated to the Byzantine 

period. 

Area B was divided into two sub-areas (B1 in the west and B2 in the east) 10 m apart. Additional squares (L1––

L5; not in plan) were opened c. 5 m south of Sub-Area B1. In Sub-Area B1 (Plan 2) three strata were exposed 

(Strata I–III) without the excavation reaching bedrock. Strata III yielded sections of two buildings of high-quality 

construction consisting of ashlar walls and floors; they may have belonged to the Roman legionary garrison 

or to a building erected alongside it. Beneath the floor level of Building 1, a water channel (L30) was exposed 
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containing twelve mollusk shells, most of which bore traces of plaster or bonding material, indicating that they 

were used in the channel’s construction. A variety of pottery vessels were found in this stratum (Figs. 7:9–13; 

9:5–7, 9–12, 14, 16; 10:4, 5, 7, 8, 11; 11:4, 5, 10, 11; 12:2, 3), dated mainly to the third–fourth centuries CE. A 

terracotta pipe (Fig. 12:4), glass vessels and stone tools (Fig. 13), a first-century CE coin and roof tiles bearing 

the stamp of the Sixth Legion Ferrata were also recovered. Renovations had been carried out on Building 2 in 

Stratum II. Most of the pottery finds from this stratum (Figs. 7:1–8, 16; 8:4, 6; 9:1, 2, 4, 15; 10:3, 6, 12; 11:1, 

2, 6, 9) also date to the third–fourth centuries CE. Also found here were a terra-cotta pipe (Fig. 12:5), a roof 

tile bearing the stamp of the Sixth Legion Ferrata, a Trajanic coin, and a limestone altar from the second–third 

centuries CE that probably came from an earlier settlement layer. Most of the nineteen mollusk shells found in 

this stratum are of edible species. The corner of a plastered pool found in the north corner of the excavation site 

was attributed to Stratum I. Structural remains were exposed in Sub-Area B2 (Plan 3), yet it is not clear to which 

of the strata exposed in Sub-Area B1 they should be attributed. Two coins from the second half of the fourth 

century CE were found on the floor (L6). Other finds from this area are a bowl (Fig. 8:2), a terra-cotta pipe (Fig. 

12:7), and a large concentration of tiles and bricks; one of the bricks bears the stamp of a Roman legion, possibly 

the Second Legion Traiana. No architectural remains were found to the south of Sub-Area B1, but the small finds 

are similar and include coins from the third and fourth centuries CE and a tile fragment bearing the stamp of the 

Sixth Legion Ferrata.

Area C (Plan 4) yielded the remains of a plastered installation (pool?), which probably dates to the Roman 

period (second–third centuries CE). Pottery (Fig. 14:1–7) and glass (Fig. 14:8, 9) finds from the installation are 

mixed, dating from the Hellenistic period to the fifth century CE. 

The finds from Areas B and C, which include imported ware, bricks and tiles with Roman legionary stamps, 

a Roman altar and coins originating from a broad geographical area—all testify to links to countries overseas 

and to the predominantly foreign nature of its inhabitants. This reinforces the identification of the site with 

the location of the Roman legionary garrison. In contrast, in Area A—where remains are identified with the 

Jewish village of Kefar ‘Otnay—most of the pottery is made locally, a well-known phenomenon at other Jewish 

settlements of this period. 

CaPtiOns tO iLLustratiOns

Fig. 1. Location map.

Plan 1. Area A, plan and section.

Fig. 2. Bowls (1, 2), mortaria (3–6) and cooking pots (7–15) from Pit 6, Area A. 

Fig. 3. Cooking pots (1–5), jugs (6–8), jars (10–13), and lids (14, 15) from Area A.

Fig. 4. Lamps from Pit 6, Area A.

Fig. 5. Glass vessels (1–5) and a loom weight (6) from Pit 6, Area A. 
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Fig. 6. Basalt bowl from Pit 6, Area A (Basket 108).

Plan 2. Sub-Area B1, plan and section.

Plan 3. Sub-Area B2.

Fig. 7. Bowls from Area B.

Fig. 8. Mortaria (1, 2), basin (3) and open cooking pots (4–7) from Area B.

Fig. 9. Cooking pots (1–8) and jugs (9–16) from Area B.

Fig. 10. Jars (1–8) and amphorae (9–12) from Area B.

Fig. 11. Amphorae (1–5), saqiye jars (6–8), and lids (9–11) from Area B.

Fig. 12. Lamps (1–4) and pipes (5–7) from Area B.

Fig. 13. Glass vessels (1, 2), stone tools (3, 4), and a bone tool (5) from Area B.

Plan 4. Area C, plan and section.

Fig. 14. Pottery (1–7) and glass (8, 9) from Area C.  


