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בחפירה שנערכה למרגלות הפינה הצפונית-מערבית של תל אשדוד (נ״צ רי״ח  ,16735/62980רי״י
 ;11735/12980איור  )1נחשף מכלול אנטיליה ,הכולל באר עם מתקן להרמת מים (אנטיליה) ,בריכות
שיקוע ,בריכת אגירה למים השאובים ,וכן תעלות וצינורות להולכת מים מן המתקן אל שדות השלחין
הסמוכים 1.ו׳ גרן (תשמ״ב ,)57:שעבר באשדוד במחצית השנייה של המאה הי״ט ,ציין כי ״ ...רואים
מספר בארות ,וקצתן כנראה עתיקות״ .אולם ,בצילום אוויר שצולם מעל תל אשדוד בשנת  1918אין
רואים את הבאר או את הבריכה (קדר תשנ״ב.)56:
השרידים האדריכליים

במתקן האנטיליה זוהו חמישה שלבי בנייה ( ;V–Iתכנית  )1המתוארכים למאות הד׳–הט׳ לסה״נ :השלב
שקדם להקמת המתקן ( ,)Iכאשר היה במקום מתקן לאצירת נוזלים ,שהובחן בו תת-שלב של תיקונים;
שלב הקמת מתקן האנטיליה ( ,)IIשגם בו הובחן תת-שלב של תיקונים; ושני שלבים נוספים (.)IV ,III
התיקונים הובחנו בבריכות השיקוע ובבריכת האגירה של מכלול האנטיליה; מאחר שמבנה העל של
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הבאר התמוטט אל תוך הבאר היא נחפרה רק בחלקה ,ולא נמצאו בה עדויות לתיקונים .רצף השלבים
במכלול מעיד כי נערכו בו שינויים במהלך השנים ,וכך התאפשר השימוש במכלול לאורך תקופה ארוכה.
שלב I

שרידיו של שלב  ,Iהקדום להקמת מתקן האנטיליה ,נחשפו במערב שטח החפירה .בשלב זה הוקם מתקן
שיסודותיו שוקעו אל תוך אדמה חקלאית בשטח שהיה גבוה בהשוואה לשדות המקיפים אותו .מן המתקן
שרדו רצפות אחדות ( ;L163השאר לא מוספרו) ,הניגשות לפינה של שני קירות ( ;W125 ,W124איור
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 .)2הרצפות והקירות טויחו בטיח אטום למים .קיר נוסף השייך כנראה לשלב זה ( )W108אותר מדרום
להם ,ואפשר שתחם את המתקן מדרום ,אף שלא נמצא קשר ישיר בינו לבין שאר השרידים משלב זה.
נראה כי המתקן כלל תאים או בריכות שנועדו לאצירת נוזלים ,אולי בריכות שיקוע .הרצפות משופעות
מעט ,אך אינן נוטות לעבר נקודה אחת ,ולכן אין לדעת לאן זרמו המים .על אחת מרצפות המתקן הוקם
קיר ( ;W123לא מופיע בתכנית) ,עדות לשלב תיקונים במתקן .דומה כי מיקומו של המתקן ,סמוך לבאר
( ,)L117מלמד כי הבאר נחפרה כבר בשלב זה ,אך לא נמצאה לכך כל הוכחה .הממצא הקרמי המיוחס
לשלב זה דל וזמנו המאה הה׳ לסה״נ (ר׳ איור  ,)13אך לאור הממצא הקרמי והנומיסנטי משלב  ,IIדומה
כי יש לתארך שלב זה למחצית השנייה של המאה הד׳ ואולי אף קודם לכן.
שלב II

בשלב זה הוקם מכלול האנטיליה ,ובו שלוש יחידות :באר ומבנה הנישא מעליה ( ,)L117מכלול של
בריכות שיקוע ממזרח לבאר ( )L169 ,L122ובריכת אגירה ( )L168 ,L132 ,L123מדרום לה .שלב זה
הוא שלב הבנייה הראשון במתקן האנטיליה ושלב השימוש הוודאי הראשון בבאר .שלב זה תוארך על
פי הממצא הקרמי (ר׳ איור  )15והנומיסמטי (קול ,להלן) למאה הה׳ ואולי גם לראשית המאה הו׳ לסה״נ.
הבאר ומבנה הבאר ( —.)L117פיר הבאר גלילי ,קוטרו אחיד ( 1.2מ׳; תכנית  :1חתך  ,)1–1והוא בנוי
אבני כורכר (כ 18-ס״מ גובה) ללא מלט ,שצופו בטיח ועל כן מספר הנדבכים המדויק שנחשף אינו ידוע.
בדפנות הצפונית-מזרחית והדרומית-מערבית של הפיר הותקנו ,זו מול זו ,שתי מגרעות אנכיות שחתכן
מלבני (כ 0.4-מ׳ רוחב ,כ 0.25-מ׳ עומק אל תוך הדופן) .המגרעות צופו בשכבות עבות של טיח ,כך
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איור  .2שרידי המתקן של שלב  ,Iמבט לדרום-מערב.
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שנוצרו מעין מסילות אנכיות וחלקות ,שמתארן משולש (איור  ,)3שדרכן עברו כדי האנטיליה שהורדו אל
הבאר והועלו ממנה .כך התאפשרה תנועה חלקה של הכדים מבלי שייתקלו במישקים שבין נדבכי האבן
בקיר הבאר .מעל פי הבאר ,בקו אחד עם כל אחת מן המסילות נקבע פתח; שרשרת הכדים עברה בשני
פתחים אלה .במעטפת הטיח הפנימית שבמגרעות ,לצד המסילות ,הותקנו שקעים במרווחים אחידים
שבאמצעותם אפשר היה לרדת בפיר הבאר במעין סולם כדי לטפל בבאר ובמערכת האנטלים בתוכה.
באר דומה נחשפה בנחל תמנה (עמית וזילברברוד תשס״ו .)299:מעל פי הבאר נבנו שתי קשתות (תכנית
 :1חתך  ;)1–1אבני הקשתות התמוטטו אל תוך הבאר (איור  .)4תקרת המבנה שבו נקבעה הבאר נישאה
מעל קיר  31.54( 107מ׳ מעפה״י) .מתקנים דומים נמצאו בכרמל (רונן ועולמי תשמ״ג :אתרים )20 ,11
ובניצנה (רובין תשמ״ט :איורים .)Musil 1907: Fig. 59 ;10 ,9

איור  .3מסילה מטויחת בפיר הבאר ,מבט למערב.

איור  .4מפולת אבני הקשת בפתח הבאר ,מבט למזרח.
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מסיבות טכניות נוקה פיר הבאר עד לגובה  28.99מ׳ מעפה״י בלבד .מפלס מי התהום בבאר בת זמננו,
המרוחקת כ 500-מ׳ מצפון לחפירה ,נמוך ב 6–4-מ׳ מהנקודה הנמוכה ביותר שנחפרה בבאר .אולם,
סביר להניח כי מפלס מי התהום הקדום היה גבוה יותר ,וכי ירד בדורות האחרונים בשל השאיבה הנרחבת.
בריכות השיקוע ( —.)L169 ,L122מכלול בריכות השיקוע (איור  )5השתרע ממזרח לבאר ,במפלס גבוה
ממנה ,וכלל שתי בריכות מקבילות — מערבית ( 2.7 × 1.2 ;L122מ׳) ומזרחית (2.7 × 0.7 ;L169
מ׳) — תחומות בקירות ( )W172 ,W128 ,W107 ,W103ומופרדות זו מזו בקיר מחיצה צר (;W173
כ 0.3-מ׳ רוחב) .הבריכה המזרחית הייתה עמוקה יותר מן המערבית; בבריכה המערבית הותקן בור
שיקוע מלבני ( ;L130כ 0.6-מ׳ עומק; איור  .)6בחלקו העליון של הבור הותקנה מעין סבכה או מסננת

איור  .5בריכות השיקוע ,מבט לדרום.

איור  .6בור שיקוע  130בבריכת השיקוע המערבית ( ,)L122מבט למערב.
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מאבן .מצפון לבור ,סמוך לקיר  ,128נקבע ברצפת הבריכה שקע עגול רדוד (כ 0.2-מ׳ קוטר; ר׳ איור
 .)5קרקעית הבריכות רוצפה בפסיפס גס מאבנים לבנות בגודל בינוני ( × 3.0 2.5ס״מ) .הפסיפס הונח
בשורות אלכסוניות לקירות .לאורך הקירות הונחה רצועת פסיפס שיצרה מסגרת .שולי הפסיפס הונחו
בשיפוע לגובה של כ 0.1-מ׳ על בסיסי הקירות כדי לאטום את התפר בין הרצפה לקירות .קירות החלל
צופו בטיח אטום למים .אף שלא נמצא צינור המוצא שהוליך מים מבריכות השיקוע אל בריכת האגירה
( ,L100להלן) ,סביר להניח כי מקומו היה בראש קיר  ,103וכי ובשלבים מאוחרים יותר כוסה בטיח או
בוטל בעת הגבהת הקיר .ממזרח לבריכות נמצא חלל מלבני צר ( ,)W154שאפשר שגם הוא נבנה בשלב
זה ,אף שאין דרך להוכיח זאת; מכל מקום ,הוא קדום לשלב  .IVעל פי מידותיו ,מיקומו וצורתו ,ייתכן
שחלל זה שימש שוקת.
בריכת האגירה ( —.)L168 ,L132 ,L123בריכת האגירה (מידות חיצוניות  7.0 × 6.2מ׳ ,מידות פנימיות 5.0
×  6.0מ׳ 0.5 ,מ׳ עומק לפחות; איור  ,)7שתכולתה  17–14מ״ק ,תחומה בארבע קירות ()W106–W103
בנויים מאבני כורכר עם חומר מליטה .רצפת הבריכה (איור  )8רוצפה באבני פסיפס לבנות גדולות,
שהונחו בשורות אלכסוניות לקירות .לאורך הקירות הונחה רצועת פסיפס שיצרה מסגרת .אף כאן ,בדומה
לרצפה בבריכת השקיעה ,נבנו שולי הפסיפס בשיפוע ,כך שעלו באלכסון על בסיסי הקירות שאליהן ניגש
כדי לאטום את התפר שבין הקירות לרצפה .בפינה הדרומית-מזרחית של הבריכה נבנו על רצפת הבריכה
מדרגות היורדות צפונה ,אל תוך הבריכה .הן שולבו בקיר  ,105שראשו שימש להן סף (ר׳ איור  .)8מספר

L171

L166

איור  .7בריכת האגירה ,מבט למזרח.
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איור  .8המדרגות ורצפת הפסיפס בפינה הדרומית-מזרחית של בריכת האגירה ,מבט לדרום-מזרח.

המדרגות איננו ידוע ,שכן הן שולבו או כוסו בגרמי המדרגות של השלבים הבאים .רצפת הפסיפס של
הבריכה הונחה בשיפוע לכיוון מערב ,אל עבר צינור חרס ( ;Aכ 7-ס״מ קוטר) .הצינור עובר בקיר 106
כמטר אחד מן הפינה הדרומית-מערבית של הבריכה ומוליך אל מתקן בנוי אבן ( ;L166ר׳ איור  .)7מאחר
שחלק זה של הבריכה לא נחפר עד לרצפת הפסיפס של שלב  ,IIאפשר להבחין רק בפתח היציאה של
הצינור בפן המערבי של קיר ( 106תכנית  :1חתך  .)2–2המים שעברו בצינור החרס למתקן  166הוזרמו
צפונה דרך תעלה בנויה אבן ( ,)L171שהוליכה לעבר השדות שהשתרעו מצפון למתקן בתוואי הנמשך
מעל שרידי שלב ( Iתכנית  :1חתך  ;1–1ר׳ איור  .)2התעלה כוסתה בלוחות אבן שאפשר היה להסיר כדי
לנקותה .מתקן דומה נתגלה ביבנה-ים (איילון ודריי תשס״ה :איור  .)10ייתכן שמים זרמו ממתקן  166גם
לשדות שמדרום למתקן האנטיליה ,אך אין לכך עדות ברורה 2.דומה כי סביב מתקן  166הייתה פעילות
רבה ,כעדות מטבעות ופלכי טוויה שנמצאו במקום.
אפשר להבחין בתיקונים שנערכו בבריכת האגירה :הגבהת הדפנות ,טיוחם בשכבת טיח נוספת ,אטומה
למים (איור  ,)9והגבהת גרם המדרגות .שכבת הטיח הנוספת כמעט שלא שרדה ,אך מעידים עליה שקעים
משולשים שעוצבו בהכאה באמצעות כלי בעל קצה משולש בשכבת הטיח הראשונה; הם נועדו להקל
על הדבקת שכבת טיח נוספת .שקעים דומים נמצאו בקיסריה (Raban, Holum and Blakely 1993: Fig.
 )125ובציפורי (המחצית הראשונה של המאה הד׳ לסה״נ ,קודם לרעידת האדמה של שנת  ;363צוק,
רוזנברגר ופיילשטוקר תשנ״ו .)141:בעקבות הרמת דופן הבריכה היה צורך להגביה את גרם המדרגות
שהוליך אל קרקעית הבריכה .המדרגות בשלב זה הוצמדו לקיר הדרומי של הברכה ( )W105והוליכו
ממזרח למערב .ייתכן שצינור חרס ( )Bשעבר בקיר  106מעט צפונה למתקן  ,166שייך לשלב תיקונים זה.
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איור  .9תיקונים בקיר  ,106מבט למערב.

דומה כי מכלול האנטיליה של שלב  IIהוקם בכמה שלבים טכניים .תחילה נחפרה הבאר ונבנה הפיר; קיר
 107משותף למבנה הבאר ולבריכות השקיעה שממזרח לה .לבסוף הוקמה בריכת האגירה מדרום לבאר
ולבריכות השיקוע; ניכר כי הפינה הצפונית-מערבית של הבריכה ,במפגש קירות  103ו ,106-משיקה
למבנה פיר הבאר .יש להניח כי על משטח הגג שקירה את מכלול בריכות השיקוע ואת מבנה הבאר ניצבו
תמסורות מתקן האנטיליה ,ושם סבבה הבהמה שהפעילה את המתקן .המים שהועלו באמצעות המתקן
נשפכו על גג זה ,וזרמו משם אל בריכות השיקוע; שקיעת האדמה והפסולת בבריכות השיקוע שיפרה את
איכות המים ,ששימשו אולי גם לשתייה ,בטרם הוזרמו לבריכת האגירה (לאיור של מתקן דומה מאזור
עכו ,ר׳ .)Ayalon 2000: Fig. 1
שלב III

בשלב זה ,המתוארך על פי הממצא הקרמי למאות הו׳–הז׳ לסה״נ (ר׳ איור  ,)16נערכו שינויים בבריכות
השיקוע ובבריכת האגירה .בבריכות השיקוע בוטל קיר המחיצה ( ,)W173כך שנוצרה בריכה אחת (ר׳
איור  .)5הקרקעית בחלקה המזרחי של הבריכה ,שקודם לאיחודה הייתה הבריכה המזרחית (,)L169
העמוקה יותר ,הוגבהה באמצעות מילוי שטויח בראשו כדי לאחד את מפלס הרצפות בכל חלקי הבריכה;
בחלקה המערבי של הבריכה נותרה רצפת הפסיפס ללא שינוי .חלל הבריכה קורה באמצעות קמרון חביתי
בציר צפון–דרום (תכנית  :1חתך  .)1–1המים זרמו לבריכת האגירה בצינור חרס שעבר בקיר  .103החלל
(שוקת?  )L154שממזרח לבריכה הותקן או המשיך לשמש בשלב זה.
בבריכת האגירה הורמו הדפנות פעם נוספת; החלק שהוגבה טויח אף הוא בטיח אטום למים .הפעם
הורמה גם רצפת הבריכה באמצעות מילוי של אבנים מקומיות מעורבות בחול ים .הגבהה זו נאטמה
בשכבה של טיח אטום למים ( ;L100איור  .)10הגבהת הרצפה הוציאה מכלל שימוש את צינור חרס A
שניקז את הבריכה בשלב  .IIמפלס הרצפה גבוה יותר במזרח הבריכה ( 31.21מ׳ מעל פני הים) ,והוא
משופע לכיוון מערב (עד  31.12מ׳ מעל פני הים) .משם זרמו המים דרך צינור ( 2 ;Cמ׳ אורך;  31.6מ׳
מעל פני הים; תכנית  :1חתך  ,)2–2שהותקן בפינה הדרומית-מערבית של הבריכה והוליך מים לשדות
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איור  .10בריכת האגירה בשלב  ,IIIמבט למזרח.

שמדרום-מערב למתקן; ייתכן שצינור  Bהמשיך לשמש בשלב זה .הירידה אל קרקעית הבריכה נעשתה
בשלב זה באמצעות גרם מדרגות שהוצמד לקיר המזרחי של הברכה ( ;W104ר׳ איור  ;10תכנית :1
חתכים  .)4–4 ,3–3המדרגות נבנו על גבי המילוי בטרם הונחה רצפת הטיח ,ועל כן המדרגה התחתונה
שקועה למחצה בטיח הרצפה; ייתכן שהבונים לא ידעו מה יהיה גובהה המדויק של הרצפה כאשר בנו
את המדרגות .הסיבה להרמת הרצפה בברכת האגירה אינה ברורה .ייתכן שהיא נעשתה לאחר שצינור A
נסתם ,או שרעידת אדמה גרמה לסדקים בקירות (למקרה דומה בנבי ימין ,ר׳ איילון תשמ״ב; רול ואיילון
תשמ״ט.)173:
שלב IV

בשלב זה ,שלב השימוש האחרון במתקן האנטיליה ,חלו שינויים נוספים באזור בריכת השיקוע .על פי
ממצא כלי החרס (ר׳ איורים  )19–17והמטבעות (קול ,להלן) ,תוארך שלב זה למאות הז׳–הט׳ לסה״נ.
בריכת השיקוע ומתקן  154שממזרח לה התמלאו או מולאו במכוון בפסולת ,ומעליהם נבנתה בריכה
( ;L146תכנית  :1חתך  ,)1–1שנתחמה בין קירות  107במערב ו 103-בדרום .על קרקעית הבריכה הונחה,
לפחות בחלקה ,רצפת טיח ,ששרידיה נתגלו מעל מתקן  .154גם בשלב זה קשר בין בריכת השיקוע לבין
בריכת האגירה צינור החרס.
בשלב זה נמשך השימוש במדרגות שהותקנו בשלב  ,IIIאך נעשו תיקונים בקירות  105–103של בריכת
האגירה ,וכן ברצפת הטיח שלה ,לאחר שהבריכה נבקעה לאורכה מצפון לדרום ,בשל תזוזת קרקע,
שקיעת קרקע או כתוצאה מרעידת אדמה .הקירות הוגבהו פעם נוספת ,הפעם בנדבך אבנים יחיד ,שטויח
ועוגל באמצעות הטיח (איור  ;)11נדבך זה לא הונח למלוא רוחב הקירות .צינור חרס  ,Cשהותקן בשלב
 IIIבפינה הדרומית-מערבית של הבריכה ,נסתם וכוסה בטיח .לא ברור כיצד הוזרמו המים אל מחוץ
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לבריכה; אפשר שצינור  Bבקיר  106המשיך לשמש בשלב זה .כמו כן ,לא ברור אם המים המשיכו לזרום
בתעלה  171או שזרמו בתעלות שהותקנו במפלס גבוה יותר ,ועל כן לא שרדו.
ממזרח לבריכת האגירה ,לצד קיר  ,104נבנה חלל ( ;L153, L145לא בתכנית) ,שנתחם בקיר; מידות
החלל אינם ידועים .צמוד לקיר  104הוצבה אבן עגולה (כ 0.7-מ׳ קוטר; איור  ,)12שבמרכזה הותקן שקע
(כ 0.25-מ׳ קוטר ועומק); ניכר כי בשקע הייתה תנועה סיבובית שנעשתה בקידוח או בחריטה .השימוש

איור  .11תיקונים ברצפת הבריכה ובקיר  ,104מבט למזרח.

איור  .12מתקן אבן עגול ,מבט למערב.
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במתקן זה איננו ברור ,אולם קרבתו למתקן האנטיליה מעלה את האפשרות כי שימש כבסיס לציר הקורה
שהונעה על ידי בעל החיים שהפעיל את המתקן .אם הסבר זה נכון ,הרי שמתקן זה אינו באתרו ,והונח
כאן בשימוש משני.
הממצא

במהלך השימוש במתקן האנטיליה — מתקן שנעשתה בו פעילות יום-יומית ,ונעשו בו תיקונים ושינויים
לאורך השנים — הצטברו במקום ממצאים רבים .חלקם נמצאו במילויים מכוונים שהובאו למקום בעת
עריכת התיקונים למתקן ,ומקורם בתל אשדוד הסמוך (למשל ,איור  .)14נוסף על כלי החרס ,שכללו כמות
רבה של אנטלים (כלי אנטיליה) ,נמצאו גם מסמרי ברזל ,שזמנם למן שלב  IIואילך ,בדומה לאנטלים.
המסמרים נמצאו ממערב למתקן ( )L157 ,L143ומצפון-מזרח לו ( ;L152תכנית  :1חתך  ;)1–1ייתכן כי
שימשו לחיבור חלקי העץ של מתקן האנטיליה .בחפירה נמצאו אבני פסיפס הדומות לאלו שמהן עשויות
הרצפות בבריכות ,שברים של לוחות שיש וכן לוח צפחה שמקורו בשיבוץ ברצפה (אופוס סקטילה) .כן
נמצאו גושי זכוכית גולמית; אפשר שמקורם בתעשיית כלי זכוכית שהייתה בסביבה ,אולי בתל אשדוד.
שבר של מתקן טחינה מבזלת מטיפוס אולינטי שזמנו התקופה הרומית נתגלה בשימוש משני בקיר 124
(שלב  .)Iחפץ דומה נמצא בחפירות בתל ,שטח  Aשכבה .)Dothan and Freedman 1967: Fig. 4:15( 3b
ממערב למתקן ,לצד המסמרים ,נתגלו מטבעות אחדים (קול ,להלן) ,וסביב מתקן  166נמצאו מטבעות
ופלכי טוויה.
כלי החרס

שלב ( Iאיור  —.)13מכלול כלי החרס המיוחס לשלב זה נמצא בהצטברויות ובמילויים לצד המתקן.
הממצא דל וזמנו המאה הה׳ לסה״נ .נמצאו בו קערות (איור  ,)3–1:13ובהן קערה מיובאת ( ;LRCאיור
 ;)3:13מחבת (איור  )4:13ומכסה (איור  ;)5:13וקנקנים (איור  ,)8–6:13ובהם קנקני עזה (איור ,6:13
 ;7טיפוסים  3ו 4-אצל  )Majcherek 1996ואולי גם קנקן שק (איור .)8:13
שלב ( IIאיורים  —.)15 ,14אף שרוב הממצא הקרמי המיוחס לשלב זה מתוארך למאות הה׳–הו׳ לסה״נ
(להלן) נתגלה במילויים ממצא קדום ,שמקורו ככל הנראה בתל אשדוד הסמוך .דומה כי חומר זה הגיע
למקום בעת הנחת מילויים ובמהלך הבנייה והתיקונים בתקופה הביזנטית .ממצא זה כולל שברי קערות
עם בסיס טבעת וקערות ממורקות מתקופת הברזל ( 2לא צוירו) ,וכלי דמוי קרן מתקופת הברזל (איור
 ,)1:14שמקורו ללא ספק בשכבות הפלישתיות בתל (;Dothan and Porath 1982:168–172, Pls. 79
 .)81:1; Fig. 40:1, 3; Gilboa 1998:37*, Fig. 8כן נמצאו לקיתוס ,שמוצאו מיוון וזמנו התקופה הפרסית
(איור  ,)2:14שכמותו נמצא בתל אשדוד ( ,)Dothan 1971: Fig. 14:4ושברי קערות מורטריה מתקופה זו
(לא צוירו) ,טיפוס שאף הוא נמצאו בתל (.)Dothan and Porath 1982: Fig. 29:1–2
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איור  .13ממצא כלי חרס משלב .I
תיאור

מס׳

הכלי

סל

לוקוס

1

קערה

080/2

144

טין

2

קערה

080/4

144

טין בצבע כרום ,ליבה אפורה ,גריסים לבנים
ואפורים קטנים ,צריפה בחום נמוך; ללא עיטור

3

קערה

065/2

140

טין ורוד מפולם היטב ,ליבה אדומה ,צריפה
בחום גבוה

4

מחבת

041/1

126

חומר סיר בישול בצבע בורדו ,גריסים שחורים
קטנים ובינוניים ,צריפה בחום בינוני

Magness 1993: Pl. 212:5

5

מכסה

065/1

140

חומר סיר בישול בצבע בורדו ,ליבה אפורה,
צריפה בחום נמוך

Magness 1993: Pl. 215:2

6

קנקן

080/1

144

טין חום מפולם בגסות ,ליבה אפורה ,גריסים
לבנים ,צריפה בחום נמוך

Majcherek 1996: Pl. 3:3, Type 3

7

קנקן

065/1

140

טין בורדו-אפור ,ליבה אפורה ,גריסים לבנים
קטנים ,צריפה בחום נמוך; שאריות טין צרוף
על הכתף

Majcherek 1996: Pl. 3:4, Type 4

8

קנקן

080/3

144

טין בצבע כרום ,גריסים לבנים קטנים ,צריפה
בחום נמוך

חום-אפור,

הקבלות
ליבה אפורה ,צריפה בחום נמוך

Magness 1993: Pl. 204:3
Fritz and Kempinski 1983: Pl. 167:8
Hayes 1972: Fig. 69:23
Peleg 1989: Fig. 42:11
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1

2
10

0

איור  .14ממצא כלי חרס קדום (לא באתרו) משלב .II
הקבלות

מס׳

הכלי

סל

לוקוס

תיאור

21

כלי דמוי קרן

102

143

טין חום מפולם בגסות ,ליבה אפורה,
גריסים לבנים קטנים ,צריפה בחום
בינוני

Dothan 1982: Fig. 40:1

22

לקיתוס

097/1

155

טין חום מפולם היטב ,ליבה אפורה,
צריפה בחום גבוה; עיטור בצבע שחור

Dothan 1971: Fig. 14:4

רוב הממצא הקרמי משלב זה מתוארך למאות הה׳–הו׳ לסה״נ .ממצא זה כולל קערות (איור ,)11–1:15
רובן מיובאות (איור  ,)10–2:15ובהן קערות ( LRCאיור  )2:15ו( ARSW-איור  ;)6 ,5:15ייתכן שאחת
הקערות מאוחרת מעט ,וזמנה התקופה האסלאמית (איור  .)11:15כן נמצאו קדרה (איור  )12:15ואגן גס
עשוי ביד (איור  ;)13:15ידית מחבת (איור  ;)14:15קנקנים (איור  ,)17–15:15ובהם קנקן ׳עזה׳ (איור
 ;17:15טיפוסים  3ו 4-אצל  ;)Majcherek 1996ופכים (איור  ,20 ,19:15ואולי גם איור  ,)18:15ובהם
פך ארכוב (איור  .)20:15מגוון כלי החרס מראה על פעילות רבה במתקן ובאזור הסמוך לו.
שלב ( IIIאיור  —.)16מקורו של הממצא הקרמי משלב זה בחלקי המתקן שנעשו בהם שינויים .בין
הכלים נמצאו קערה המעוטרת בסרוק (איור  ,)1:16שזמנה אולי התקופה האסלאמית הקדומה ,קדרה
בעלת עיטור גלי (איור  ,)2:16סיר בישול (איור  )3:16ומכסה (איור  .)4:16כן נמצאו קנקנים (איור
 ,)9–5:16מהם אחד שזמנו אולי התקופה האסלאמית הקדומה (איור  )6:16ושניים המעוטרים בחריטה
או בצבע לבן (איור  ;)9 ,8:16אנטלים (איור  ,)11 ,10:16שעל צווארו של אחד מהם (איור )10:16
אפשר לראות סימני שחיקה של חבל; פך בעל צוואר דק וגבוה (איור  ;)12:16כלי סגור ,ככל הנראה
פך המעוטר בחריטה (איור  ;)13:16ובסיס פכית ממשפחת ( BFWאיור  .)14:16כלים אלה מתוארכים
למאות הו׳–הז׳ לסה״נ.
שלב ( IVאיורים  —.)19–17ממצא כלי החרס המיוחס לשלב זה נתגלה באזורים בהם נעשו שינוים
במתקן ,כמו המילוי בבריכה  .122ממצא זה מתוארך למאות הז׳–הח׳ לסה״נ .כלי החרס שנתגלו במילוי
בבריכה ( 122איור  )17כוללים קערות (איור  ,)3–1:17סיר בישול (איור  ,)4:17קנקנים (איור ,)8–5:17
קנקן או אנטל (איור  ,)9:17שני אנטלים ודאיים (איור  )11 ,10:17ופכים (איור  ;)15–12:17ייתכן שפך
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איור  .15ממצא כלי חרס משלב .II
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4איור 15

מס׳

הכלי

סל

לוקוס

תיאור

1

קערה

102/2

143

טין חום מפולם היטב ,ליבה אפורה ,צריפה בחום גבוה;
חפוי שחור על השפה

2

קערה

085/9

143

טין אדום מפולם היטב ,ליבה אפורה ,צריפה בחום גבוה

3

קערה

085/3

143

טין אדום מפולם היטב ,ליבה אפורה ,צריפה בחום גבוה

4

קערה

091/2

143

טין אדום-חום מפולם היטב ,ליבה אפורה ,צריפה בחום
גבוה

5

קערה

068/1

133

טין אדום מפולם היטב ,ליבה אפורה ,צריפה בחום גבוה

Hayes 1972: Form 68:6

6

קערה

085/8

143

טין אפור ,גריסים לבנים קטנים ,צריפה בחום בינוני

Hayes 1972: Form 68:7

7

קערה

177/6

143

טין ורוד מפולם היטב ,ליבה אפורה ,צריפה בחום גבוה

8

קערה

077/1

143

טין בצבע בורדו מפולם היטב ,ליבה אפורה ,צריפה בחום
גבוה

9

קערה

079/3

143

טין אדום מפולם היטב ,ליבה אפורה ,צריפה בחום גבוה;
מחופה אדום

10

קערה

85/6

143

טין ורוד ,ליבה אפורה ,צריפה בחום בינוני

11

קערה

085/5

143

טין ורוד ,ליבה אפורה ,צריפה בחום גבוה; חיפוי אדום-
סגול

12

קדרה

085/4

143

טין חום ,ליבה אפורה ,גריסים לבנים קטנים ,צריפה בחום
נמוך

13

אגן

091/3

143

טין בצבע בורדו ,ליבה אפורה ,גריסים לבנים קטנים,
צריפה בחום נמוך

14

מחבת

077/4

143

חומר סיר בשול בצבע בורדו ,ליבה אפורה ,צריפה בחום
בינוני

15

קנקן

073/1

133

טין אפור מפולם בגסות ,ליבה אפורה ,גריסים לבנים
קטנים ,צריפה בחום נמוך

16

קנקן

085/7

143

טין בצבע כרום מפולם היטב ,ליבה אפורה ,צריפה בחום
נמוך

17

קנקן

091

143

טין ורוד ,ליבה אפורה ,גריסים לבנים קטנים

18

קנקן?
פך?

077/2

143

טין בצבע כרום ,ליבה אפורה ,גריסים לבנים קטנים ,צריפה
בחום בינוני

19

פך

073/2

133

טין בצבע כרום ,ליבה אפורה ,צריפה בחום נמוך

20

פך
ארכוב

085/10

143

טין בצבע כרום ,ליבה אפורה ,גריסים לבנים קטנים ,צריפה
בחום בינוני

הקבלות
Magness 1993: Pl. 187:11

לוי תש״ך :ציור 4:9

Peleg 1989: Fig. 42:14

ר׳ מס׳ 7

Magness 1993: Pl. 213:2

זמר תשל״ח :מס׳ 49

Magnes 1993: Form 2b:1
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4איור 16

מס׳

הכלי

סל

לוקוס

1

קערה

094/5

152

ליבה אפורה ,גריסים לבנים קטנים,
טין
צריפה בחום בינוני

2

קדרה

104/1

154

טין חום ,ליבה אפורה ,גריסים לבנים קטנים ,צריפה
בחום גבוה

3

סיר
בישול

094/4

152

חומר סיר בישול בצבע בורדו ,צריפה בחום נמוך

4

מכסה

054/1

129

חומר סיר בשול בצבע בורדו מפולם בגסות ,ליבה
אפורה ,צריפה בחום נמוך

5

קנקן

015/1

111

טין בצבע כרום-אפור ,ליבה ורודה-אפורה ,גריסים
לבנים קטנים ,צריפה בחום בינוני

6

קנקן

084/3

150

טין בצבע כרום ,ליבה בצבע בורדו ,גריסים לבנים קטנים
רבים ,צריפה בחום בינוני

7

קנקן

064/1

139

טין בצבע בורדו ,צריפה בחום נמוך ,שרידי טין צרוף
על הכתף

8

קנקן

005/2

109

טין חום-ורוד ,ליבה בצבע בורדו ,גריסים לבנים קטנים,
צריפה בחום נמוך

9

קנקן

055/1

121

טין חום-אפור ,ליבה בצבע בורדו ,צריפה בחום נמוך;
עיטור בצבע לבן

10

אנטל

094/1

152

טין חום-אפור ,ליבה אפורה ,צריפה בחום נמוך; סימני
חבל על הצוואר

ישראל ,נחליאלי ובן-מיכאל
תשנ״ה :איור 6:14

11

אנטל

094/2

152

טין חום-אפור מפולם בגסות ,ליבה אפורה ,גריסים
בינוניים וגדולים ,צריפה בחום נמוך

ר׳ מס׳ 10

12

פך

054/2

129

טין חום-אפור ,ליבה אפורה ,גריסים בינוניים ,צריפה
בחום נמוך

13

פך?

088/1

152

טין בצבע כרום מפולם היטב ,ליבה בצבע בורדו ,צריפה
בחום נמוך

14

פך?

055/2

121

טין כתום ,ליבה אפורה ,צריפה בחום גבוה; חיפוי אפור

BFW

תיאור

הקבלות והערות

ורוד-אפור,

לוי תש״ך :ציור 4:4
Baly 1962: Pl. LII:1

מגנס תשמ״ז :איור 1:12
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4איור 17

הקבלות

מס׳

הכלי

סל

תיאור

1

קערה

044/1

טין ורוד מפולם היטב ,ליבה אפורה .צריפה בחום גבוה
כרום-אפור,

ליבה אפורה ,צריפה בחום בינוני

2

קערה

044/2

טין בצבע

3

קערה

044/3

טין בצבע כרום ,ליבה אפורה ,צריפה בחום נמוך

4

סיר
בישול

041/5

חומר סיר בישול בצבע בורדו ,גריסים לבנים קטנים,
צריפה בחום נמוך

5

קנקן

044/11

טין בצבע כרום ,ליבה ורודה ,גריסים לבנים קטנים,
צריפה בחום גבוה

6

קנקן

044/6

טין בצבע כרום ,ליבה אפורה ,צריפה בחום נמוך
חום-בורדו,

Baramki 1942: Fig. 3:7

7

קנקן

036/3

ליבה אפורה ,גריסים לבנים קטנים,
טין
צריפה בחום נמוך

זיגלמן תשנ״ח :איור 10א8:

8

קנקן

044/16

טין חום-אפור ,ליבה אפורה ,גריסים לבנים קטנים,
צריפה בחום בינוני

ר׳ מס׳ 7

9

קנקן
(אנטל?)

044/12

טין חום ,ליבה אפורה ,גריסים לבנים קטנים ,צריפה
בחום בינוני

גצוב תשנ״ג :איור 19

10

אנטל

044/14

טין בצבע כרום-אפור ,ליבה אפורה ,צריפה בחום בינוני

ישראל ,נחליאלי ובן-מיכאל תשנ״ה:
איור 6:14
רול ואיילון תשנ״ט212:

11

אנטל

044/15

טין בצבע כרום ,ליבה אפורה ,צריפה בחום נמוך

12

קנקן?
פך?

044/4

טין בצבע כרום ,ליבה אפורה ,גריסים לבנים קטנים,
צריפה בחום גבוה

13

פך

044/10

טין בצבע כרום מפולם היטב ,ליבה חומה-ורודה ,צריפה
בחום נמוך

14

פך

036/2

טין בצבע כרום בהיר מפולם היטב ,ליבה אפורה ,צריפה
בחום נמוך

16

צפחת

044/13

טין בצבע כרום מפולם היטב ,ליבה אפורה ,צריפה בחום
נמוך

15

פך

044/8

טין בצבע כרום מפולם היטב ,ליבה אפורה ,צריפה בחום
נמוך

17

פקק

044/7

טין ורוד ,ליבה אפורה ,גריסים לבנים קטנים ,צריפה
בחום בינוני

Dothan and Freedman 1967: Fig. 13:9

Baramki 1942: Fig. 5:10
Dothan and Freedman 1967: Fig. 15:1

 14שייך למשפחת  ,LRCואילו פך  15שייך למשפחת כלי ח׳ירבת מפג׳ר .נוסף על אלה נתגלו צפחת
(איור  ,)16:17ופקק (איור .)17:17
כלים מלוקוסים אחרים המיוחסים לשלב זה (איורים  )19 ,18כוללים קערה (איור  ,)1:18קדרות גדולות
ומעוטרות (איור  ,)4–2:18האופייניות לשלהי התקופה הביזנטית וממשיכות אל תוך התקופה האסלאמית
הקדומה; פיטס (איור  ;)5:18קנקנים (איור  ;)9–6:18אנטלים ( ,)11 ,10:18שלאחד מהם בסיס הדומה
לכלי ח׳ירבת מפג׳ר; פכים ( ,)13 ,12:18שאחד מהם עשוי מחומר בהיר האופייני לכלי ח׳ירבת מפג׳ר
(איור  ;)12:18וצפחת (איור  .)14:18כן נמצאו פכים ופכיות ממשפחת כלי ח׳ירבת מפג׳ר ,המתוארכים
היטב למאות ההז׳–הח׳ לסה״נ (איור .)19
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אנטלים (כלי אנטיליה) —.כלים אלה שימשו ְמכלים להרמת מים .בחפירה נמצאו  717שברי אנטלים
( 584בשלב  59 ;IIבשלב  IIIו 74-בשלב  ;)IVאי אפשר היה לרפא ולו כלי אחד .רוב האנטלים שנמצאו
בחפירה שייכים לטיפוס גלילי ( 10–8ס״מ קוטר ,כ 25-ס״מ גובה 9–4 ,ס״מ עובי הדופן) שבמרכז הגוף
נמשך רכס (איורים  .)11 ,10:17 ;10:16הטין מפולם היטב והצריפה נעשתה בחום גבוה .ייתכן שחלק
מן השברים שייכים לתת-טיפוס מקומי שבאמצע גופו נמשך שקע דמוי מותניים (כלי ׳דמוי גיטרה׳;
איור  11:16ואולי איור  ,)9:17ללא רכס היקפי .לטיפוס שני של כלי אנטיליה צורה כדורית או דמוית
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4איור 18

הקבלות

מס׳

הכלי

סל

לוקוס

תיאור

1

קדרה

111/6

162

טין חום ,ליבה אפורה ,גריסים לבנים ושחורים קטנים,
צריפה בחום בינוני

2

קדרה

081/1

145

טין חום-כתום ,ליבה אפורה ,גריסים לבנים קטנים,
צריפה בחום בינוני

3

קדרה

004/7

102

טין חום-אפור ,ליבה אפורה ,גריסים לבנים קטנים,
צריפה בחום נמוך

4

קערה

111/7

162

טין בצבע כרום מפולם היטב ,ליבה אפורה ,צריפה
בחום גבוה

5

פיטס

111/8

162

טין בצבע כרום ,ליבה אפורה ,גריסים לבנים קטנים,
צריפה בחום גבוה

6

קנקן

081/2

145

טין בצבע כרום-אפור ,ליבה אפורה ,גריסים לבנים
קטנים ,צריפה בחום גבוה

7

קנקן

084/1

150

טין חום-כתום ,ליבה אפורה ,גריסים לבנים קטנים
ובינוניים ,צריפה בחום בינוני

8

קנקן

084/3

150

טין כתום-חום ,ליבה אפורה ,גריסים לבנים גדולים,
צריפה בחום בינוני

9

קנקן

084/8

150

טין חום-אפור ,ליבה אפורה ,גריסים לבנים קטנים,
צריפה בחום בינוני

10

צפחת

115/2

162

טין בצבע כרום מפולם היטב ,ליבה אפורה ,צריפה
בחום נמוך

11

פכית

004/11

102

טין כתום ,ליבה אפורה ,צריפה בחום גבוה

12

פך

111/1

162

טין בצבע כרום מפולם היטב ,צריפה בחום גבוה

13

אנטל

004/9

102

טין אפור ,ליבה אפורה ,צריפה בחום נמוך

14

אנטל

004/10

102

טין

אפור-ירקרק,

Baly 1962: Pl. LII:2
Peleg 1989: Fig. 47:1

Baramki 1942: Fig. 3:7

ר׳ מס׳ 5

Majcherek 1996: Pl. 3:4

שיאון תשנ״ח (ב) :לוח 24:3

ליבה אפורה ,צריפה בחום נמוך

ביצה והדופן דקה יותר מזו של הראשון ,אך שאר מידותיהם דומים; לכלים אלה פטמה אופיינית (למיון
כלי אנטיליה שנתגלו בארץ על פי דרך עיצוב נקודת הקשירה והמחצית העליונה בכלים הגליליים ועל
פי גודל ועיצוב הבסיס והפטמה בכלים הכדוריים ,ר׳ איילון ודריי תשס״ה; עמית וזילברבורד תשס״ו;
 .)Schiøler 1973: 87–108, Figs. 70–85; Ayalon 2000מכיוון ששני טיפוסי הכלים מופיעים באתרים
שונים באותן השכבות ,אפשר לקבוע כי הם בני אותו התקופה .אולם ,אין לדעת אם היו בשימוש על
המתקן יחדיו.
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הקבלות

מס׳

סל

לוקוס

תיאור

1

004/6

102

טין בצבע
בחום בינוני

2

111/3

162

טין בצבע כרום מפולם היטב ,ליבה אפורה ,צריפה בחום
נמוך

3

004/3

102

טין בצבע כרום-אפור ,ליבה אפורה ,צריפה בחום בינוני

4

004/2

102

טין בצבע כרום מפולם היטב ,ליבה אפורה ,צריפה בחום
בינוני

5

004/1

102

טין בצבע כרום-אפור ,ליבה אפורה ,צריפה בחום נמוך

6

004/5

102

טין בצבע כרום ,ליבה אפורה ,צריפה בחום נמוך

7

004/4

102

טין בצבע כרום מפולם היטב ,ליבה אפורה ,צריפה בחום
בינוני

8

111/4

162

טין בצבע כרום ,ליבה אפורה ,צריפה בחום נמוך; סימני
הידוק לתבנית מבפנים

9

115/1

162

טין כתום-ורוד ,ליבה אפורה ,גריסים לבנים קטנים ,צריפה
בחום בינוני; חומר שאינו אופייני לכלי ח׳ירבת מפג׳ר

כרום-ורוד,

ליבה אפורה ,מפולם היטב ,צריפה

Baramki 1942: Fig. 14:2, 3

ר׳ מס׳ 2

Peleg 1989: Fig. 62:8

Peleg 1989: Fig. 62:20
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המטבעות

רוברט קול
בחפירה נתגלו  20מטבעות ,ש 15-מהם אפשר לזהות .המטבע הקדום ביותר הוא ברונזה רומי פרובינקיאלי
מן המאה הג׳ לסה״נ ,והמאוחר ביותר הוא דירהם של החליף אל-מעתמד מבית עבאס ( 892–870לסה״נ).
שמונה מן המטבעות נמצאו ממערב למתקן האנטיליה ( )L143לצד מסמרי ברזל ומשקולות .מלבד מטבע
אחד מימי שלטונו של קונסטטניוס הא׳ ( 318–312לסה״נ) ,כל המטבעות נטבעו במחצית השנייה של
המאה הד׳ ובמאה הה׳ לסה״נ ,ככל הנראה פרק הזמן שבו הוקם מתקן האנטיליה .מן המאה הו׳ לסה״נ
נמצא רק פוליס אחד ,מתקופת שלטונו של הקיסר יוסטינוס הא׳ ( 527–518לסה״נ) .כן נמצאו באתר
ארבעה מטבעות מן התקופה האסלאמית הקדומה :פלס אומיי פוסט-רפורמי ( 797–650לסה״נ) ושלושה
מטבעות עבאסיים ,המתוארכים למאה הט׳ לסה״נ ,אשר חותמים את תקופת פעילותו של המתקן.
 .1סל  ,40לוקוס  ,120ר״ע .74382
רומי פרובינקיאלי,רפיח(?) ,המאות הב׳–הג׳ לסה״נ.
פנים :דיוקן לימין.
גב :דמות ,של ספינקס(?).
 ↓ ,4.83 ,Æגר' 18 ,מ״מ.
השווה.Rosenberger 1977:52, No. 27 :

 .2סל  ,106לוקוס  ,161ר״ע .74391
קונסטנטינוס הא׳ ,רומא 318–312 ,לסה״נ.
פנים ]IMP CON] STANTINVS PF AVG :דיוקן לימין ,עטור זר.
גב SOLI INVI-CTO COMITI :סול עומד לשמאל ,מחזיק זר וגלימה מעל כתף בשטחיםR F:
 2.01 , ↓ ,Æגר' 18 ,מ"מ.
השווהRIC VI:298, No. 18 . :
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 .3סל  ,86לוקוס  ,143ר״ע .74386
קונסטנטינוס הא׳ ,קונסטנטינופל 318–312 ,לסה״נ.
פנים ]IMP CON] STANTINVS PF AVG :דיוקן לימין ,עטור זר.
גב ]SOLI INVI-CTO] COMITI :סול עומד לשמאל ,מחזיק זר וגלימה מעל כתף מתחת לקו[CO]NS :
 2.66 ,↑ ,Æגר' 19 ,מ"מ.
השווהRIC VI:298, No. 18 :
 .4סל  ,86לוקוס  ,143ר״ע .74383
 402–400לסה״נ.
פנים ]- - -[ :דיוקן לימין.
גב [GLORI−A ROMA−N]ORVM :שלושה קיסרים עומדים לפנים ,מחזיקים נסים.
 1.80 , ↑ ,Æגר' 17 ,מ"מ.
השווהLRBC 2:90, No. 2213. :
 .5סל  ,86לוקוס  ,143ר״ע .74390
ולנטיאנוס הא׳ או הב׳ ,המחצית השנייה של המאה הד׳ לסה״נ.
פנים DN V]ALENTINIANVS PF AVG[ :דיוקן לימין ,עטור נזר.
 0.73 ,Æגר׳ 14 ,מ״מ.
 .6סל  ,79לוקוס  ,143ר״ע .74384
המאות הד׳–הה׳ לסה״נ.
פנים ]- - -[ :דיוקן לימין.
 1.17 ,Æגר׳ 14 ,מ״מ.
 .7סל  ,79לוקוס  ,143ר״ע .74385
המאות הד׳–הה׳ לסה״נ.
פנים ]- - -[ :דיוקן לימין.
גב :כתובת בתוך זר.
 0.56 ,Æגר׳ 13 ,מ״מ.
 .8סל  ,86לוקוס  ,143ר״ע .74389
המאות הד׳–הה׳ לסה״נ.
פנים DN]- - -[ :דיוקן לימין.
 0.90 ,Æגר׳ 11 ,מ״מ.
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 .9סל  ,86לוקוס  ,143ר״ע .74388
המאות הד׳–הה׳ לסה״נ.
פנים DN]- - -[ :דיוקן לימין.
 0.91 ,Æגר׳ 11 ,מ״מ.
 .10סל  ,86לוקוס  ,143ר״ע .74387
המאות הד׳–הה׳ לסה״נ.
פנים ]- - -[ :דיוקן לימין.
 0.90 ,Æגר׳ 13 ,מ״מ.
 .11סל  ,19לוקוס  ,102ר״ע .74381
יוסטינוס הא׳ (  527–518לסה״נ) ,ניקומדיה.
פנים :דיוקן לימין.
גב M :למעלה :צלב; לשמאל ,כוכב ,לימין צלב; למטה  ;Aמתחת לקו.NIKM :
 ,Æפוליס 17.03 , ↓ ,גר' 29 ,מ"מ.
.DOC 1:49, No. 31

 .12סל  ,101חתך ,ר״ע .74394
אומאי (לאחר הרפורמה).
פנים :الاله  /الاللة [ /وحده]
גב :محمد  /رسول  [ /اللة ]
 ,Æפלס 1.98 ,גר׳ 15 ,מ״מ.
 .13סל  ,7לוקוס  ,102ר״ע .74380
אבו אלעבאס אחמד אלמעתדד באללה 279–256 ,להג׳רה 892–870/לסה״נ.
[ 26]...הג׳רה =  882/873לסה״נ.
פנים :מרכז :الاله اال  /اللة و حده  /ال شريك له
גב :מרכז :اللة  /محمد  /رسول  /اللة  /المعتمد [ ﻉلﯼ اللة ]
שוליים :קוראן ט.33 ,
כסף ,דירהם 2.03 ,גר׳ ,שבור.
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 .14סל  ,118לוקוס  ,164ר״ע .74392
עבאסי ,סוף המאה הט׳ לסה״נ.
פנים :מרכז :ال االه اال  /اللة و حده  /ال شريك له
שוליים :לא קריא
גב :מרכז :محمد  /رسول  /اللة
שוליים :לא קריא
 ,Æפלס 1.20 ,גר׳ 21 ,מ״מ.
 .15פ״ש ,לוקוס  ,78ר״ע .74393
עבאסי ,סוף המאה הט׳ לסה״נ.
גב :מרכז :محمد  /رسول  /اللة
 ,Æפלס 1.72 ,גר׳ 14 ,מ״מ.
סיכום

בחפירה למרגלות תל אשדוד נחשף מכלול אנטיליה :באר אנטיליה ,ובה שרידי מתקן האנטיליה להרמת
מים ,ומכלול בריכות .המים שהועלו מן הבאר זרמו לבריכות שיקוע ונאספו בבריכת אגירה שרוצפה
בפסיפס לבן .מבריכת האגירה הוזרמו המים לשדות החקלאיים באמצעות צינורות חרס ותעלות בנויות.
המתקן עבר סדרה של תיקונים ,שכללו שינויים בבריכות השיקוע ,הרמת הרצפה בבריכה האגירה וטיוחה,
וכן שינויים במדרגות היורדות אל הבריכה.
ניכר כי הבאר שנחשפה באתר הותקנה כדי לשמש מתקן אנטיליה ,כעדות המגרעות המטויחות בדופנה
ששימשו מסילות לשרשרת הכדים .באתרים אחרים הוצעו פתרונות טכניים אחרים ,כמו למשל באר
שקוטרה גדול יותר או שחתכה סגלגל (איילון תשנ״ז) .הגדלת קוטר הבאר אפשרה שימוש בגלגל גדול
יותר שנשא מספר רב יותר של כדים ,וכך העלה כל סיבוב של המתקן כמות גדולה יותר של מים .תנועת
שרשרת האנטלים שעברה דרך המים בתחתית הבאר יצרה ערבול ,כך שהמים שנשאבו הכילו תרחיף חול
ופסולת .כדי שלא למלא את בריכת האגירה בסחף ,נבנו באתר שתי בריכות שיקוע קטנות יותר ,שכן שקל
יותר לאסוף את המשקעים מחלל קטן ועמוק מאשר מבריכה רחבה ורדודה .הצטברות משקעי הפסולת
בבריכות השיקוע הבטיחה הזרמה של מים נקיים אל תוך בריכת האגירה וממנה החוצה ,אם להשקיית
שדות ואם לצריכה אנושית .בבריכת האגירה הותקן ציפוי אטום — תחילה רצפת פסיפס ואחר כך טיח.
השימוש בצינורות חרס ִאפשר קצב יציאה אחיד למים .ירידת גובה המים במידות מדודות הבטיחה
את הזרמת נפחי המים הרצויים (אביצור תשנ״ב .)65–64:דומה כי השינויים והתיקונים הרבים שנעשו
בבריכות השקיעה וכן בבריכת האגירה ובמערכת להזרמת המים החוצה ממנה מעידים עד כמה חשוב
היה לשמור על נקיון המים ולשלוט בזרימה המדודה שלהם אל מחוץ למערכת.
על פי הממצא הקרמי והמטבעות אפשר לקבוע את הכרונולוגיה של השימוש במתקן כדלקמן :את
שלב  ,Iהקדום להקמת מתקן האנטיליה ואולי אף לכריית הבאר ,יש לתארך כנראה למחצית השנייה
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של המאה הד׳ לסה״נ ,ואולי אף קודם לכן; את הקמת מתקן האנטיליה בשלב  IIיש לייחס למאה הה׳
לסה״נ ואולי לראשית המאה הו׳ לסה״נ; שלב  IIIמתוארך למאות הו׳–הז׳ לסה״נ; ואילו שלב  ,IVשלב
השימוש האחרון במתקן ,מתוארך למאה הז׳ עד שלהי המאה הט׳ לסה״נ .ברור ,לפיכך ,כי התיקונים
והשינויים שנערכו במכלול נועדו לאפשר את המשך השימוש בו לאורך תקופה ארוכה ,למן התקופה
הרומית המאוחרת ועד התקופה העבאסית.
הממצא הקרמי שנתגלה במכלול האנטיליה דומה לממצא כלי החרס שנתגלה בשפכי בית היוצר,
המרוחק כ 250-מ׳ צפונה (באומגרטן תש״ס) .הדמיון הבולט בין שני המכלולים מצביע על האפשרות כי
לפחות חלק מן הכלים שנמצאו סביב מתקן האנטיליה יוצרו בבית היוצר של תל אשדוד.
דיון

מתקני אנטיליה נועדו להרמת מים ממקור מים באמצעות שרשרת טבעתית של כדים המונעת בעזרת מערכת
תמסורות שמקור הכוח שלה הוא בעל חיים (זגורודסקי תרצ״ט ;52:אביצור תשל״ב; תשל״ו;44–43:
תשנ״ב .)63–60:מתקני האנטילה היו אמצעי יעיל וזול להשקיה באזורים שבהם נמצאו מי תהום גבוהים.
המתקנים היו בשימוש בארץ עד להופעת המשאבה המונעת במנוע שריפה פנימית; בארצות דוגמת
מצרים ,מרוקו והודו הם בשימוש גם כיום .על פי דרך השימוש בימינו ולפי התיעוד במהלך המאות
האחרונות ,אפשר ללמוד על דרך ההפעלה של מתקן מסוג זה בתקופות קדומות.
בספרות המחקר מופיעים מונחים אחדים למתקן זהbucket chain; water hoist, water-wheel, :
 ,wheel/chain of potsוForbes 1955:30; 1959; De Camp 1966:140; Schiøler( Persian wheel-
 ,)1973; Landels 1978:70–74; Cotterell and Kamminga 1990:96–97וכלי החרס ששימשו מכלים
במתקן נקראים ׳אנטלים׳ (נתן  ;1857בראנד תשי״ג:לח;  .)Krauss 1964:71מקור השם אנטיליה הוא
מיוונית ( ,)ανγλιαאף שקיימים בה שמות נוספים למתקנים להרמת מים (פליקס תשכ"ג;339–336:
 .)Forbes 1955: Table IV; Krauss 1964; White 1984:17, Fig. 7:1, 33–34, 71בלטינית כונה המתקן
( aquaria rotaבראנד תשי״ג:לט;  ,)Vitruvius Architectura, Book: IV X. 3–4ואילו האנטלים נקראים
בלטינית ( rotarum cadiבראנד תשי״ג:לט ,הערה  .)22במקורות העבריים מופיעים מספר מונחים ,ובהם
׳גלגל׳ ,הנפוץ יותר ,׳אנטיליא׳ המשמר את השם היווני (פליקס תשכ״ג ;340–333:עיר-שי תשמ״ט) ,וכן
׳רגבייה׳ .שני הראשונים מופיעים למשל בפתגמים הבאים :״גלגל הוא שחוזר בעולם על הכל ,דמי לגלגל
אנטילייא דמלא מתרוקן דמתרוקן מתמלי״ (דומה לגלגל של אנטיליה :שמתמלא מתרוקן ,שמתרוקן
מתמלא; רות רבה ה ,ט) ,וכן ״למה דומה העולם הזה? לגלגל שבגינה .כלי חרס שבו התחתונים עולים
מלאים ,והעליונים יורדים ריקנין״ (שמות רבה לא ,יד) .ייתכן שהכינוי ׳כדומין אשקלונין׳ מכוון לבאר
אנטיליה ולכדיה (קרויס תרפ״ט .)109:השם הערבי של המתקן הוא ׳סקייה׳ (סטבסקי תש״ו;43–41:
 .)Forbes 1955: Table IVבחומס שבסוריה ובקורדובה שבספרד קיימים מתקני ״נוריה״ ,המבוססים על
גלגלי עץ גדולים (ולא על שרשרת חבלים) ,המונעים בכוח זרם המים שאל תוכו שוקע חלקו התחתון של
הגלגל.
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כל מתקן אנטיליה כלל מערכת תמסורות ,שהפכה את התנועה הסיבובית והאופקית של בעל החיים
לתנועה אנכית .התנועה האנכית סובבה גלגל שנשא שרשרת חבלים שאליה חוברו הכדים .מערכת
התמסורות ששימשה בהפיכת כיוון הכוח הייתה מהמשוכללות בעולם העתיק (Schiøler 1973: Chapter
 .)1; Cotterell and Kamminga 1990:96–97המערכת כללה שלושה מרכיבים עיקריים :שני צירים ,אנכי
ומאוזן ,ושרשרת חבלים שנשאה את האנטלים; מרכיבים אלה נעשו מחומרים מתכלים — עץ וחבל.
הציר האנכי נבנה מקורה אנכית שראשה עוגן בפותת אבן שנקבעה בקורה אופקית (Schiøler 1973:
 .)Figs. 5, 9, 10, 15אל הקורה האופקית הוצמד מוט מאוזן ,יצול ,שאליו נרתם בעל החיים (Schiøler
 .)1973: Figs. 22, 25מעל מוט היצול או מתחתיו נקבע גלגל שיניים או גלגל דמוי סולם עגול (Schiøler
 .)1973: Figs. 9, 18bהציר המאוזן נע בכוחו של הציר האנכי .בקצה האחד של הציר המאוזן נקבע גלגל
שיניים ובצדו האחר נקבע הגלגל שנשא את שרשרת האנטלים ( .)Schiøler 1973: Figs. 3, 23, 24יש
מתקנים שבהם קיים רק גלגל אחד שבו שיניים ומנשא לכדים (Schiøler 1973: Figs. 2, 5, 13, 15, 21,
 .)31; Oleson 1987: V-61בשרשרת החבלים נקשר כל אנטל אל שלב בסולם .שרשרת החבלים נשזרה
מחבל סיבים ,אולי של דקל (איילון תשמ״ח :איורים  ,)61–58והייתה מורכבת מגדילים מפותלים .על כלי
אנטיליה מן התקופה העות׳מאנית שנתגלו בעכו נמצאו סימני חבלים המעידים כי היו עשויים מגדילים
מפותלים ( ;Stern 1997:67ור׳ איור .)10:16
כל אנטל נקשר במותניו ,בפטמה או בכפתור שבבסיסו ( ;)Schiøler 1973: Fig. 66קשירת האנטל
במותניו או בפטמת הכלי היטתה אותו בזווית שמנעה מן המים להישפך חזרה אל תוך הבאר ואפשרה
למים לזרום מתוכם רק משהגיעו סמוך לראש המתקן .השיטה שבה קובעו האנטלים גרמה לכך שמתקן
האנטיליה הסתובב בכיוון אחד בלבד; סיבוב בכיוון ההפוך לא מילא את האנטלים .לפיכך ,שחזור דרך
הקיבוע של האנטלים המופיע אצל וייט ורייך בטעות יסודה (ויטרוביוס ,על האדריכלות :איור ;10.4
.)White 1984: Fig. 7:1
להפעלת מתקן האנטיליה נדרש בעלי חיים :חמור ,סוס ,שור או צמד שוורים ,פרה ולעתים גמל
(אביצור תשל״ב :איורים  ;)Schiøler 1973: Figs. 108, 113, Pl. 5; Landels 1978:13–16 ;30 ,29בעת
המודרנית יש שמתקן הושכר עם בעל החיים שהפעילו (פליקס תשכ״ג .)339:עיני הבהמה כוסו כדי שלא
תסבול ממונוטוניות הסיבוב (איילון תשמ״ז :איור  .)Schiøler 1973: Figs. 23, 86 ;88במקרים מיוחדים
אפשר היה להפעיל את המתקן בכוח בני אדם (סטבסקי תש״ו ;43:אביצור תשל״ב :איור Dalman ;33
 .)1932:225–228, Abb. 47תנועתו הסיבובית של בעל החיים חוללה את הפעולות הבאות:
 .1תנועת היצול סובבה את הציר האנכי ואת גלגל השיניים (או את ׳סולם העץ האין-סופי׳) .הכוח
שבתנועת הציר האנכי עבר דרך גלגל השיניים ששימש כתמסורת לציר האופקי.
 .2הגלגל נושא האנטלים נע עם תנועת הציר האופקי והניע את ׳סולם החבלים האין-סופי׳ שאליו
היו קשורים האנטלים .הללו ירדו דרך הפתחים בגג ולאורך המסילות (ה׳מוליכים׳) אל תחתית הבאר
כשפתחם פונה מטה.
 .3האנטלים התמלאו במהלך הסיבוב ועלו מעלה כשפתחם פונה מעלה .בראש המתקן הם הוטו מטה
והצדה והתרוקנו אל מרזב או אל גג המבנה.
ִ
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 .4מגג המבנה זרמו המים אל בריכת השיקוע ,כאן שקעה הרחופת/פסולת .המים הצלולים זרמו לבריכת
האגירה .כשהיה צורך בהשקיה ,הוצא הפקק שסגר את צינור המוצא .המים זרמו לשדות בכמות מדודה
דרך תעלות .עדויות אתנוגרפיות מלמדות כי בריכות מעין אלו מולאו ורוקנו במהלך הלילה כדי להקטין
את כמות המים שאבדו כתוצאה מהתאדות (קרק תשמ״ה .)215–216:התעלות שהוליכו את המים
מבריכת האגירה נבנו מאבנים וממלט ,ולעתים נחפרו אל תוך הקרקע.
להקמת מתקן אנטיליה נדרשו מיומנויות בכמה תחומים ,כמו כריית באר ובנייתה; בנייה באבן,
בבטון ובטיח; עבודות נגרות ,הכוללות את בניית מערכת הגלגלים ,הצירים ,התמסורות ו׳סולמות העץ׳
המעגליים; שזירת חבלים ,ייצור סולם חבלים מעגלי וחיבור כלי האנטיליה באמצעות חבלים; וייצור כלי
האנטיליה וצינורות החרס .לבניית המתקן נדרשו עובדים שהכירו את אומנות הבנייה של בריכות ואולי
אף של בתי מרחץ ,שבהם נעשה שימוש בטיח אטום למים ושולבו צינורות בקירות (על הקשר בין מתקני
אנטיליה ובתי מרחץ ,ר׳ להלן) .גם להפעלת מתקן האנטיליה נדרשו מיומנות רבה ויכולת לתקן חלקים
במתקן ,שכן תקלות היו נפוצות בעת הפעלת המתקן ,כמו בעיות בתמסורות ובעיקר שבירה של האנטלים
(פליקס תשכ״ג .)339:כמו כן נדרשה הבנה הנדסית למיקום המתקן במקום גבוה יחסית כדי להבטיח את
זרימת המים לשדות בכוח הכובד.
מתקני אנטיליה היו שכיחים בעת העתיקה ונמצאו בכל רחבי ארץ ישראל (טבלה  ;1ר׳ גם :אביצור
תשמ״ג ;4:קרק תשמ״ה ;251 ,59:רול ואיילון תשמ״ט :איור  ,)121אולם אין עדויות למתקני אנטיליה
בארץ ישראל קודם לתקופה הרומית .עם זאת ,יש שחידושים טכנולוגים תוארו בתעודות ובתיאורים
גרפיים רק לאחר פרק זמן ארוך שבמהלכו נעשה בהם שימוש .אפשר שכך היה המקרה של מתקן
האנטיליה ,שכן עדויות לשימוש מוקדם קיימות באזורים אחרים .ייתכן שמתקני אנטיליה היו בשימוש
בהודו כבר במאה הה׳ לפסה״נ ( .)Schiøler 1973:89במספר פפירוסים ממצרים ההלנסטית העוסקים
בפעילות חקלאית יש התייחסויות למתקני אנטיליה החל מהמאה הה׳ לפסה״נ (פליקס תשכ״ג,339:
הערה  .)Schiøler 1973: Chapter 7 ;391פילון מבזנטיום שחי במאה הג׳ לפסה״נ תאר מתקן של אנטיליה
( .)De Camp 1966:146; Oleson 1987:122, n. 46גם ויטרוביוס ,שחי בשלהי המאה הא׳ לפסה״נ ,תיאר
מתקני הרמת מים ,ובהם אנטיליה (ויטרוביוס ,על האדריכלות.)224:
המקור הארצישראלי הקדום ביותר המתייחס למתקן אנטיליה הוא דברי יהושע בן פרחיה ,שחי במחצית
השנייה של המאה הב׳ לפסה״נ :״חטים הבאות מאלכסנדריא טמאו מפני אנטליא שלהן״ (תוספתא,
מכשירין ג ,ב; פליקס תשכ״ג .)Sperber 1991:126 ;336:נראה כי במקרה זה מדובר בחשש שהחיטים
יירטבו ממים שנמצאו באנייה ,שכן המים באניות נשאבו באמצעות מתקן אנטיליה מתכתי (Landels
 .)1978: Fig. 19; Oleson 1987: V-64מקור זה מעיד כי תושבי הארץ הכירו את מתקן האנטיליה כבר
במאה הב׳ לפסה״נ .באזכור נוסף בתוספתא למי אנטיליה — ״מים הנוזלין מאליהן ומן הים ומן הנהר
והעולין באנטיליא פוסלין את המקוה״ (תוספתא ,מקואות ד ,ב; עיר-שי תשמ״ט ,49:הערות — )93–91
הם מוגדרים כ״לא רציפים״ ,או שאינם מחוברים ,ולפיכך אין להשתמש בהם כמי מקווה (גם אם מימיו
של מקור המים עצמו מותרים במקווה).
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טבלה  .1אתרים בני התקופות הרומית עד הממלוכית עם עדויות למתקני אנטיליה או לאנטלים

אתר

המתקן

אנטלים

תקופה

מקור

ציפורי (?)

גלגלא דציפורין

-

רומית–ביזנטית

מקור היסטורי ,ר׳ דיון

טבריה (?)

רגבייא דטבריה

-

רומית–ביזנטית

מקור היסטורי ,ר׳ דיון

אכזיב

-

+

רומית מאוחרת

שיאון תשנ״ח (א)

חורבת עוצה

-

+

ביזנטית

גצוב תשנ״ג :איור 19

כפר מנדא

באר

+

רומית–ביזנטית

הר הכרמל ,אתר 20
(קריית פרוסטיג)

באר ובריכה

-

הלניסטית–ביזנטית

רונן ועולמי תשמ״ג12:

הר הכרמל ,אתר 11

באר

-

?

רונן ועולמי תשמ״ג7:

ח׳ירבת אבריכתאס

באר

+

רומית מאוחר

חורבת רוצץ

-

+

ביזנטית

תל דור

-

+

רומית (המאה הב׳ לסה״נ)

קיסריה

באר

+

רומית מאוחרת

י׳ ניר ,מידע בעל פה

קיסריה

באר

+

ביזנטית–אסלאמית קדומה

עד תשס״ט

+

ביזנטית

חדרה

קבר

+

רומית–ביזנטית

י׳ ישראלי ,מידע בעל פה

ח׳ירבת סאביה

-

+

רומית–ביזנטית

רול ואיילון תשמ״ט ,213–210:איור 138

נבי ימין ,כפר סבא

באר ,בית מרחץ
ובריכת דגים

+

רומית–ביזנטית

רול ואיילון תשמ״ט ,213–210:איור 138

אפולוניה

-

+

רומית–ביזנטית

רול ואיילון תשמ״ט ,213–210:איור 138

הרצליה ב׳

בריכות

+

רומית–ביזנטית

אייש תשנ״ט ,69–68:איור 1:105

גלילות

באר ובית מרחץ

-

רומית מאוחרת–ביזנטית

לוי תשנ״ב

תל קסילה

באר/ות ובית מרחץ

+

רומית–ביזנטית

רול ואיילון  ,213–210:1989איור 138

יפו

תל עפר

Schiøler 1973:100

Kletter and Rapuano 1998
Yannani 2010
Guz-Zilberstien 1972

Pielstőcker 2009:107–108, Fig. 10
3

ארבל ופיילשטיקר תשס״ט

באר ובית מרחץ

+

?

ח׳ירבת אבו צוונה

-

+

אסלאמית

ח׳ירבת אל-ג׳ילג׳יל

באר ובריכה

+

רומית מאוחרת–אסלאמית
קדומה

וקסלר-בדולח ופטרסון-סולימני תשנ״ח

בית גוברין

?

+

?

ע׳ קלונר ,מידע בעל פה

יבנה ים

באר

+

ביזנטית–ממלוכית

איילון ודריי תשס״ה

נחל תמנה

בריכה

+

אסלאמית

עמית וזילברבוד תשס״ו

חלוצה

באר

+

?

פ׳ פביאן ,מידע בעל פה

גאליה

-

+

ניצנה

בארות

-

ביזנטית–אסלאמית קדומה

כפר שחק

-

+

אסלאמית קדומה

Cohen Finkelstein 1977: Fig. 6:11

Gorzalczany 2009:234, Figs. 10, 11

רובין תשמ״ט :איורים 10 ,9
ישראל ,נחליאלי
איור 6:14

ובן-מיכאל

תשנ״ה:
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על כך שמתקני אנטיליה היו נפוצים בתקופת המשנה והתלמוד ,אפשר ללמוד מן הקביעה בתוספתא
(בבא בתרא ב ,טז) מי רשאי להשתמש במתקן ובמים ובאילו סייגים בעת העברת בעלות על חלקה
חקלאית שכללה אנטיליה .כמו כן ,המקורות התלמודיים מתארים שני מתקני אנטיליה ,האחד בציפורי
והשני בטבריה .״גלגליא דציפורי״ (ויקרא רבה יח ,א; בראנד תשי״ג:מא) היה ככל הנראה מתקן במפעל
המים של ציפורי שהזרים את המים בכוח הכובד (צוק תשמ״ט; תשנ״ה .)71–64:אף שאפשר שהכוונה
למתקן שהרים את המים מ״קרונות של ציפורי״ (בבלי ,כתובות טו ,א) ,הוא המעיין של ציפורי (בראנד
תשי״ג :הערה  ,)52סביר יותר להניח כי הכוונה למתקן אנטיליה שהעלה את המים שהגיעו באמת מים
אל פסגת האקרופוליס של העיר .מתקן אנטיליה במצודה מוכר ממצודת קהיר מימי צאלח א-דין ,שם הוא
נבנה בפיר שהעלה את המים כ 85-מ׳ בשני קטעים בני  40–35מ׳ כל אחד; מתקן זה ,שהופעל באמצעות
צמד שוורים ,קיים עד היום ( .)Schiøler 1973: Chapter 5״רגבייה דטבריה״ (מדרש רבה ,קהלת יב ,ו;
פליקס תשכ״ג ;335:בראנד תשי״ג:לט; נאמן תשנ״ג ,95:הערה  )15היה ככל הנראה מתקן אנטיליה
ששימש להרמת מים מהכנרת .מעניינת העובדה כי עד לדורות האחרונים פעל על חוף הכנרת ,בין
טבריה לצמח ,מתקן אנטיליה מודרני (נון תשל״ה) .הכיבוש המוסלמי הביא לחידושים בתחום החקלאות
( )Watson 1983וכן לשימוש מוגבר במתקנים לאספקת מים ,ובהם במתקני אנטיליה (Schiøler 1973:
.)Chapter 3, Pl. 1–4; Hasan and Hill 1986:33, 42–52
מתפרוסת המתקנים בתקופות קדומות (ר׳ טבלה  )1ותיאורי מתקנים שהיו בשימוש במאות האחרונות
ניכר כי שני גורמים השפיעו על קביעת מיקום המתקן :מקור מים ,בדרך כלל באר ,והדרישה למים זורמים
בכמויות גדולות .המתקן והבריכות שלו נקבעו ליד באר או מקור מים אחר ,ומשם הוזרמו לחלקות
החקלאיות או למתקן שצרך כמות רבה של מים זורמים ,כמו בריכת דגים או בית מרחץ .בקוסה שבאטליה
נמצא מתקן אנטיליה לצד בריכת דגים ( .)Oleson 1987בתי מרחץ שנמצאו סמוך למתקני אנטיליה
מוכרים למשל באוסטיה שבאיטליה ( )Oleson 1987:124ובאבו מנה שבמצרים (,)Oleson 1987: V-69
ובארץ ישראל — בנבי ימין (שם נמצאה גם בריכת דגים; רול ואיילון תשמ״ט :איור  ,)138בגלילות
(לוי תשנ״ב) ,בתל קסילה (קידיאושן ,איילון ויוסף תשמ״ז–תשמ״ח :איור  )16וביפו (ארבל פיילשטוקר
תשס״ט .)38:לצד בתי מרחץ אחרים נמצאו בארות שייתכן שכללו מתקני אנטיליה ,כמו למשל בחלוצה
(נגב  ,)486:1992שם נמצאו שברי אנטלים (פ׳ פביאן ,מידע בעל פה) ,עבדת (Musil 1907: Figs. 67,
 )68ורחובות (רובין תשמ״ט .)Musil 1907: Figs. 46–53 ;320–319:בניצנה לא נתגלה בית מרחץ,
אך נמצאו בארות אחדות אשר על פי צורתן היו בהן מתקני אנטיליה (רובין תשמ״ט ,322–319:איורים
 .)10 ,9בתי המרחץ בנגב דומים בתכניתם ובארגון המבנים הסמוכים להם לבית המרחץ בקצר עמרה
שבעבר הירדן ,שם נמצאה באר (גיחון תשל״ח .)Schiøler 1973: Chapter 5 ;23:דומה ,אם כן ,כי בבתי
מרחץ שלא ניזונו מנחל ,מאגם ,מאמת מים או ממאגר שמוקם במקום גבוה ,נעשה שימוש במתקני
אנטיליה .אף שלא נמצא עד כה מתקן אנטיליה בתוך מבנה ,ואף לא בתוך יישוב ,אפשר שמתקן כזה
יימצא בעתיד ,שכן יעילותו ברורה ומשום שמתקנים מעין אלה מוכרים במצודת קהיר ובאלפו (Schiøler
 .)1973: Chapter 5בקהיר מוכר גם מתקן אנטילה שהשתמר בתוך בית מגורים מהתקופה העות׳מאנית,
שיושביו שאבו באמצעותו מים מבור (.)Maury et al. 1983: Fig. 88, Pl. D:23, 24
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עם זאת ,שברי אנטלים באתר אינם הוכחה חד-משמעית כי היה בו מתקן אנטיליה .בחורבת עוצה,
למשל ,נמצאו אנטלים ,אך לא נתגלתה באר (גצוב תשנ״ג) .באתר זה היה בית יוצר ,וייתכן שהאנטלים
יוצרו בו ולא נעשה בהם שימוש .אתרים נוספים שבהם אין עדות לבאר או למתקני אנטיליה אך נמצאו
אנטלים הם ח׳ירבת אבו צוונה ( ,)Cohen Finkelstien 1997: Fig. 6:11כפר שחק (ישראל ,נחליאלי ובן-
מיכאל תשנ״ה ,5*:איור  )14:6ומנזרי סיני (צפצפה ,דיר רבה ,ואדי ג׳יבל ושיח׳ ראיה; דהרי תשנ״ה:
איורים  ;11:435 ;36–32:433 ;8:426 ;9:423המחבר כינה את האנטלים ״כלי קילון״ ,אולם לא ידוע
על שימוש באנטלים במתקני קילון; ר׳ פליקס תשכ״ג .)331:אפשר שכלים אלה שימשו לעתים מכלים,
כלי אגירה ואף לקבורה.

הערות
 1החפירה (הרשאה  ,)A-2385מטעם רשות העתיקות ובניהול יעקב באומגרטן ,נערכה בחודש נובמבר  .1995בחפירה השתתפו
ישי שוסטר (מנהל שטח) ,חיים לביא (מנהלה) ,יוגב לביא (צילום) ,ישראל וטקין ,פאבל גרטובסקי ורז ניקולסקו (מדידות וסרטוט),
יוכי קסבי וטלי קרינקין-פביאן (ציור כלי חרס) ורוברט קול (נומיסמטיקה) .
 2ייתכן שהמים הוזרמו דרומה בתעלות פתוחות ורדודות שהוליכו אל תעלה מדופנת שכיוונה צפון–דרום ( ;W141 ,L139לא
בתכנית) ,וממנה אל עבר תעלה מדופנת נוספת שכיוונה מזרח–מערב ( ;L110לא בתכנית) .שרידיהן של תעלות אלו נמצאו כ25-
מ׳ מדרום-מערב לבריכת האגירה.
 3כלי האנטיליה נמצאו בקבר שנחפר על ידי י׳ עורי ולא פורסם .הם מוצגים באגף הזכוכית במוזיאון ישראל .תודתי לגב׳ יעל
ישראלי על מידע זה.

הפניות
אביצור ש׳ תשל״ב .מתקני שאיבה קמאיים .תל אביב.
אביצור ש׳ תשל״ו .אדם ועמלו :אטלס לתולדות כלי עבודה ומתקני ייצור בארץ ישראל .ירושלים.
אביצור ש׳ תשנ״ב .משאבי המים של ארץ ישראל .תל אביב.
אביצור ש׳ תשמ״ג .מתקני ייצור ועזריהם שהיו במקוה-ישראל .ישראל – עם וארץ א׳ (.246–235:)19
איילון א׳ תשמ״ב .נבי ימין קבר בנימין ,כפר סבא .חדשות ארכיאולוגיות עח–עט.42–41:
איילון א׳ תשמ״ח .השימושים בתמר בארץ-ישראל .בתוך א׳ איילון עורך .התמר – ״עץ החיים״ :סגולותיו ושימושיו .תל אביב .עמ׳
.72–36
איילון א׳ ודרי י׳ תשס״ה .מערכת השקיה ביזנטית ביבנה-ים .בתוך מ׳ פישר ,עורך .יבנה ,יבנה-ים וסביבתן .תל אביב .עמ׳ .251–229
אייש ע׳ תשנ״ט .הרצליה ב׳ .חדשות ארכיאולוגיות .69–68:109
ארבל י׳ ופיילשטוקר מ׳ תשס״ט .העיר התחתונה ביפו .קדמוניות .42–31:137
באומגרטן י״י תש״ס .עדויות לבית יוצר מן התקופה הביזאנטית לרגלי תל אשדוד (אתר ׳עד הלום׳) .עתיקות .74*–69*:39
בראנד י׳ תשי״ג .כלי חרס בספרות התלמוד .ירושלים.
גצוב נ׳ תשנ״ג .חורבת עוצה –  .1991חדשות ארכיאולוגיות ק.19–16:
גרן ו׳ תשמ״ב .תיאור גיאוגרפי ,היסטורי וארכיאולוגי של ארץ-ישראל  :7יהודה (א) (תרגום ח׳ בן-עמרם) .ירושלים.
גיחון מ׳ תשל״ח .מרחצאות רומיים בארץ ישראל .קדמוניות .53–37:43–42
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דהרי ע׳ תשנ״ה .מנזרי דרום סיני בתקופה הביזאנטית :תולדותיהם ,ארגונם הפנימי ובסיסם הכלכלי לאור הממצא הארכיאולוגי.
עבודת דוקטורט ,האוניברסיטה העברית .ירושלים.
ויטרוביוס פוליו .על אודות האדריכלות בעשרה ספרים (תרגום ומבוא ר׳ רייך) .תל אביב תשנ״ז.
וקסלר-בדולח ש׳ ופטרסון-סולימני מ׳ תשנ״ח .ח׳ אל-ג׳ילג׳יל .חדשות ארכיאולוגיות קח.150–148:
זגורודסקי מ׳ תרצ״ט .מלון כל-בו לחקלאות .תל אביב.
זיגלמן ע׳ תשנ״ח .כלי החרס מחפירות סומקה .בתוך ש׳ דר ,עורך .סומקה :עיירה יהודית בכרמל .תל אביב .עמ׳ .356–311
זמר א׳ תשל״ח .קנקני אגירה בסחר הימי הקדום (קטלוג ,המוזיאון הימי הלאומי) .חיפה.
ישראל י׳ נחליאלי ד׳ ובן-מיכאל י׳ תשנ״ה .אתר נחל שחק :יישוב מן התקופה האיסלמית הקדומה בצפון הערבה .עתיקות .14*–1*:26
לוי י׳ תשנ״ב .גלילות (ח׳ ג׳ליל) .חדשות ארכיאולוגיות צז.55–54:
לוי ש׳ תש״ך .בית-הכנסת העתיק במעון (נירים) ארץ-ישראל ו.82–77:
מגנס ג׳ תשמ״ז .הקיראמיקה מחפירות  1980במעון (נירים) .ארץ-ישראל יט.224–216:
נאמן י׳ תשנ״ג .ציפורי בימי הבית השני ,המשנה והתלמוד .ירושלים.
נגב א׳  .1992חלוצה .בתוך א׳ שטרן וא׳ לוינזון-גלבוע ,עורכים .האנציקלופדיה החדשה לחפירות ארכיאולוגיות בארץ-ישראל .עמ׳
489–485
נון ג׳ תשל״ה .אנטיליה לחוף הכנרת .טבע וארץ יז.279–278:
נתן  .1857הערוך .למברג.
סטבסקי מ׳ תש״ו .כפר הערבי .תלֿאביב.
עד ע׳ תשס״ט .העורף החקלאי של קיסריה :מערכת חקלאית ומערכת השקיה מסוף התקופה הביזנטית ומראשית התקופה האסלאמית
באור עקיבא .עתיקות .60*– 49*:61
עיר-שי ע׳ תשמ״ט .מתקני מים ואמות בספרות חז״ל :מונחים וקווי אפיון .בתוך ד׳ עמית ,י׳ הירשפלד וי׳ פטריך ,עורכים .אמות המים
הקדומות בארץ-ישראל .ירושלים .עמ׳ .55 –47
עמית ד׳ וזילברבורד א׳ .תשס״ו .באר אנטיליה בנחל תמנה .בתוך א׳ ברוך ,צ׳ גרינהוט וא׳ פאוסט ,עורכים .חידושים בחקר ירושלים:
הקובץ האחד עשר .רמת גן .עמ׳ .306–297
פליקס י׳ תשכ״ג .החקלאות בארץ-ישראל בתקופת המשנה והתלמוד .תל אביב.
צוק צ׳ תשמ״ט .אמות המים לצפורי .בתוך ד׳ עמית ,י׳ הירשפלד וי׳ פטריך ,עורכים .אמות המים הקדומות בארץ-ישראל .ירושלים.
עמ׳ .108–101
צוק צ׳ תשנ״ה .צפורי וסביבתה .ירושלים.
קדר ב׳ ז׳ תשנ״ב .מבט ועוד מבט על ארץ-ישראל .ירושלים.
קידיאושן נ׳ איילון א׳ ויוסף א׳ תשמ״ז–תשמ״ח .שתי גתות יין מתקופת התלמוד ליד תל קסילה .ישראל – עם וארץ ה–ו (–23:)24–23
.36
קרויס ש׳ תרפ״ט .קדמוניות התלמוד ב:א .תל אביב.
קרק ר׳ תשמ״ה .יפו :צמיחתה של עיר .ירושלים.
רובין ר׳ תשמ״ט .מקורות המים של ישובי הנגב בתקופה הנבטית ,הרומית והביזאנטית .בתוך ד׳ עמית ,י׳ הירשפלד וי׳ פטריך ,עורכים.
אמות המים הקדומות בארץ–ישראל .ירושלים .עמ׳ .324–313
רול י׳ ואיילון א׳ תשמ״ט .אפולוניה ודרום השרון .תל אביב.
רונן א׳ ועולמי י׳ תשמ״ג .מפת חיפה—מזרח (( )23סקר ארכיאולוגי של ישראל) .ירושלים.
שובה מ׳ תשכ״ה .כתובת יוונית על מתקן השקאה בדרום ארץ-ישראל .ידיעות א.160–156:
שיאון ד׳ תשנ״ח (א) .׳בית גיתות׳ רומי באכזיב .עתיקות .99–85:34
שיאון ע׳ תשנ״ח (ב) .חפירות בנין  IIבח׳רבת אל-כיליה (רימונים) .בתוך י׳ אשל ,עורך .מחקרי יהודה ושומרון :דברי הכנס השמיני.
אריאל .עמ׳ .203–191
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‘Ad Halom: A Saqiye Installation from the Byzantine and Early
Islamic Periods at the Foot of Tel Ashdod
Ya‘aqov Y. Baumgarten
A saqiye installation complex was uncovered at the foot of the northwest corner of Tel Ashdod
(map ref. 16735/62980; Fig. 1). Four phases of construction were identified (I–IV; Plan 1). Phase
I comprises plastered walls and floors (Fig. 2) that belonged to a water-holding installation that
was in use prior to the construction of the saqiye installation, probably in the second half of the
fourth century CE, or even earlier; the scarce ceramic finds from this phase (Fig. 13) date to the
fifth century CE.
The saqiye installation was constructed in Phase II: a saqiye well (L117), two settling pools
(L122, L169; Fig. 5), one of them with a deep, rectangular sump (L130; Fig. 6), and a reservoir
(L123, 132, L168). The walls of the well were coated with a thick layer of plaster, in which two
vertical grooves with a triangular section were formed (Fig. 3); these served as tracks for the
saqiye jars. The building stones of two arches that were built over the well had collapsed into the
well (Fig. 4). They supported a dome-like roof, in which two openings for the saqiye-jar chains
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were set. The walls of the reservoir (Fig. 7) were plastered, and its floor was paved with mosaic;
several steps led into it (Fig. 8). The water flowed out of the reservoir through a clay pipe (A)
that led into a small installation (L166; see Fig. 7), and from there was carried via a channel
(L171) to the nearby fields. Pipe B may have been installed at this phase as well. A sub-phase
of repairs can be discerned in the reservoir (Fig. 9). Phase II is dated to the fifth or early sixth
century CE (Fig. 15); early ceramic finds (Fig. 14) were found in constructive fills comprising
soil brought from the Tell.
Phases III and IV represent a series of repairs. In Phase III, dated to the sixth–seventh centuries
CE (Fig. 16), the partition wall between the two settling pools was torn down, the floors of both
this pool and the reservoir were raised and a new pipe (C) was installed; the new reservoir floor
was made of plaster (Figs. 10). In Phase IV, dated to the seventh–ninth centuries CE (Figs.
17–19), a new settling pool (L146) was built, plaster repairs were made in the reservoir (Fig. 11)
and Pipe C was blocked.
The finds comprise pottery (Figs. 13–19), including saqiye jars (Figs. 16:10, 11; 17:10, 11;
18:10, 11; and possibly 17:9 as well); coins dating from the second or third century to the late
ninth century CE; a round stone installation (Fig. 12) and an olynthian grinding stone, both in
secondary use; nails, possibly from the wooden parts of the saqiye installation; tesserae and
fragments of opus sectile slate tiles; and chunks of raw glass, possibly from a nearby glass
workshop.
Captions to Illustrations

Fig. 1. Location map.
Plan 1. Saqiye installation, plan and sections.
Fig. 2. Remains of the Phase I installation, looking southwest.
Fig. 3. Plastered groove in the well’s wall, looking west.
Fig. 4. The collapsed arch stones in the well, looking east.
Fig. 5. The settling pools, looking south.
Fig. 6. Settling pit 130 in the western settling pool (L122), looking west.
Fig. 7. The reservoir, looking east.
Fig. 8. The steps and the mosaic floor in the southeast corner of the reservoir, looking southeast.
Fig. 9. Repairs in W106, looking west.
Fig. 10. The Phase III reservoir, looking east.
Fig. 11. Repairs in the reservoir’s floor and in W104, looking east.
Fig. 12. Round stone installation, looking west.
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Fig. 13. Pottery from Phase I.
Fig. 14. Ex-situ early pottery from Phase II.
Fig. 15. Pottery from Phase II.
Fig. 16. Pottery from Phase III.
Fig. 17. Pottery from Phase IV (the fill in Settling Pool 122).
Fig. 18. Pottery from Phase IV.
Fig. 19. Pottery from Phase IV.
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