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נחל עומר: כפר מן התקופה האסלאמית הקדומה בערבה

יהודית בן-מיכאל, יגאל ישראל ודב נחליאלי

)נ"צ  עומר  נחל  של  המזרחית  הגדה  על  עומר,  שלוחת  של  הצפוני  בחלקה  קרטון  גבעות  בין  משתרע  עומר  נחל  אתר 

216824/494885(, כ-2 ק"מ מצפון-מזרח למואה )מויית עוואד(. האתר שוכן ליד מפגש דרכים: דרך הערבה והדרך העולה 

 .)Frank 1934:274–275( 1932 את האתר סקר לראשונה פ' פרנק בשנת .)להר הנגב מעין סהרונים )'דרך הבשמים'; איור 1

ד'  בנגב, סקרו את האתר  ובשנת 1981, במהלך סקר החירום  )תשל"ג(,  ז' משל  באוקטובר 1972 סקר את האתר בשנית 

ובסקר נחשפו שרידים  בחפירות  ו-1.1991  ניהלו את החפירות במקום בשנים 1983, 1988  והם אף  ישראל,  וי'  נחליאלי 

ובערוצים הסמוכים  של כפר קטן מהתקופה האסלאמית הקדומה. שרידים של שטחי חקלאות שלחין תועדו לצד הנחל 

לכפר, ממערב ומצפון-מערב לו. שטחים אלה הושקו באמצעות אמות מים, שהובילו מים ממעיינות ליד מואה )איורים 2, 

3; ישראל וגיני תש"ס(. במרחק כ-500 מ' מדרום-מזרח לשרידי היישוב נסקר בית קברות )נ"צ 217142/494693(, השייך 

כנראה ליישוב, ובו כ-30 קברים.

החפירה

 ,)L33–L29  ,L26( אשפה  ריכוזי  ושישה   ,)B( מסגד  לרבות   ,)P–A( מבנים  מכלולי  שישה-עשר  כוללים  הכפר  שרידי 

המשתרעים על פני שמונה וחצי דונם בקירוב )תכנית 1; איור 4(. סמוך למבנים תועדו קטעי קירות )S ,R ,Q(, ששימשו 

כנראה להטיית מי גשמים אל מחוץ לבתי הכפר. 

)G–A( נחפרו במלואם או בחלקם )טבלה 1(: שישה מבני מגורים )תכניות 2–7(  מכלולי המבנים.2 שבעה ממבני הכפר 

והמסגד )תכנית 8(. המבנים הם חד-תקופתיים ורובם בני שני חדרים רבועים לפחות; לאחד מהם חצר צמודה, התחומה 

ונבנו  גובה השתמרות מרבי( הושתתו על סלע האם  1 מ'  )כ-0.6 מ' רוחב,  G(. קירות המבנים  )L7 במבנה  בקיר אבנים 

ממסד של אבני גוויל וחלוקי נחל )0.2–1.0 מ' גובה( שמעליו הונחו לבני בוץ שגודלן אינו אחיד )0.2 × 0.4 מ' בממוצע; 

המבנים  קירות  חצץ.  או  ושבלולים,  עשבים  שיטה,  ענפי  קנים,  גללים,  כגון  אורגני,  חומר  שולב  בלבנים   .)6  ,5 איורים 

טויחו מפנים ומחוץ בבוץ )איור 6(, המכיל אף הוא חומר אורגני. רצפות החדרים מנצלות את סלע האם, או שהן עשויות 

מעפר מהודק. המבנים קורו בקורות עץ, שמעליהן הונחו גזעי תמר ושיטה ומעליהם — מחצלות שכוסו במעזבה )אדמה 

שמעורב בה חומר אורגני(. שברי קורות עץ מהקירוי נמצאו במבנים A ו-D.3 שיטת בנייה זו מוכרת באתרי יישוב אחרים 

בני התקופה האסלאמית הקדומה בערבה ובסביבת אילת: אתר נחל שחק )ישראל, נחליאלי ובן-מיכאל תשנ"ה(, אל-עמר 

)נחליאלי תשנ"ב:126(, יטבתה )משל ואיילון תשל"ט(, עין מרזב )פורת תשע"ו(, עין עברונה )פורת תשע"ו; פורת ואבנר 

.)Rapuano 2013( ואילת )תשל"ט:70(, אילת-אילות )אבנר תשנ"ח
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איור 2. מעיין, מתקני מים ואתרים בסביבת החפירה.
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איור 3. האתר בנחל עומר, מבט לצפון.
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תכנית 1. תכנית כללית של שרידי הכפר.
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איור 4. האתר בנחל עומר, מראה מן האוויר לכיוון דרום-מערב.

חצר )נסקרה בלבד(חפירה לצד המבנהחדריםמבנה

לא נחפרונחפרו חלקיתנחפרו במלואם

AL4 ,L1L3L5 ,L2

BL40

CL10L13L45 ,L44

DL21L23L22

EL19 ,L18L14L20 ,L17–L15

FL28 ,L27L35 ,L34 ,L25 ,L24

GL9L8L12 ,L11L7

טבלה 1. היקף החפירה במבנים
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במבנים D ,A ו-G התגלו פתחים )0.7–0.8 מ' רוחב; איור 7(, המוליכים אל תוכם מבחוץ. כמו כן, נחשפו פתחים פנימיים 

המחברים בין חדרים צמודים, למשל בין חדר 21 לחדר 23 במבנה D, בין חדר 18 לחדר 19 במבנה E ובין חדר 9 לחדר 11 

במבנה G. בכמה מהפתחים אף השתמרה אבן סף, למשל בפתחי חדרים 1 ו-4 במבנה A, בפתח חדר 10 במבנה C )איור 

איור 5. חדר 21 במבנה D: לבני בוץ על מסדי אבן, שרידי עץ ושני פתחים, מבט לדרום-מזרח.

איור 6. חדר 21 במבנה D: לבני בוץ על מסד אבן II, קירות מטויחים בבוץ, מבט לדרום-מערב.
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8( ובפתח חדר 8 במבנה G. במבנים נחשפו כמה מתקנים. בחדר 3 במבנה A נחשף מתקן מעוגל, שהשתמרו ממנו שלוש 

אבנים ניצבות )L3a; 0.2 מ' גובה(. בחדר 10 במבנה C נחשף מתקן רבוע, שהשתמרה ממנו דופן אחת שנבנתה מנדבך אחד 

של אבנים ומעליהן לבנים )L10a; 0.3 מ' גובה; איור 9(. בחדר 8 במבנה G נמצאה אבן מעובדת, מעוגלת )0.2 מ' קוטר(, 

ששימשה כנראה משטח עבודה, אולי לריסוק זיתים )השוו פורת תשע"ו:*34, איור 19:31(.

בחדרים 21 )איורים 5–7( ו-23 במבנה D ובמסגד )חדר 40; מבנה B; תכנית 8; איור 10( נחשפו עמודים. בחדר 9 במבנה 

G ובחדר 23 במבנה D נתגלו אומנות אחוזות. עמודים ואומנות אלה שימשו כנראה לתמיכת הגג. בחדר 21 במבנה D נחשפו 

שרידים של שני עמודים )II ,I; תכנית 4(, שנבנו ממסד אבן ומעליו עמודים שנבנו מלבנים. שני מסדי האבן )0.7 × 0.7 מ' 

כל אחד( בחדר זה אינם אחידים בגובהם: האחד )I( גובהו 0.3 מ', והאחר )II( גובהו 0.5 מ'. שרידים של מסדי אבן נוספים 

 .)B חדר 40; מבנה( ובמסגד ,D כנראה של עמודים, נמצאו גם במרכז חדר 23, הצמוד לחדר 21 במבנה ,)0.31 מ' גובה(

בחדר 9 במבנה G נחשפו שלוש אומנות )תכנית 7(: שתיים )0.4 × 0.5 × 0.7 מ', 0.3 × 0.5 × 1.1 מ'( צמודות לקירות הרוחב 

)W8 ,W6( ואחת )0.35 × 0.50 × 0.60 מ'( במרכז הקיר הצפוני )W7(. ארבע אומנות נחשפו גם בחדר 23 במבנה D )כ-0.5 

× 0.7 מ' מידות המסד, כ-0.3 מ' גובה(. שיטת בנייה הכוללת שימוש באומנות אחוזות מוכרת גם באתר נחל שחק )ישראל, 

נחליאלי ובן-מיכאל תשנ"ה(, ביטבתה )משל ואיילון תשל"ט( בעין עברונה ובעין מרזב )פורת תשע"ו(.

מקצת המבנים שופצו במהלך קיומו של היישוב. בחדר 10 במבנה C זוהו שני מפלסי חיים. על המפלס התחתון נמצאו 

שבר של קערה )איור 5:11(, חרוז ופקק מאבן גיר )לא צוירו(, וכן עצמות בעלי חיים )הקר-אוריון, להלן(. על המפלס העליון 

איור 7. חדר 21 במבנה D, מבט לצפון-מזרח.
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נמצאו חרסים )לא צוירו(, שברי סטיאטיט )לא צוירו(, שרידי עץ וחפצי מתכת, ובהם עיטורי עופרת )איור 13( ותכשיט זהב 

 Baginsky and Shamir( ומשקולות פלך מעץ )ייחודי )ר' לסטר 2017(. כן נמצאו על המפלס העליון מקלעות )לא נבדקו

שני  כיסו את   C 10 במבנה  הגג של חדר  L10a. מפולות  גם מתקן  שייך  Tables 1, 3, Fig. 28 :1995(.4 למפלס העליון 

המפלסים בשכבה של חומר לבנים בהיר )0.2 מ' עובי(. 

איור 8. חדר 10 במבנה C, אבן סף בפתח, מבט לדרום-מערב.

איור 9. חדר 10 במבנה C, שרידי מתקן L10a, מבט לדרום-מזרח.
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שינויים אדריכליים הובחנו גם בחדר 21 במבנה D )איורים 5–7(. שני פתחים נפרצו בחדר זה, האחד בקיר הצפוני-המזרחי 

)W5( והשני בקיר הדרומי-המזרחי )W4(. בשלב כלשהו נחסם הפתח בקיר 4, כנראה בשל בניית עמוד II מולו ובניית אומנה 

מצדו האחר בחדר 23, ובמקומו נפרץ פתח חדש בחלקו הצפוני-המזרחי של קיר 4. ייתכן ששינויים אלה בתכנית המבנה 

מלמדים שחדר 23 נבנה לאחר חדר 21. כדי לחשוף את הפתח הצפוני-מזרחי במלואו נחפר גם שטח מצומצם )L22( מחוץ 

 Baginsky and Shamir( לחדר 21. במפלס התחתון בשטח זה התגלו שכבת גללים עשירה באריגים ובחומר אורגני אחר

Tables 1, 2; Catalogues A:1, 32–34, 38, B:32 ,1995( וכן חרסים )איורים 6:11; 7:12(, עצמות בעלי חיים וצדף של אם 

הפנינה )הקר-אוריון, להלן(. מעל המפלס התחתון בלוקוס 22 נמצאו מפולות אבנים, ומעליהן שכבה דקה של אפר. מעל 

שכבת האפר נמצאו מפולות של קיר 5 של חדר 21.

המסגד )מבנה B; תכנית 8; איור 10( ממוקם במרכז הכפר, גבוה מעט 

מיתר המבנים. זהו מבנה מלבני בן חדר אחד )L40; 5 × 10 מ'(, שקירותיו 

 ,W2( במרכז הקיר הדרומי .)השתמרו לגובה שני נדבכים )0.4 מ' גובה

W3( נבנה כנראה מח'ראב מעוגל, שרק מקצתו השתמר )1.5 מ' רוחב 

המפתח, 1 מ' עומק(. על רצפת המבנה נותרו שתי הצטברויות של חומר 

בהיר )b ,a(, אולי של לבנים שהונחו על מסד אבן. ייתכן שאלו שרידי 

בסיסים של עמודי עץ)?( לתמיכה בקירוי. על הרצפה נמצאו מעט מאוד 

שברי כלי חרס.

איור 10. המסגד )מבנה B(, מבט למערב.

.)B תכנית 8. המסגד )מבנה
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לצד הקירות ובתוך המבנה לא נמצאו מפולות אבנים, ועל הרצפה לא נמצאו שרידי חומר אורגני של קירוי האופייני לבתי 

היישוב. לפיכך נראה כי המסגד הוא מטיפוס המסגדים הפתוחים, וכי הוא קורה בקירוי קל של כפות תמרים להצללה בלבד. 

מסגדים כאלה מוכרים מאתרים אחרים בהר הנגב, בערבה )ישראל Sharon, Avner and Nahlieli 1996 ;2009( ובעבר הירדן 

)Avni 1996:26–27, ור' שם מראי מקום(.

חלקית  בחפירה   .)L33–L29  ,L26( אשפה  מצבורי  שישה  התגלו  למבנים,  מצפון-מערב  הכפר,  בשולי  אשפה.  מצבורי 

 Shamir and Baginski 2017; Baginsky and Shamir( אריגים ,)במצבור 30 נמצאו שברי כלי חרס וחפצי מתכת )לא צוירו

Tables 1, 2, Catalogues A–D :1995( ועצמות בעלי חיים )הקר-אוריון, להלן(.

הממצאים

עופרת  עיטורי  ובהם  מתכת,  חפצי  סטיאטיט;  קערות  גם  ובהם  אבן,  כלי  חרס;  כלי  עשירים:  ממצאים  התגלו  בחפירה 

ותכשיטים — אחד מהם עשוי זהב; מעט שברי זכוכית;5 עצמות בעלי חיים; צדפים וקונכיות; מטבעות; פיסות עור, חלקן 

מעובדות; ממצא ארכיאובוטני, ובו גלעיני תמרים וזיתים, קליפות רימון, סיבים של שיער עז ושיער אדם ועצי שיטה ותמר; 

ומכלול של 251 פיסות אריג עשויות משי, כותנה, פשתן, צמר ושיער עזים, מהן נבדקו 73, וכן קטעי מקלעות, משקולות 

 .)Baginski and Shamir 1995( פלך מעץ וחבלים

הממצאים שהתגלו באתר אופייניים לתקופה האסלאמית הקדומה.6 ממצאים דומים התגלו באתרים אחרים בני תקופה זו 

בנגב ובערבה, ובהם אתר נחל שחק )ישראל, נחליאלי ובן-מיכאל תשנ"ה; Shamir 1995(, החווה בנחל לענה )נחליאלי, 

 Haiman( ִעלי )בן-מיכאל, ישראל ונחליאלי תשס"ה(, החווה בנחל מתנן  ישראל ובן-מיכאל תשנ"ז(, הכפר בנחל בשור 

Horwitz 1995 ;1995(, המצודה ביטבתה )Davies and Magness 2015(, החוות בעין מרזב, עין יטבתה ועין עברונה )פורת 

תשע"ו( והכפר באילת-אילות )אבנר תשנ"ח(. 

כלי החרס

באתר נתגלה מכלול קטן של כלי חרס, האופייני לתקופה האומיית וראשית התקופה העבאסית; מגוון טיפוסי הכלים דל 

ועיקרו נועד לשימוש ביתי. להלן מדגם מייצג: קערית-ספל )איור 1:11(; קערית עמוקה )איור 2:11(; קערות במגוון גדלים, 

צורות ועיטורים )איור 3:11–7(; קדרות בישול )איור 8:11, 9(; מכסים )איור 10:11–12(; סירי בישול סגורים )איור 1:12, 

2(; קנקנית )איור 3:12(; פך )איור 4:12(; וקנקנים )איור 5:12–7(. כן נתגלה בסיס של קערה או פך, ששימש כנראה נר 

בשימוש משני )איור 8:12(. 

במכלול זה כמה שברי כלי חרס עשויים ביד מטין גס וכהה, למשל הקערה באיור 7:11. כלים דומים נמצאו בעין עברונה 

)פורת תשע"ו: איור 21:29, 22(. מקצת משברי כלי החרס שייכים למשפחת 'כלי מהש' )Mahesh Ware; איור 1:11, 3–6, 

כלים  בעיטורי מסרק. משפחת  ולעתים הם מעוטרים  חולי  ירוק, מרקמם  או  בגוונים צהוב  בהיר  כלים שיוצרו מטין   :)8

בערבה  בארות-המנהרה  באתרי  החפירות  בעקבות  אך   ,)Whitcomb 1989( לסה"נ  הח'–הט'  למאות  בעקבה  תוארכה  זו 

נראה שאפשר להקדימה לתקופה האומיית )פורת תשע"ו:*70(. טיפוסי כלים הדומים לאלה שנמצאו בחפירה התגלו ברוב 

האתרים מהתקופה האסלאמית הקדומה בהר הנגב, בערבה ובסביבת אילת )פורת תשע״ו, ור׳ שם מראי מקום(. 
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איור 11. ממצא כלי חרס.
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הקבלותתיאורסללוקוס/חדרהחפץמס׳

בן-מיכאל, ישראל ונחליאלי תשס״ה: איור 1:11ורדרד-צלהב, צריפה בינונית2130/1קערית-ספל1

חום בהיר, חסמים, צריפה טובה, עיטור רכס בהון456/1קערית עמוקה2

פורת תשע״ו: איור 3:26ורדרד-צלהב, חסמים, צריפה בינונית955/1קערה3

פורת תשע״ו: איור 18:26ורדרד-צלהב, צריפה בינונית, שפה מעוטרת1454קערה4

פורת תשע״ו: איור 14:26, 16ורדרד-צלהב, צריפה בינונית, עיטור על השפה ומחוץ1037קערה5

אבנר תשנ״ח: איור 9:12ורדרד-צלהב, צריפה בינונית, עיטור על השפה2233/5קערה6

פורת תשע״ו: איור 21:29, 22חום כהה, חסמים, עשויה ביד2134/3קערה7

ישראל, נחליאלי ובן-מיכאל תשנ״ה: איור 12:6אדמדם, צריפה בינונית2130/7קדרת בישול8

Haiman 1995: Fig. 8:11אדמדם כהה, צריפה בינונית2130/2קדרת בישול9

ישראל, נחליאלי ובן-מיכאל תשנ״ה: איור 9:6אדמדם כהה, צריפה בינונית955/2מכסה10

ישראל, נחליאלי ובן-מיכאל תשנ״ה: איור 11:6חום-אדמדם, צריפה בינונית1844מכסה11

נחליאלי, ישראל ובן-מיכאל תשנ״ז: איור 9:9חום-אדמדם, צריפה בינונית2130/8מכסה12
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הקבלותתיאורסללוקוס/חדרהחפץמס׳

אבנר תשנ״ח: איור 10:13אדמדם, צריפה בינונית2130/3סיר בישול סגור1

נחליאלי, ישראל ובן-מיכאל תשנ״ז: איור 4:9חום-אדמדם, צריפה בינונית951/2סיר בישול סגור2

נחליאלי, ישראל ובן-מיכאל תשנ״ז: איור 12:9ורדרד, חסמים, צריפה בינונית115/1קנקנית?3

בן-מיכאל, ישראל ונחליאלי תשס״ה: איור 19:9חום-ורדרד, חסמים, צריפה בינונית2130/4פך4

ישראל, נחליאלי ובן-מיכאל תשנ״ה: איור 16:6חום-אדמדם, חסמים, צריפה בינונית959קנקן5

בן-מיכאל, ישראל ונחליאלי תשס״ה: איור 21:11חום-ורדרד, חסמים, צריפה בינונית2132/7קנקן6

חום-אדמדם, ליבה כהה, צריפה בינונית2233/6קנקן7

ורדרד-צלהב, חסמים, צריפה בינונית115/2נר )שימוש משני(8

בן-מיכאל, ישראל ונחליאלי תשס״ה: איור 3:14סטיאטיט456/2קערה9

פורת תשע״ו: *32, איור 1:30סטיאטיט, מעוטרת2134/4קערה10

איור 12. ממצא כלי חרס וכלי סטיאטיט.

5

6

4

7 8 9

10

321

100



15יהודית בן-מיכאל, יגאל ישראל ודב נחליאלי

חפצי האבן

)איור 9:12, 10(; הקערה באיור  וכן קערות מאבן סטיאטיט  )לא צוירו(,  גיר  נמצאו אבני שחיקה, מקבות, פקקים מאבן 

10:12 מעוטרת. כלי סטיאטיט נמצאו באתרים רבים מן התקופה האסלאמית הקדומה בהר הנגב, בערבה ובסביבת אילת, 

ונחליאלי  ישראל  )בן-מיכאל,  ִעלי  בשור  נחל   ,)25:7 איור  תשנ"ה:  ובן-מיכאל  נחליאלי  )ישראל,  שחק  נחל  אתר  ובהם 

תשס"ה: איור 1:14–5(, נחל מתנן )Haiman 1995: Fig. 8:23(, עין עברונה ועין מרזב )פורת תשע"ו: איורים 30, 1:59–3(, 

אילת )Rapuano 2013: Fig. 24:3( ואילת-אילות )אבנר תשנ"ח: איור 1:15(. בעקבה נמצאה קערת סטיאטיט במכלול מן 

התקופה העבאסית )Whitcomb 1989:264, Fig. 8:m(. כלי סטיאטיט נמצאו גם בחורבת פטיש שבנגב המערבי )הכלים 

טרם פורסמו; לדוח ראשוני, ר' נחליאלי וישראל תשמ"ח( ובבית כייפא שבהר ציון בירושלים, שם נמצאו דפוסים עשויים 

גליליות שבסיסן  )ברושי תשל"ג:107(. קערות סטיאטיט  כנראה המאה הח' לסה"נ  ליציקת תכשיטים, שזמנם  סטיאטיט 

שטוח מופיעות בארץ ישראל לראשונה בתקופה האסלאמית הקדומה, אולי בהשפעת כלים דומים שהיו שכיחים בתקופה זו 

.)Brosh 1986:67( באיראן ובמסופוטמיה

חפצי מתכת

נמצאו שברים אחדים של מכלים קטנים )קופסות?( וטבעת ששימשה אולי לקשירת בהמות. עוד נמצאו עיטורי עופרת )איור 

13(, פיסת עופרת, כנראה חומר גלם לעיצוב עיטורי עופרת, ותכשיטים, ובהם טבעות ועגיל או תליון מזהב )ר' לסטר 2017(. 

פריטי עופרת דומים נמצאו באתר נחל שחק )ישראל, נחליאלי ובן-מיכאל תשנ"ה: איור 1:7–3( ובנחל לענה )נחליאלי, 

ישראל ובן-מיכאל תשנ"ז: איור 16:9–18(. פריטים אלה נוצקו בתבנית והיו אולי חלק מעיטורי מראות או עיטורי מכסים 

של קופסות. עיטורי ורדות זהים נמצאו בדפוסים ליציקת תכשיטים בחפירות בית כייפא בירושלים )ברושי תשל"ג:107(. 

.)Brosh 1986:66–68, Pl. 1:1( עיטורים כאלה קישטו גם כלי חרס בתקופה האומיית

איור 13. עיטורי עופרת.
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מטבעות

אריאל ברמן ודונלד צ' אריאל

נמצאו שישה מטבעות, שארבעה מהם זוהו; רק אחד מהארבעה התגלה בהקשר ברור )מס' L24 ;1 במבנה F(, והנותרים 

באתרים שעיקר הממצא  בערבה  נמצאים   )2  ,1 )מס'  טרום-אומיים  דופן שמטבעות  יוצא  זה  אין  פני השטח.  על  התגלו 

בהם מהתקופה האסלאמית הקדומה. באתר נחל שחק שבצפון הערבה, המתוארך אף הוא לתקופה האסלאמית הקדומה, 

בין מטבעות  קשר  ייתכן שיש  תשנ"ה(.  )ברמן  האומיית  התקופה  ועד  ההלניסטית  התקופה  למן  נמצאו מטבעות שזמנם 

אלה מהיישוב בנחל עומר לח'אן ולמצודה במואה, המרוחקים כ-2 ק"מ ממערב לחפירה ומתוארכים למן המאות הג'–הב' 

לפסה"נ ועד שלהי המאה הג' לסה"נ )ישראל וגיני תש"ס; כהן תשמ"ב(.

1. סל L24 ,60, ר"ע 88659.

גטה )209–212 לסה"נ(, פטרה.

.Δ :)פנים: ]---[ דיוקן לימין, לבוש שריון וגלימה צבאית; טביעת רכב עגולה )על הצוואר

גב: ]---[ טיכי יושבת לשמאל על סלע; ידה הימנית מושטת, בשמאלית שלל.

Æ, 0, 8.10 גרם, 20 × 23 מ"מ. 

CHL:194, No. 45; Howgego 1985:278, No. 801.

2. ר"ע 119955.

המאה הד' לסה"נ?

פנים: לא קריא. 

גב: דמות?

Æ, פלס, 1.21 גרם, 13 × 15 מ"מ.

3. ר"ע 119954.

אומיי, פוסט-רפורמה.

פנים: לא קריא.

גב: محمد \ رسول \ هللا.

Æ, פלס, 4.66 גרם, 19 מ"מ.

4. ר"ע 119956.

אומיי, פוסט-רפורמה.

פנים: ]מעגלים חד-מרכזיים[

גב: ]מעגלים חד-מרכזיים[

Æ, פלס, 1.09 גרם, 11 × 15 מ"מ.
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עצמות בעלי חיים וצדפות

דליה הקר-אוריון

 L14 ;D במבנה L23-ו L21 ;C במבנה L10 ;A במבנה L3-ו L1( עצמות בעלי החיים נמצאו בחדרים רבים ברחבי הכפר

ו-L19 במבנה L27 ;E ו-L28 במבנה L9 ;F ו-L11 במבנה G(, וכן צמוד למבנה D מבחוץ )L22( ובאחד ממצבורי האשפה 

)L30(. נבדקו 54 עצמות בעלי חיים שהתגלו בארבעה חדרים )L1 במבנה L10 ;A במבנה L21 ;C במבנה L11 ;D במבנה 

G( ומחוץ למבנה D )L22(. מרבית העצמות שנבדקו שייכות למעלי גרה קטנים )כ-71%( — עזים, כבשים וצבאים; מספר 

עצמות העזים גדול מזה של הכבשים והצבאים. כמו כן, נמצאו עצמות של גמל )כ-25%(, ארנבת )1.7%( ועוף )1.7%(. 

בחדר 10 במבנה C נמצאה עצם ירך של עוף, המתאימה במידותיה לקורא )Ammoperdix heyi(, עוף מצוי בנגב הלן בין 

סלעים ובדרדרות אבנים.

ממשפחת   )Turritella communis אורך;  ס"מ   3( מצויה  טורית  נמצאה  וקונכיות.  הפנינה  אם  צדפות  נמצאו  בחפירה 

.)Ostrea edulis( המשמשות למאכל )Ostreidae( וצדפות שבורות ממשפחת האוסטראות )Turritellidae( הטוריות

העוף  הצבי,  הכבש,  העז,  ואילו  משאות,  לנשיאת  כנראה  שימש  הגמל  לאזור.  אופייני  באתר  שנחשף  הפאונה  ממצא 

והארנבת שימשו למאכל. ממצא דומה נחשף באתרים אחרים בני התקופה האסלאמית הקדומה בהר הנגב ובערבה, ובהם 

 Horwitz( נחל מתנן ,)אתר נחל שחק )ישראל, נחליאלי ובן-מיכאל תשנ"ה(, נחל לענה )נחליאלי, ישראל ובן-מיכאל תשנ"ז

לי )בן-מיכאל, ישראל ונחליאלי תשס"ה(. 1995(, אילת-אילות )Horwitz 1998(, עין עברונה )פורת תשמ"ח( ונחל בשור ִעִִִִ

מדידות גיל רדיומטריות

ישראל כרמי ודרור סגל

בסוף שנת 1991 נמסרו למעבדת מכון ויצמן ארבע דגימות מאתר נחל עומר במטרה לאשש את גיל האתר, שיוחס לראשית 

התקופה האסלאמית הקדומה. נדגמו שרידי עץ )RT-1559(, פיסות פחם מחדר 14 במבנה E )סל RT-1560 ;54(, שרידי עץ 

 ;RT-1597 ;L30( ואריג דומה לשק יוטה בצבע חום ממצבור אשפה )RT-1561 ;42 סל( A תמר וגלעין תמר מחדר 3 במבנה

 Carmi '(. הדגימות טופלו ונוקו בהתאם לתקן המקובל )לתהליכי ההכנה והמדידה של הדגימות, רCarmi and Segal 1995
1987(. היעילות הכימית הייתה מרבית. תוצאות המדידה מוצגות בטבלה 2, בתחום סטיית תקן אחת.7

האסלאמית  התקופה  עד  הביזנטית  מהתקופה  באתר,  למדי  ממושך  שימוש  על  מלמדות   )2 )טבלה  המדידה  תוצאות 

הקדומה לפחות. מקורן של מרבית הדגימות בחומרים שמשך חייהם קצר, ולכן יש לשער שהם מייצגים מועד קרוב לגיל 

הסתברות )%(***גיל קלנדרי )לסה״נ(**C14 ‰δC¹³ ‰*YBP∆דגימה 

RT-1559-136.1±5.1-23.2151176±47897–780 99

RT-1560-160.1±4.6-22.1151402±44669–609 100

RT-1561-143.5±4.9-21.041244±46810–686 97.5

RT-1597-168.2±4.2-23.471479±40630–560 100

טבלה 2. תוצאות מדידות גיל רדיומטריות

* גיל פחמן 14 קונבנציונלי )לפני ימינו(.
7.)Niklaus 1991( CalibETH לפי תכנת )Stuiver and Kra 1986( כיול דנדרוכרונולוגי **

*** התוצאות הן בתחום סטיית תקן אחת וההסתברות שלהן ניתנת באחוזים.
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כי תקופת השימוש העיקרית באתר הייתה  נראה  פי תוצאות המניה  כי האריג הוכן בתקופה הביזנטית. על  נראה  האתר. 

בתקופה האסלאמית הקדומה.

דיון

תאריך הכפר

בערבה  הנגב,  בהר  לסה"נ  הו'–הט'  באתרים מהמאות  לזה שנמצא  דומה  עומר  בנחל  ביישוב  החרס שנמצא  כלי  מכלול 

ובסביבת אילת. עיטורי העופרת וכלי הסטיאטיט שנמצאו באתר אופייניים אף הם לפרק זמן זה. גם המסגד הפתוח שהתגלה 

במרכז הכפר מלמד שזמנו של היישוב בתקופה האסלאמית הקדומה )Avni 1996:27–28, 40(. מעט החפצים שזמנם מוקדם 

יותר, ובהם כמה שברי כלי חרס )לא צוירו(, שני מטבעות )אריאל וברמן, לעיל: מס' 1, 2( ופיסת אריג )כרמי וסגל, לעיל: 

טבלה 2: דגימה RT-1597(, הם כנראה ממצא אקראי שמקורו בח'אן או במצודה במואה, ואולי בשרידי אשפה של שיירות 

סוחרים שעברו במקום. נראה אם כן, כי הפעילות העיקרית באתר התקיימה בתקופה האומיית ובראשית התקופה העבאסית.

הבנייה

שיטת הבנייה של המבנים בכפר בנחל עומר — מסד אבן ומעליו בנייה בלבנים — שימשה באתרים אחרים מן התקופה 

האסלאמית הקדומה בערבה, למשל אתר נחל שחק )ישראל, נחליאלי ובן-מיכאל תשנ"ה(, אל-עמר )נחליאלי תשנ"ב:126(, 

נוחים מאוד לצד  זו  בנייה  )Rapuano 2013(. התנאים לשיטת  ואילת  )פורת תשע"ו(  ועין מרזב  יטבתה  עין  עין עברונה, 

הערוצים בערבה: זמינות של חומר גלם — חלוקי נחל, עשבים, מים ואדמה — ואקלים יבש, המאפשר משך חיים ממושך 

ללבנים. שיטת בנייה זו מקובלת עד היום בחצי האי ערב, וייתכן שהיא מרמזת על מוצאה של האוכלוסייה שהתגוררה באזור 

או על קשריה עם חצי האי ערב בחסות השלטון האומיי.

סיכום

הכפר בנחל עומר הוא אחד מעשרות יישובים שהוקמו בתקופה האסלאמית הקדומה בהר הנגב ובערבה ושגשגו במהלכה. 

פשר לתושביו להתפרנס  ִאִִִִִ ולדרך הבשמים  וסמוך לדרך הערבה  ומעיינות  ערוצים  ליד  גדת הנחל,  על  מיקומו של הכפר 

מכלכלה מגוונת: חקלאות, גידול צאן ומתן שירותי דרך לשיירות הסוחרים שנעו בדרכים הסמוכות לכפר. נראה שהכפר 

נוסד במקום זה כדי לספק שירותי דרך לשיירות שעברו באזור כשפניהן לדרום, אל מצרים וחצי-האי ערב, והלאה למפרץ 

הפרסי ולהודו; למערב, אל הים התיכון; לצפון, אל סוריה; ומזרחה, אל מרכז אסיה לדרך המשי לסין. הצורך באספקת 

מזון לתושבי הכפר ולשיירות החולפות חייב פיתוח מערכת השקייה שתאפשר גידולים חקלאיים באזור צחיח זה. מי הנגר 

לא הספיקו לחקלאות, ועל כן נבנו אמות מים ובריכות אגירה שסיפקו מים בקביעות. מתקני מים אלה חייבו השקעה של 

משאבים ותחזוקה שוטפת. מיקומו של המסגד במקום בולט במרכז הכפר, ועם זאת מרוחק מעט מיתר הבתים, מלמד שהוא 

שירת כנראה גם עוברי אורח מזדמנים.

על הקשר של תושבי הכפר עם השיירות שעברו במקום אפשר ללמוד מממצא האריגים. רוב האריגים עשויים כותנה, 

פשתן ומשי, ומקצתם — צמר ושיער עזים. כותנה אינה גדלה באזורים צחיחים, וגם אריגי הפשתן והמשי אינם מקומיים 

)Baginski and Shamir 1995(, ולכן סביר להניח שמוצאם של רוב האריגים במקומות מרוחקים לאורך נתיבי השיירות 
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בתימן או בהודו. יתר על כן, הטוויה, הצביעה והעיטור של אריגים אלה אופייניים לתימן ולהודו. עם זאת, שלושה פלכים 

עשויים עץ שנתגלו באתר )Shamir and Baginski 2017( הם הוכחה שביישוב היה ייצור מקומי של אריגים, כנראה פשוטים 

וזולים שיוצרו מצמר ומשיער עזים. 

 Shamir and Baginski( מגוון האריגים ואיכותם, ובהם אריגי משי, היחידים שנמצאו בארץ בתקופה זו, וטוניקה ייחודית

2017( לצד תכשיט זהב )ר' לסטר 2017( מלמדים על השגשוג הכלכלי שממנו נהנו תושבי הכפר בנחל עומר. 

הערות

החפירות )הרשאה מס׳ A-1842/1991-01(, מטעם אגף העתיקות והמוזיאונים, נערכו לסירוגין בשנים 1983, 1988 ו-1991 כחלק מפעילות של חגיגות   1

בר-מצווה לילדי הערבה ושל המבצע לזכר יוסי יפה. את החפירות ניהלו יגאל ישראל ודב נחליאלי, בסיוע מרגלית היוש, יעקב קלמן וגיל טהל. עוד סייעו 

בחפירה נחשון סנה )צילום שטח(, ישראל ותקין, ואדים אסמן, טניה קורנפלד, נטליה זאק, שרון גל ועדי הלפרן )מדידות ושרטוט(, רחל גרף ולורי לנדר 

)ציור ממצא(, צילה שגיב )צילום סטודיו(, אריאל ברמן ודונלד צ׳ אריאל )נומיסמטיקה(, אורית שמיר ועליזה בגינסקי )אריגים, מקלעות וחבלים(, אורי 

ברוך )ארכיאובוטניקה(, דליה הקר-אוריון )ארכיאוזואולוגיה(, יעל גורין-רוזן )זכוכית( וישראל כרמי ודרור סגל )בדיקות פחמן-14(. תודה למרים אבישר 

ז״ל על העזרה בזיהוי הקרמיקה. תודה מיוחדת לעורכת דפנה תובל-מרקס.

בחרנו להציג את שרידי הבנייה בקצרה מפני שזהו יישוב חד-שכבתי והבנייה של המבנים זהה. פרטים ייחודיים תוארו בפירוט.  2

ד״ר אורי ברוך זיהה את הממצא הארכיאובוטני, ואנו מודים לו על כך )לא יתפרסם(.  3

 .L21-אלא ל L10-סל 34 לא שייך ל :D-ו C נפלה טעות באיור 28, בטבלה 3, ובקטלוגים )Baginsky and Shamir 1995( במאמרן של בגינסקי ושמיר  4

.L10-רק שתי משקולות הפלך התחתונות באיור 28 שייכות ל

שברי הזכוכית שהתגלו בחפירה מעטים, ועל כן הם לא נחקרו.  5

תיאור ממצא כלי החרס, כלי האבן, קערות הסטיאטיט ועיטורי העופרת מהחפירה לא הורחב, שכן ממצאים דומים פורסמו בהרחבה במאמרים רבים   6

בעבר.

יחסי  גיל משקל  לכל  לייחס  זה אפשר  יותר מגיל קלנדרי אחד. במקרה  בו  ייתכן מצב שמתקבל  פיתול בעקומת הכיול הדנדרוכרונולוגי,  יש  כאשר   7

המתבטא בהסתברות שהגיל הזה הוא הנכון. אפשר כמובן לאחד את הגילים ולקבל הערכה בהסתברות של 100%.
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Nahal ʻOmer: a Village frOm the early islamic PeriOd iN the ʻAraVa

Judith BeN-michael, yigal israel And dOv Nahlieli

The site of Nahal ʻOmer—a small village from the Early Islamic period—lies among chalk hills in the northern 

part of the ʻOmer spur, on the eastern bank of Nahal ʻOmer (map ref. 216824/494885(, approximately 2 km 

northeast of Moʼa (Moyat ʻAwad(. This location lies at a crossroads between the ʻArava road and the route 

climbing up from ʻEn Saharonim to the Negev Highlands (the Spice Road; Fig. 1(. 

The site was first surveyed by F. Frank in 1932. In October 1972, it was surveyed for a second time by Z. 

Meshel, and in 1981, during the Negev Emergency Survey, the site was surveyed by D. Nahlieli and Y. Israel, 

who also directed excavations at the site in 1983, 1988, and 1991. In the survey, evidence of irrigated farmland 

was recorded near the streambed of Nahal ‘Omer and in nearby wadis to the west and northwest of the village. The 

plots were watered using aqueducts that channeled water from springs near Moʼa (Fig. 2(. A cemetery (map ref. 

217142/494693( containing about 30 graves that probably belonged to the village was surveyed approximately 

500 m to its southeast.

The excavations and survey revealed remains of a small village from the Early Islamic period: sixteen 

architectural complexes (A–P(, including a mosque (B(, and six garbage dumps (L26, L29–33(, all covering 

approximately 8.5 dunams (Figs. 3, 4; Plan 1(. Walls (Q, R, S( recorded near the structures were apparently used 

to channel away rainwater and runoff. 

Seven of the buildings in the village (A–G; Plans 2–8( were completely or partially excavated (Table 1(. 

Most of the structures have two or more square rooms, and one has an adjoining courtyard, delimited by a stone 

wall (L7 in Building G(. The walls (width c. 0.6 m, max. preserved height 1.0 m( consisted of a foundation of 

fieldstones and pebbles (height 0.2–1.0 m( set on the bedrock and surmounted by unevenly sized mud bricks 

(averaging 0.2 × 0.4 m; Figs. 5, 6(. The buildings’ walls were coated inside and out with mud (Fig. 6(. The 

rooms had either tamped-earth or bedrock floors. The structures were roofed with wooden beams covered with 

palm and acacia trunks overlain by wattle-and-daub mats (soil mixed with organic material(; fragments of the 

wooden beams were found in Buildings A and D. Openings leading into the buildings )width 0.7–0.8 m; Figs. 

7, 8( and others connecting adjacent rooms (Fig. 5( were also identified; threshold stones were found in several 

of the openings. Pillars (Figs. 5–7; Plan 8( and pilasters (Plans 3, 6( discovered in several of the structures were 

probably used to support the roofs. Two installations (L3a—height 0.2 m; L10a—height 0.3 m; Fig. 9; Plans 2, 3( 

were unearthed within the structures. A rounded stone (diam. 0.2 m( probably served as a work surface, possibly 

for crushing olives. Some of the buildings showed traces of renovations—the addition of pilasters and pillars, and 

the blockage and replacement of openings—indicating two occupation phases. 
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The mosque (Building B; Plan 8; Fig. 10( is located in the center of the village, in a slightly higher part of 

the site relative to the other buildings. The structure consists of one rectangular room (L40; 5 × 10 m(, whose 

walls were preserved up to two courses high (height 0.4 m(. The partial remains of what seems as a semicircular 

mihrab (width at opening 1.5 m, depth 1 m( were found in the middle of the southern wall (W2, W3(. Only a few 

potsherds were recovered on the floor. There was no stone collapse beside the walls or inside the structure and 

its floor bore no remains of organic roofing material of the type found in the other buildings in the village. This 

evidence, the plan of the structure and its poor state of preservation, all suggest that it was an open-mosque type 

of structure, which was roofed with only light palm fronds for shade. Mosques of this type are known from other 

sites in the Negev Highlands, the ʻArava and Transjordan.

The excavation yielded a rich assortment of finds: pottery vessels (Figs. 11; 12:1–8(; stone artifacts, including 

steatite bowls (Fig. 12:9, 10(; metal objects, including lead ornaments (Fig. 13(; jewelry, including one gold 

item (see Lester 2017(; a few glass fragments (not drawn(; coins; animal bones, mollusk shells and seashells; 

scraps of leather, some of them tooled; archaeobotanical finds, including date and olive pits, pomegranate peel 

and remains of acacia and palm-tree wood; fibers made of goat and human hair; and an assemblage of 251 

textile fragments made of silk, cotton, linen, wool and goat hair, 73 of which were analyzed, as well as basketry, 

wooden loom weights and cords. The textiles include a unique tunic (see Shamir and Baginski 2017(. The finds 

are characteristic of the Early Islamic period and are similar to those from other, contemporary sites in the Negev 

and ʻArava.

The village at the site of Nahal ʻOmer is one of dozens of settlements that flourished in the Early Islamic 

period (for radiocarbon dating, see Table 2( in the Negev Highlands and the ʻArava. The location of the village, 

near streambeds and springs and beside the ʻArava Road and the Spice Route, afforded its inhabitants a diverse 

economy—farming, raising sheep and goats, and operating a way-station. The village was probably established 

to serve the merchant caravans passing through the area on their way to Egypt, the Persian Gulf and India, via 

the Arabian Peninsula; westward to the Mediterranean Sea; northward to Syria and Central Asia; and eastward 

to China, along the Silk Road. The need to feed villagers and travelers required the development of watering 

systems that would enable growing agricultural crops in this arid region. Since the runoff was not sufficient to 

sustain farming, aqueducts and reservoirs were constructed to ensure a regular supply of water. These water 

installations required an investment of resources and ongoing maintenance. The location of the mosque in a 

prominent position in the center of the village, yet slightly removed from the dwellings, shows that it probably 

served passing travelers as well.

The variety and quality of the textiles, the silk fabrics—the only examples from this period in Israel—the 

unique tunic found among the textiles, and the gold piece of jewelry, all attest to the economic prosperity enjoyed 

by the inhabitants of the village at the Nahal ʻOmer site. 
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Fig. 1. Map of the Nahal ̒ Omer site and other sites from the Early Islamic period in the Negev and ʻArava region. 

Fig. 2. A spring, water installations, and sites in the vicinity of the excavation.

Plan 1. General plan of the remains of the village.

Fig. 3. The site in Nahal ʻOmer, looking north. 

Fig. 4. The site in Nahal ʻOmer, aerial view looking southwest.

Plan 2. Building A.

Plan 3. Building C.

Plan 4. Building D.

Plan 5. Building E.

Plan 6. Building F.

Plan 7. Building G. 

Fig. 5. Room 21 in Building D: Mud bricks on stone foundations, wood remains and two openings, looking 

southeast. 

Fig. 6. Room 21 in Building D: Mud bricks on stone foundation II and mud-coated walls, looking southwest.

Fig. 7. Room 21 in Building D, looking northeast.

Fig. 8. Room 20 in Building C: threshold stone in opening, looking southwest.

Fig. 9. Room 10 in Building C: remains of Installation L10a, looking southeast.

Plan 8. The mosque (Building B(.

Fig. 10. The mosque (Building B(, looking west.

Fig. 11. Pottery.

Fig. 12. Pottery and steatite finds.

Fig. 13. Lead ornaments.
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