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פרץ ראובן

בחפירה שנערכה ליד תחנת הרכבת ברמלה )הדד 2018( נתגלה מכלול עשיר של כלי החרס, פריט וסטיאטיט.1 ממצא 

זה מוצג להלן ברובו בהתאם לייחוסו לשכבות ובמידת האפשר אף בהתאם לשלבי הבנייה בהם, כפי שהגדירם חופר 

האתר, אך ללא הפרדה לשטחים. הצבעים המובאים בטבלות נקבעו על פי לוח הצבעים של מנסל.

שכבה III, השלב הקדום )איור 1(

באיור 1 מוצגים כלים מהשלב הקדום בשכבה III: שלב IIIג' בשטח B, שלב IIIד' בשטח D1 ושלב IIIב' בשטחים 

.Eו־ D2

והמירוק על צדה החיצוני,  פי הצורה, החומר  זיווי בחלקה התחתון. על   1 )איור 1:1–7(.— לקערה מס'  קערות 

 Magness 1993:200, FBW Bowls Form( שקורצף בסכין, אפשר לתארכה לאמצע המאה הז' – המאה הי' לסה"נ

 )Arnon 2008:83, Type 121c( בקיסריה ,)Stacey 2004: Fig. 5.9:1( אולם, כלים דומים שנמצאו בטבריה .)2b

ובאתר החפירה שבעמק הטירופיאון )'חניון גבעתי'( בירושלים,2 תוארכו לסוף המאה הח' – המאה הט' לסה"נ, 

ועל כן נראה כי זה זמנה של הקערה. לקערה מס' 2 דפנות מעוגלות ובסיס שבתחתיתו חריצים חד־מרכזיים, והיא 

מקורצפת בסכין בצדה החיצוני. הכלי משתייך לטיפוס Fine Byzantine Bowls Type 1D, המתוארך לסוף המאה 

 .)Magness 1993:194, 196( הז' – המאה הי' לסה"נ

קערות מס' 3–5 עשויות מחומר צלהב, פשוט, ושפתן נוטה חוצה או מעוגלת פנימה. הן מזוגגות בזיגוג עופרת, 

 Cytryn-Silverman( בירושלים  נמצאו  דומות  קערות  וצמחיים.  הנדסיים  דגמים  במגוון  פוליכרום,  או  מונוכרום 

 ,)Arnon 2008:40, Type 232b( ובקיסריה )Stacey 2004: Fig. 5.19:5, 14( בטבריה ,)2013:177, Fig. 7.5:18, 19

והן מתוארכות למחצית שנייה של המאה הח' – המחצית השנייה של המאה הי' לסה"נ. 

בזיגוג  והיא מזוגגת מפנים ומחוץ  6 היא קערת סלדון שמקורה בסין; היא עשויה מטין חום בהיר  קערה מס' 

והיו  סונג,  שושלת  בימי  לסה"נ,  הי'–הי"א  מהמאות  החל  בסין  יוצרו  סלדון  כלי  בהיר־זית.  חום  בצבע  משובח 

יונן שבצפון סין  ימי שושלת טאנג בחבל  יו' שיוצרו במאות הט'–הי' לסה"נ, בשלהי  'סלדון  התפתחות של כלי 

בעוד  ישראל.  בארץ  הקדומה  האסלאמית  התקופה  מן  במכלולים  למדי  נדירים  אלה  כלים   .)2011 וארנון  )טואג 

שבסמארה ובפוסטאט נמצאו כלים אלה בשכבות המתוארכות למאה הט' לסה"נ, הרי שהכלים הספורים שנתגלו 

בארץ נמצאו במכלולים המתוארכים לתקופה העבאסית הקדומה )Arnon 2008:47(. קערה אחת מטיפוס זה נמצאה 

בחפירה שנערכה  לסה"נ(  הי'  ראשית המאה   – הט'  )שלהי המאה  מן התקופה העבסית  ברמלה, בשכבות  בעבר 
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.III איור 1. כלי חרס )1–26( וכלי אבן )27( מן השלב הקדום בשכבה
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חומר סללוקוסשטחהכלימס׳

טין אדום בהיר )2.5YR6/6(, גריסים לבנים וחומים קטנים, ליבה אדומה בהירה אפורה )E6972837/2)2.5YR7/1קערה1

טין אדום בהיר )2.5YR7/6(, מטויבD251613907/5קערה2

טין צלהב בגוון צהוב־חיוור )5Y8/2(, גרגריD251133642קערה 3

טין חום בהיר מאוד )10YR8/4(, גריסים חומים קטניםB3376538/2קערה 4

טין צלהב בגוון ורוד־לבן )E6352607/8)2.5YR8/2קערה 5

טין חום בהיר־זית )E6642715)2.5Y4/5קערה 6

טין צלהב בגוון צהוב־חיוור )5Y8/2(, גרגריB3376319/2קערה 7

טין צלהב בגוון ורוד־לבן )E6352607/2)2.5YR8/2סיר לילה8

טין צלהב בגוון ורוד־לבן )E6352740)2.5YR8/2סיר לילה9

טין צלהב בגוון צהוב חיוור )5Y8/2(, גרגריB1441262/1קדרה10

טין אדמדם־צהוב )5YR6/6(, גריסים לבנים קטנים מעטיםD152054088קדרה11

טין אדמדם־חום )E6702745)2.5YR 5/4מכסה של סיר בישול12

טין ורוד )5YR8/4(, ליבה ורודה־אפורה )5YR7/2(, מעט גריסים חומיםD152054114/1קנקן13

טין אדום בהיר־חום )5YR6/4(, גרגרי, מעט גריסים לבניםE6352729קנקן14

טין אדמדם־צהוב )5YR6/6(, מעט גריסים אפורים קטניםE6702745קנקן 15

טין אדמדם־צהוב )5YR6/6(, מעט גריסים אפורים קטניםB2996037קנקן 16

טין אדמדם־צהוב )5YR6/6(, מעט גריסים אפורים קטניםE6702748/4קנקן 17

טין אדמדם־צהוב )7.5YR7/6(, ליבה אפורה בהירה, גריסים לבנים קטנים מעטיםB3376408/5קנקן18

טין צלהב בגוון לבן )5Y8/1(, גרגריE6972837/2פך19

טין צלהב בגוון לבן )5Y8/1(, גרגריE 6942825/11פך20

טין צלהב בגוון לבן )5Y8/1(, גרגריE6352740פך21

טין צלהב בגוון לבן )5Y8/1(, גרגריD251613907/4פך22

טין צלהב בגוון לבן )5Y8/1(, גרגריE6972837/4פך23

טין ורוד )7.5YR8/4(, גריסים לבנים קטניםB2996037/5מכסה24

טין אדום בהיר )2.5YR6/6(, גריסים לבנים קטנים, חפוי חום בהיר מאוד )B3376538/1)10YR8/3כלי זואומורפי25

טין אדמדם כהה־אפור )D250443887)2.5YR3/1צלמית26

אבן סטיאטיט אפורה עשירה בגבישי מיקהD152034094כלי אבן27

איור 1. )המשך(.



ממצא כלי החרס, הפריט והסטיאטיט מרמלה, תחנת הרכבת 4

בקרית מנחם בגין )טואג וארנון 2011: איור 20(, ובקיסריה לא נמצאו קערות סלדון סונג בשכבות הקדומות לשכבה 

 .)Arnon 2008:47( שזמנה שלהי המאה הי' והמחצית הראשונה של המאה הי"א לסה"נ ,IV

)סוף  זה הופיעו לראשונה בראשית התקופה העבאסית  קערה מס' 7 מזוגגת בזיגוג בדיל לבן. קערות מטיפוס 

המאה הח' וראשית המאה הט' לסה"נ( במסופוטמיה, ועל כן יש להניח שאינה מקומית )Arnon 2008:36(. קערות 

דומות נמצאו ביקנעם )Avissar 1996:85, Fig. XIII.12, Type 12( ובירושלים, בחפירה בעמק הטירופיאון )'חניון 

 Arnon 2008:35–36,( 3 בקיסריה נמצאו קערות הנושאות זיגוג בדיל לבן ומעליו עיטור בצבע קובלט כחול.)'גבעתי

Pl. XII.1, Type 225(, ובירושלים נמצאו קערות הנושאות זיגוג בדיל לבן שמעליו עיטורים בצבעי טורקיז ומנגן 

.)Cytryn-Silverman 2013: Fig. 7.5:20(

'סירי לילה' )איור 8:1, 9(.— לכלים מס' 8 ו־9 דפנות זקופות וגבוהות, שפת מדף, בסיס שטוח וידית אחת או שתיים; 

ההנחה המקובלת היא כי הם שימשו סירי לילה. יש שכלים אלה אינם מזוגגים, ויש שהם מזוגגים בזיגוג מונוכרום 

או פוליכרום. יש שהזיגוג הוא בחוץ )מס' 8(, יש שהוא בפנים הכלי )מס' 9( ויש שהוא על פני כל הכלי. קערות 

 Cytryn-Silverman זיגוג;  )ללא  וברמלה   )Arnon 2008:178, Types 231k, 233, 241j( בקיסריה  נמצאו  דומות 

Pl. 9.4:20 :2010(, והן מתוארכות לאמצע המאה הט' – אמצע המאה הי' לסה"נ.

)איור 10:1, 11(.— לקדרה מס' 10 שפה מעובה, נוטה פנימה, והיא נושאת עיטור של פסי סירוק גליים  קדרות 

ומאוזנים. קערות דומות נמצאו בטבריה )Stacey 2004: Fig. 5.14:2, 10(, שם הן תוארכו למאות הח'–הי' לסה"נ. 

לקדרה מס' 11 שפה בהונה, וייתכן שיש לשייכה לטיפוס Arched-Rim Basins 2B, המתוארך למאות הו' – ראשית 

.)Magness 1993:208( המאה הח' לסה"נ

מכסה של סיר בישול )איור 12:1(.— מכסים כאלה לא השתנו לאורך תקופה ארוכה, למן המאה הג' עד המאה הי' 

לסה"נ )Magness 1993:215(. מכסים דומים בהקשר ארכיאולוגי מהתקופה העבאסית נמצאו באתרים רבים ברחבי 

 Cytryn-Silverman 2010: Pl.( הארץ וכן ברמלה, שם הם תוארכו לאמצע המאה הח' – אמצע המאה הט' לסה"נ

 .)9.6:3–7

קנקנים )איור 13:1–18(.— קנקן מס' 13 הוא מטיפוס זיר: צווארו גבוה וזקוף, שפתו פשוטה, ורכס בולט נמשך 

בבסיס הצוואר. הכלי עשוי מחומר באיכות טובה מאוד. לעתים נושאות הידיות חותמות שבהן כתובות או עיטורים 

 Cytryn-Silverman( וברמלה   )Arnon 2008:39–42, Types 921, 931( בקיסריה  נמצאו  דומים  קנקנים  שונים. 

וצוואר  Pls. 9.1:10; 9.2:1 :2010(, שם הם תוארכו למאות הח'–הי' לסה"נ. לקנקנים מס' 14–17 שפה פשוטה 

 Magness( לסה"נ  הח'  המאה  ראשית   – הו'  המאה  לסוף  מתוארכים  הם  מעלה.  כלפי  וצר  הולך  או  וזקוף  נמוך 

Form 5 ,227–1993:226(. לקנקן מס' 18 צוואר קצר בעל רכס. קנקנים דומים נמצאו בח'ירבת אבו־סוואנה שליד 

 – ירושלים )Finkelstein 1997: Fig. 5:9–11( ובקיסריה )Arnon 2008:223, Type 931d(, וזמנם סוף המאה הז' 

אמצע המאה הי' לסה"נ.

 Cytryn-Silverman 2013:( לפכים מס' 19 ו־20 גוף כדורי. פכים דומים נמצאו בירושלים —.)פכים )איור 19:1–23

Figs. 7.3:2; 7.6:5( וברמלה )Cytryn-Silverman 2010: Pls. 9.4:3; 9.8:11; 9.11:1–4(, וזמנם המאות הט'–הי"א 
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 Cytryn-Silverman 2013: Figs.( לסה"נ. לפכים מס' 21 ו־22 גוף גלילי וכתף מזווה. פכים דומים נמצאו בירושלים

)Arnon 2008:130, 204, Types 521g, 531f(, והם מתוארכים למאות הח'–הי' לסה"נ.  7.6:4 ;7.3:1( ובקיסריה 

שבר מס' 23 — השייך כנראה לפך, אך אולי לקנקן — נושא עיטורים טבועים ומוצמדים. פכים עם עיטורים דומים 

נמצאו ברמלה )Cytryn-Silverman 2010: Pl. 9.4:16( ובקיסריה )Arnon 2008:165, Type 922a(, והם מתוארכים 

למאות הח'–הט' לסה"נ.

מכסה )איור 24:1(.— המכסה דמוי קערה, ושפתו נוטה חוצה. הוא שייך לטיפוס Lids Form 1, שהתיארוך המוצע 

שלו הוא המאה הו' – אמצע המאה הח' לסה"נ )Magness 1993:247(. מקבילות רבות מאוחרות לתאריך זה, כמו 

למשל מכסה מן החפירה ליד המסגד הלבן ברמלה, משכבה IV, המתוארכת לתקופה העבסית )המחצית השנייה של 

.)Cytryne-Silverman 2010: Pl. 9.11.18 ;המאה הח' עד סוף המאה הי' לסה"נ

כלי זואומורפי )איור 25:1(.— כלים זואומורפיים הם מכלים קטנים למזיגת נוזלים, המעוצבים בדמות בעל חיים. 

המכלים מורכבים מראש ומגוף חלולים וגליליים בדמות בעל חיים; הפה משמש משפך למזיגת הנוזלים, ופתח 

המילוי ממוקם בחלקו האחורי של הכלי. חלק מכלים אלה מחופים אדום או משוחים לבן, וחלקם נצבעו לאחר 

והפה.  העיניים  כגון  החיים,  בעל  בעיצוב  פרטים  להשלמת  ואוכרה(  שחור  לבן,  )בעיקר  צבעים  במגוון  הצריפה 

יש שנשא  או מסולסלות כקרני ראם;  נטויות הצידה  נפרדות,  ונשא קרניים  לרוב כשל חיה מקרינה  הראש עוצב 

קרניים צמודות זו לזו וזקופות, המוגדרות לעתים אוזניים, ואז הכלי מזוהה כתיאור של חמור ולא של חיה מקרינה. 

שבר מס' 25 שייך לחלקו האחורי של כלי זואומורפי. כלים דומים נמצאו ביקנעם, ותוארכו שם לתקופה האומיית 

 Brosh( )Rosen-Ayalon and Eitan 1969: Fig. 2(, בקיסריה  )Avissar 1996:172, Fig. XII.158:4, 5(; ברמלה 

Fig. 2:1–3 :1986( ובבית שאן )Bar-Nathan 2011: Fig. 11.56:1–3(; בח'ירבת אל־מפג'ר, שם הם תוארכו למאה 

נמצאו  הם  שבה  בטבריה,   ;)Baramki 1944: Fig. 16:10–12, 14, 18–20, Pls. XVII:2; XVIII:4( לסה"נ  הח' 

 ;)Stacey 2004:141, Fig. 5.56:1, 2; Vincenz 2008:161, Pl. 4.39:1, 2( האומיית  לתקופה  מאוחר  בהקשר 

ובירושלים, למרגלות הר הבית, בהקשר שתוארך לתקופה האומיית )Mazar 1969: Pl. 49:3(, ובגן הארמני, שם הם 

.)Tushingham 1985: Fig. 32:23( תוארכו לתקופות האומיית והעבאסית

צלמית )איור 26:1(.— זהו שבר של ראש בעל חיים, ככל הנראה סוס ששתי אוזניו זקופות. הראש אטום ונטול 

פיה, עדות כי זוהי צלמית ולא כלי זאומורפי. יש המזהים כלים כאלה עם כלי משחק. אף שצלמית דומה בעלת ראש 

 Bar-Nathan( סכמתי של סוס אינה מוכרת מן התקופה האומיית, נמצאו צלמיות עם ראשי בעלי חיים בבית שאן

Fig. 11.63:1 ,2011:325( וברמלה )Rosen-Ayalon and Eitan 1969(. כן נמצאה צלמית בעל חיים באתר החפירה 
שבעמק הטירופיאון )'חניון גבעתי'( בירושלים בשכבה המתוארכת לתקופה העבאסית.4

כלי סטיאטיט )איור 27:1(.— השבר הוא ידית או רגל של כלי מגולף באבן סטיאטיט רכה שצבעה אפור. כלים מעין 

אלה יובאו מחצי האי ערב, שם הם יוצרו במאות הח'–הי"א לסה"נ. הכלים הם לרוב גליליים, דופנותיהם זקופות 

ידיות  ויש שהם מעוטרים בחריתה. לכלים אלה יש לעתים רגליים או  ובסיסם שטוח. הם מצוידים בידיות מדף, 
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ארוכות, דוגמת שבר זה. נראה כי שימשו כלי בישול, שכן על פי רוב נמצאו עליהם סימני פיח. כלים דומים נמצאו 

.)Stacey 2004:94, Fig. 5.7:1–4( ובטבריה )Arnon 2008:62, Type 116a( בקיסריה

שכבה III/התקופה האסלאמית הקדומה )איור 2( 

מוצאם של כלים מס' 1–18 באיור 2 הוא בשכבה III. כלים אלה לא יוחסו לשלב כלשהו, אם משום שמקורם בשטח 

III, אך  ואם משום שמוצאם בלוקוסים משטחים אחרים השייכים לשכבה  נפרדים,  זוהו שלבי בנייה  C, שם לא 

 — III ייחוסם לשלבי הבנייה השונים אינו ברור. כלי מס' 19 נמצא בפני השטח, אך יש לשייכו לזמנה של שכבה

התקופה האסלאמית הקדומה. 

קנקנים )איור 1:2, 2, 19(.— לקנקן מס' 1 שפה פשוטה וצוואר גבוה וזקוף, שבבסיסו רכס בולט. הקנקן עשוי מחומר 

באיכות טובה מאוד. קנקנים אלה מתוארכים לתקופות העבאסית והפאטימית. קנקנים דומים נמצאו בקיסריה, שם 

הם כונו קנקני זיר, בשכבה VII )סוף המאה הח' עד ראשית  המאה הט' לסה"נ( ובשכבה V )סוף המאה הט' עד 

 Cytryn-Silverman( וליד המסגד הלבן ברמלה ,)Arnon 2008:39, 42, Types 921, 931 ;אמצע המאה הי' לסה"נ

Pls. 9.1:10; 9.2:1 :2010(, שם הם נמצאו בשכבה IV )התקופה העבאסית( ובשכבה V–VI )המעבר בין התקופות 

האומיית והעבאסית(. לעתים נושאות הידיות בקנקנים אלה טביעות חותם שבהן כתובות או עיטורים, כדוגמת מס' 

2, הנושא טביעת חותם של כתובת בערבית )ר' עמיתי־פרייס 2018(. ידית דומה הנושאת טביעת חותם )איור 19:2( 

.III נמצאה על פני השטח, אך יש לייחסה לתקופה האסלאמית הקדומה, זמנה של שכבה

פכים )איור 3:2–6(.— פכים מס' 3 ו־4 דומים לפכים באיור 21:1, 22. יש להם גוף גלילי וכתף מזווה. פכים דומים 

 Arnon 2008:130, 204, Types 521g,( ובקיסריה )Cytryn-Silverman 2013: Figs. 7.3:2; 7.6:5( נמצאו בירושלים

כלים  לו.  ועיטורים פלסטיים שהוצמדו  נושא טביעות   5 והפאטימית. פך מס'  וזמנם התקופות העבאסית   ,)531f

דומים נמצאו ברמלה )Cytryn-Silverman 2010: Pl. 9.4:16(, בקיסריה )Arnon 2008:165, Type 922a( ובירושלים 

)Cytryn-Silverman 2013: Figs. 7.3:1; 7.6:4(, וזמנם התקופות העבאסית והפאטימית. שבר מס' 6 שייך לטיפוס 

של פכים שעוצבו במלואם או בחלקם בתבנית; העיטורים הוכנו אף הם בתבנית, בנפרד מן הכלי, והוצמדו לדופן. 

 Cytryn-Silverman 2013: Figs.( ובירושלים )Arnon 2008:133–139, Type 521k( כלים דומים נמצאו בקיסריה

7.6:4 ;7.3:7(, וזמנם התקופות ההעבאסית והפאטימית.

נרות )איור 7:2–14(.— כל הנרות עשויים בתבנית. לנרות גוף סגלגל, ידית גבוהה וחרטום מחודד, שתעלה נמשכת 

לאורכו — מעין הנר עד לפי הנר. הבסיס הוא טבעת נמוכה, המבליטה את צורתו המחודדת של הנר. חלקו העליון 

של הנר מעוטר בעדינות, על פי רוב בדגמים צמחיים או הנדסיים. נרות מס' 7 ו־8 מעוטרים בדגם של שריג גפן 

ואשכולות ענבים. נרות מס' 9 ו־10 מעוטרים בדגם דומה אך עם יונה בקצה. נר מס' 11 מעוטר במעגלים המוצמדים 

לנר בעיגול קטן, שבתוכם דגם צמחי. נר מס' 12 מעוטר בדגמים הנדסיים — מרובע ומשולשים בקצוות — ומשני 

צדיו נראים שרידים של כתב כופי עבאסי מן המאות הט'–הי' לסה"נ, ככל הנראה המילים ']מ[א עשה'; האות מ' 

הייתה כנראה על הידית שלא שרדה. נר מס' 13 מעוטר בדגם הנדסי אף הוא: רשת של מעויניים, שבתוך כל אחד 
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איור 2. כלי חרס )1–17( וכלי אבן )18( משכבה III; קנקן מפני שטח )19(.

100



ממצא כלי החרס, הפריט והסטיאטיט מרמלה, תחנת הרכבת 8

איור 2. )המשך(.

חומרסללוקוסשטחהכלימס׳

C5912346קנקן1

אדמדם בהיר־חום )5YR6/4(, גריסים לבנים וחומים קטניםC5042026קנקן2

טין צלהב )A3056061/4)5Y8/1פך3

טין ורוד־צלהב )B3326329)5YR8/4פך 4

טין צלהב )D151203688/3)5Y8/1פך5

טין צלהב )B3426475)5Y8/1פך6

טין אדום בהיר )B3406364)2.5YR6/6נר7

טין צלהב־לבן )B3326325)2.5Y8/1נר8

טין צלהב־לבן )C5212320)2.5Y8/1נר9

טין צלהב־לבן )D250763652)2.5Y8/1נר10

טין אדמדם־צהוב )D150963885 )5YR6/6נר11

טין חום בהיר )D151813980)2.5YR8/3נר12

טין חום בהיר מאוד )D150433285)10YR8/4נר13

טין צלהב־לבן )5Y8/1(, גרגריC5222327נר14

טין אדום בהיר )D26422675)2.5YR6/6כלי זואומורפי15

טין אדום בהיר )2.5YR6/6(, גריסים לבנים קטנים, חפוי חום בהיר מאוד )B3156233)10YR8/3כלי זואומורפי16

אדום בהיר )7.5YR5/3(, גרגריC5712215/3כלי זואומורפי17

אבן סטיאטיט אפורה עשירה בגבישי מיקה B275 6485כלי אבן18

אדמדם בהיר־חום )5YR6/4(, גריסים לבנים וחומים קטנים2907פנ״ש ־קנקן19
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ולו אונות קטנות  ובקצוות מגן מחודד שבתוכו דגם צמחי. לנר מס' 15 בסיס דמוי שקד,  מהם מעוין מלא קטן, 

וטביעות של ארבעה עלים או צלב בתוך עיגול. נרות דומים נמצאו בירושלים )Magness 1993:258–259(, בבית 

שאן )Hadad 2002:95–106, Nos. 420–463(, ביקנעם )Avissar 1996:191–194, Figs. XV.17– XV.27( ובטבריה 

)Stacey 2004:153(. זמנם של כלים אלה המחצית השנייה של המאה הח' עד המאה הי"א לסה"נ. 

כלים זאומורפיים )איור 15:2–17(.— בכלי מס' 15 נצבעו פני החיה בלבן, ועל הצוואר והגב נצבעו נקודות לבנות. 

זואומורפיים  )לדיון בכלים  כעיגולים  צוירו  והעיניים  16 מעוטר בפסים שחורים דקים בבסיס הקרניים,  כלי מס' 

ובהקבלות, ר' לעיל, איור 25:1(.

כלי סטיאטיט )איור 18:2(.— בחלק התחתון של דופן הכלי חרוצים קווים אנכיים, ועל בסיסו נראים סימני פיח 

)לדיון בכלים אלה, ר' לעיל, איור 27:1(.

שכבה III, שלבי הביניים )איור 3( 

.D1 ב' בשטחIIIג' ו־III ושלבים B ב' בשטחIII שלב :III באיור 3 מוצגים כלי חרס משלבי הביניים בשכבה

קערות מזוגגות )איור 1:3, 2(.— קערה מס' 1 מזוגגת בזיגוג איכותי מפנים ומחוץ ומעוטרת בהתזה, כך שהזיגוג 

נראה כאילו הוא נוזל על פני הכלי. קערות דומות נמצאו בקיסריה )Arnon 2008:187–193, Type 233( ובירושלים 

מחומר  עשויה   2 מס'  קערה  לסה"נ.  הח'–הט'  למאות  מתאורכות  והן   ,)Cytryn-Silverman 2013: Fig. 7.5:16(

צלהב פשוט, שפתה נוטה חוצה, והיא מזוגגת בזיגוג עופרת. לקערות מטיפוס זה שפה נוטה חוצה או מעוגלת כלפי 

פנים, והן מזוגגות בזיגוג מונוכרום או פוליכרום במגוון דגמים הנדסיים וצמחיים. קערות דומות נמצאו בירושלים 

 Arnon( )Stacey 2004: Fig. 5.19:5, 14( ובקיסריה  )Cytryn-Silverman 2013:177, Fig. 7.5:18–19(, בטבריה 

Type 232b ,2008:40(, והן תוארכו למחצית השנייה של המאה הח' עד המחצית שנייה של המאה הי' לסה"נ.

רכסים;  ונטולת  דופן הכלי עבה מאוד  נוטות חוצה.  רדודה, שדופנותיה  זוהי קדרת בישול   —.)3:3 )איור  קדרה 

בחלקה התחתון ניכרים סימני שרפה. קדרה זו משתייכת לטיפוס Casserole Form 1, שתוארך לסוף המאה הג' – 

.)Magness 1993:211–213( המאה הט' לסה"נ

לסה"נ  הי'  המאה  עד  הג'  המאה  למן  השתנו  לא  בישול,  לסירי  נועדו  אשר  אלה,  מכסים   —.)4:3 )איור  מכסה 

)Magness 1993:215; להקבלה ר' לעיל, איור 12:1(. 

Cytryn-( פכים )איור 5:3, 6(.— לפך מס' 5 גוף כדורי, צוואר ארוך וזקוף ומסננת. כלים דומים נמצאו ברמלה 

Silverman 2010: Pl. 9.12:3, 4(, והם תוארכו למחצית השנייה של המאה הח' – המאה הי"א לסה"נ. פך מס' 6 

עשוי בתבנית ומעוטר בדגם הנדסי. פכים דומים נמצאו בקיסריה )Arnon 2008:133–139, Type 521k( ובירושלים 

)Cytryn-Silverman 2013: Figs. 7.3:7; 7.6:4(
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שכבה III , השלב המאוחר ביותר )איורים 4, 5(

.Eו־ D2 ,D1 ,B א' בשטחיםIII שלב :III באיורים 4 ו־5 מוצגים כלים מן השלב המאוחר ביותר בשכבה

קערות )איור 1:4–6(.— לקערה מס' 1 שפה מעוגלת פנימה, ואילו לקערות מס' 2 ו־3 שפה נוטה חוצה. קערות מס' 3 

 Arnon 2008:187–193,( ו־4 מזוגגות באיכות טובה ומעוטרות בהתזה מפנים ומחוץ. קערות דומות נמצאו בקיסריה

– המאה הט'  והן תוארכו לאמצע המאה הח'   ,)Cytryn-Silverman 2013: Fig. 7.5:16( ובירושלים   )Type 233

לסה"נ. לקערה מס' 5 זיגוג עופרת; לקערות דומות זיגוג מונוכרום או פוליכרום במגוון דגמים הנדסיים וצמחיים. 

 )Stacey 2004: Fig. 5.19:5, 14( בטבריה ,)Cytryn-Silverman 2013:177, Fig. 7.5:18, 19( הן נמצאו בירושלים

ובקיסריה )Arnon 2008:40, Type 232b(, והן תוארכו למן המחצית השנייה של המאה הח' עד המחצית השנייה 

של המאה הי' לסה"נ. קערה מס' 6 מזוגגת בזיגוג בדיל, היוצר רקע לבן חיוור שעליו דגם צמחי בצבע זהב בוהק. 

.)Stacey 2004: Fig. 5.24: 3–6 ;975–1025 לסה"נ( II קערה דומה נמצאה בטבריה, בשכבה

קדרות )איור 7:4–10(.— לקדרה מס' 7 דופן המתעגלת פנימה. היא דומה לקערות מחומר צלהב, שלהן דופן גדולה 

 .)Cytryn-Silverman 2010:155, Pl. 9.5:1, 2( יותר. קערה דומה נמצאה ברמלה, ותוארכה למאות הח'–הי' לסה"נ

לקדרות מס' 8 ו־9 שפה נוטה פנימה, והן מעוטרות בקבוצות של פסי סירוק גליים ומאוזנים. קדרות אלו הן מטיפוס 

Incurved Rim Basins, שזמנו המאות הח'–הי' לסה"נ )Magness 1993:210–211(. קדרות דומות נמצאו ברמלה 

 .)Arnon 2008:166, Type 432d( ובקיסריה )Cytryn-Silverman 2010:151, Pl. 9.3:2–5(

.III איור 3. כלי חרס משלבי הביניים בשכבה

חומרסללוקוסשטחהכלימס׳

טין צלהב בגוון ורוד־לבן )2.5YR8/2(, בפנים זיגוג עופרת ירוק וצהוב בהתזהD151203688/9קערה1

טין צלהב )5Y8/1(, גרגרי, חיפוי צהבהב בפנים ובחוץ, בפנים שרידי זיגוג חום D151203688/10קערה2

כהה, בחוץ שרידים של כתמי זיגוג ירוק חיוור

טין אדמדם־חום )2.5YR5/4(, גרגרי, גריסים לבנים קטניםB3396532/1, 4קדרה3

טין אדמדם־חום )D151203755)2.5YR5/4מכסה4

טין צלהב )5Y8/1(, גרגריD151113600פך5

טין צלהב )5Y8/1(, גרגריB3396449פך6
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.III איור 4. כלי חרס מן השלב המאוחר ביותר בשכבה
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4איור 4

חומרסללוקוסשטחהכלימס׳

טין צלהב בגוון צהוב־חיוור )5Y8/2(, גרגריE6872833קערה1

טין צלהב בגוון צהוב חיוור )5Y8/2(, גרגריD251163770/1קערה2

טין אדמדם־צהוב )5YR7/6(, חיפוי לבן בפנים ובחוץ, בפנים זיגוג ירוק וצהוב חיוור בהתזה על D251863998/12קערה3

חריתות, בחוץ זיגוג צהוב חיוור

טין צלהב בגוון ורוד־לבן )2.5YR8/2(, בפנים זיגוג עופרת בהתזה בירוק כהה וחום בהיר על D251163757/2קערה4

רקע ירוק בהיר, בחוץ כתמי זיגוג בצבע ירוק חיוור

טין אדמדם־צהוב )5YR6/6(, ללא חיפוי, בפנים זיגוג משובח בצבע צהוב חרדל, בחוץ זיגוג D151373767קערה5

גרגרי מדולל בצבע ירוק בהיר 

טין צלהב )5Y8/1(, גרגרי, זיגוג בדיל לבן ועיטור בוהק בדגם צמחי והנדסי בזהב D151373845קערה6

טין צלהב בגוון צהוב חיוור )f 5Y8/2(, גרגריD251163635/1קדרה7

טין אדמדם בהיר־חום )5YR6/4(, גריסים לבנים וחומים קטניםD251223692/5קדרה8

טין אדמדם בהיר־חום )5YR6/4(, גריסים לבנים וחומים קטניםD251423798/1קדרה9

טין צלהב )5Y8/1(, גרגריD151113690/8קדרה10

טין חום בהיר מאוד )10YR8/4(, ליבה אדומה בהירה )2.5YR7/6(, גריסים לבנים קטנים מעטיםD251423798/5קנקן11

טין אדמדם־חום בחוץ ובחלק הפנימי של השפה )2.5YR 4/4(, בפנים טין אדמדם כהה־אפור D15127/23715קנקן12

)2.5YR4/1( ומעט גריסים לבנים קטנים

טין חום בהיר מאוד )10YR8/4(, ליבה אדומה בהירה )2.5YR7/6(, גריסים לבנים קטנים מעטיםD151803962קנקן13

קנקנים )איור 11:4–13(.— קנקנים מס' 11 ו־12 דומים לקנקן באיור 18:1. צווארם קצר ונושא רכס. קנקנים דומים 

שזמנה   ,VI בשכבה  ובקיסריה,   )Finkelstein 1997: Fig. 5:9–11( ירושלים  שליד  אבו־סוואנה  בח'ירבת  נמצאו 

אמצע המאה הט' עד אמצע המאה הי' לסה"נ )Arnon 2008:223, Type 931d(. קנקנים אלה מתוארכים למן סוף 

המאה הז' עד אמצע המאה הי' לסה"נ. קנקן מס' 13 עשוי מחומר באיכות טובה מאוד, שפתו פשוטה וצווארו קצר 

מאוד — כמעט חסר — וזקוף. הטין וצורת הכלי דומים לאלה של קנקנים 11 ו־12, אך בשל הצוואר הכמעט חסר 

 Magness( דומה כי יש לקשור אותו לקנקנים חסרי הצוואר )פערורים( מחלקה המאוחר של התקופה הביזנטית 

235–1993:231(, אף כי לאלה שפה משוטחת או מקופלת חוצה ולא שפה פשוטה כבקנקן זה. המקבילה היחידה 

שנמצאה לקנקן זה היא משכבה IIA באתר החפירה שבעמק הטירופיאון )חניון גבעתי(, המתוארכת למאות הט–הי' 
לסה"נ. 5

 Cytryn-Silverman 2013: Figs.( לפכים מס' 1 ו־2 גוף כדורי, ודומים להם נמצאו בירושלים —.)פכים )איור 1:5–5

7.6:5 ;7.3:2( וברמלה )Cytryn-Silverman 2010: Pls. 9.8:11; 9.11:1–4(. לפכים 3 ו־4 גוף גלילי וכתף מזווה. 

 Cytryn-Silverman 2013:( פך מס' 3 מעוטר בסירוק של קבוצת קווים מאוזנים. פכים דומים נמצאו בירושלים 

Figs. 7.3:1; 7.6:4( ובקיסריה )Arnon 2008:130, 204, Types 521g, 531f(. הפכים מתוארכים לתקופות העבאסית 

והפאטימית )המחצית השנייה של המאה הח' עד המאה הי"א לסה"נ(. 

נרות )איור 6:5–10(.— הנרות עשויים בתבנית, ודומים להם נמצאו בשכבה III )ר' לעיל, איור 7:2–14(.
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.III איור 5. כלי חרס )1–13( וכלי אבן )14–16( מן השלב המאוחר ביותר בשכבה
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שונות )איור 11:5–13(.— נמצא אריח מלבני )איור 11:5(, שבפינותיו צבועים משולשים בגוון צהבהב, כך שנותר 

דגם מעוין לא צבוע במרכזו; לא נמצאו לו הקבלות. הפריט באיור 12:5 הוא כדור עגול וחלול עשוי ביד מחומר גס 

מעורב בקש; אל תוך הכדור הוכנסו אבנים קטנות רבות. זהו רעשן שיובא קרוב לוודאי ממצרים. רעשנים מעין אלה 

נמצאו במשמר דוד )Taxel, Israelis and Yannai 2013:222, Fig. 4(, שם נמצא אחד מהם בהקשר מתוארך היטב, 

וזמנו סוף המאה הט' – המאה הי' לסה"נ.6 הפריט באיור 13:5 הוא מוט ארוך וצר, שעליו כתמי זיגוג קטנים; נראה 

כי שימש מוט חוצץ בין כלים מזוגגים בכבשן של בית יוצר, וכתמי הזיגוג נזלו עליו בעת הצריפה. פריטים דומים 

נמצאו בטבריה )Stern 1995:58, Fig. 1:6; Vincenz 2008:133, Pl. 4.19:1–3(, והם תוארכו למאה הי' לסה"נ. 

כלי סטיאטיט )איור 14:5–16(.— נמצאו שלושה כלים מחומר זה )לדיון, ר' לעיל, איור 27:1(.

שכבה II, השלב הקדום )איור 6(

.Cו־ A ב' בשטחיםII שלב :II באיור 6 מוצגים כלי חרס מהשלב הקדום בשכבה

קערות )איור 1:6–5(.— קערות מס' 1–4 פשוטות: צריפתן גרועה ואינה אחידה, ויש שהבסיס אינו ישר. דופנותיהן 

 Avissar and Stern( מעוגלות, חרוטיות או מזוות, ולהן בסיס טבעת או בסיס שטוח. קערות דומות נמצאו ברמלה

Fig. 35:7–10 :2005(. קערה מס' 5 מזוגגת בזיגוג מונוכרום: חיפוי צהוב בהיר בפנים ובחוץ, וזיגוג אלקאלי ירוק 

.)Avissar and Stern 2005: Fig. 4:2( בפנים ועל השפה בחוץ. קערה דומה נמצאה ביקנעם

4איור 5

חומרסללוקוסשטחהכלימס׳

טין צלהב )5Y8/1(, גרגריD251223692/6פך1

טין צלהב )5Y8/1(, גרגריD251423798/3פך2

טין צלהב )5Y8/1(, גרגריE6872851/6פך3

טין צלהב )5Y8/1(, גרגריD251423798/4פך4

טין צלהב )5Y8/1(, גרגריD251223692/4פך5

טין חום בהיר מאוד )D151113741 )10YR8/3נר6

טין אדמדם־צהוב )D151383792)7.5YR6/6נר7

טין חום )D151113712)10YR5/3נר8

טין חום )D151113717)10YR5/3נר9

טין אדמדם־צהוב )D151673068)7.5YR7/6נר10

טין ורדרד־אפור )D251023896)5YR6/2אריח11

טין ורדרד־לבן )5YR8/1(, תשלילי קש רביםB1111166רעשן12

טין צלהב )5Y8/1(, גרגריB3246428מוט 13

אבן סיטאטיט אפורה עשירה בגבישי מיקהD151113977כלי אבן14

אבן סטיאטיט אפורה עשירה בגבישי מיקהE6872856כלי אבן15

אבן סטיאטיט אפורה עשירה בגבישי מיקהD151113888כלי אבן16
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.II איור 6. כלי חרס מן השלב הקדום בשכבה

חומר סללוקוסשטחהכלימס׳

טין אדמדם בהיר־חום )A3316287)2.5YR7/4קערה1

טין אדום בהיר )C6952827/7)2.5YR6/6קערה2

טין אדום בהיר )C6952827/9)2.5YR6/6קערה3

טין אדום בהיר )A2691988)2.5YR6/6קערה4

טין אדום בהיר )A3316331/1)2.5YR6/6קערה5

טין אדום־אפור )7.5R6/1(, גריסים לבנים ושחורים קטנים, חיפוי אדום בהיר )7.5R5/4( בפנים A2691975/4קדרה6

טין אדום בהיר )2.5YR6/6(, ליבה אדמדמה־אפורה )2.5YR6/1(, מעט גריסים שחורים קטנים A2691975/1סיר בישול7

ומיקה

טין צהבהב־חום )10YR6/4(, בחוץ אפור כהה מאוד )A2466438 )10YR3/2כלי דמוי רימון8

טין אדום בהיר )A1891589)2.5YR6/6נר 9

טין ורוד )A1891675)2.5YR8/3נר 10

אדמדם בהיר־חום )2.5YR7/4(, גריסים לבנים קטניםA3226252נר11

טין ורוד )A3316380)7.5YR8/4חוצץ בכבשן 12



ממצא כלי החרס, הפריט והסטיאטיט מרמלה, תחנת הרכבת 16

קדרה )איור 6:6(.— זהו כלי גדול, עשוי ביד ומחופה אדום. קדרות מטיפוס זה מחופות במגוון צבעים — אדום, 

כתום, חום בהיר או צלהב — ולרבות מהן עיטור פלסטי. הן הופיעו לראשונה במאה הי"ב לסה"נ, נפוצו בתקופה 

 Avissar and Stern 2005: Fig.( הממלוכית והמשיכו להיות בשימוש גם מאוחר יותר. כלים דומים נמצאו ביקנעם

.)38:4

סיר בישול )איור 7:6(.— הסיר עשוי ביד, מתארו כדורי, ושפתו פשוטה ונוטה מעט חוצה. על השפה ומתחתיה, 

מבחוץ, ניכרים סימני מירוק. לסירים מטיפוס זה יש לרוב ידיות, והן מעוטרות לעתים בחריתות; חלק מן הסירים 

.)Avissar and Stern 2005: Fig. 40:4, 6, 7( נושאים מירוק ועיטור פלסטי. כלים דומים נמצאו ביקנעם

כלי דמוי רימון )איור 8:6(.— זהו מכל קטן, סגור, ששפתו מעובה, צווארו קצר וצר ומסתיים בכתף רחבה וגופו 

הולך וצר ומסתיים בבסיס מחודד. הכלי עשוי בתבנית ומעוטר בעיטור דמוי קשקשי אצטרובל. כלים דומים נמצאו 

)Avissar and Stern 2005: Fig. 50:1–3, Type II.5.1(. התיארוך המוצע לכלים אלה הוא מן המחצית  בבניאס 

השנייה של המאה הי"ב עד סוף המאה הי"ד לסה"נ. כלים דומים נמצאו בעכו, בשכבות מן המאות הי"ב והי"ג 

 .)Stern 2012: Pl. 4.77:8, 9( לסה"נ

נרות )איור 9:6–11(.— הנרות צבוטים, עשויים באבניים, ובסיסם דיסקוס גבוה או נמוך. הנר הצבוט, שהיה נפוץ 

בתקופות קדומות, חזר להופיע בתקופה הממלוכית, והשימוש בו המשיך בתקופה העות'מאנית. נרות אלה מזוגגים 

התקופה  מן  דומים  נרות   .)Avissar and Stern 2005:128( יותר  גדולים  העות'מאנית  התקופה  מן  ואלה  לעתים, 

.)Cytryn-Silverman 2010: Pl. 9.34:1, 2( הממלוכית נמצאו ברמלה

חוצץ בכבשן צריפה )איור 12:6(.— זהו חפץ דמוי טריפוד: מתארו כמשולש שטוח שקודקודיו נמתחו והוארכו, 

הניצב על שלוש רגליים מחודדות קטנות. על הרגליים ועל הקצוות ניכרים סימני זיגוג בגוון צהוב כהה עד חום. כלי 

זה שימש חוצץ בין קערות או כלים מזוגגים אחרים שהונחו בכבשן בית היוצר.

שכבה II )איורים 7, 8( 

באיורים 7 ו־8 מוצגים כלי חרס משכבה II בשטחים B ו־D1, שלא זוהו בהם שלבי בנייה נפרדים.

II )ר' לעיל,  )איור 1:7–11(.— קערות מס' 1–5 פשוטות ודומות לאלו שנתגלו בשלב הקדום של שכבה  קערות 

איור 1:6–4(. קערה מס' 6 פשוטה ועשויה ביד, אך היא צבועה; דופנותיה מתעגלות ובסיסה דיסקוס חלול. רוב 

הקערות מטיפוס זה מחופות בחיפוי בגוון צלהב, ממורקות וצבועות באדום, בשחור, בכתום או בלבן על פני השטח 

 Avissar and( ביקנעם  נמצאה  הממלוכית,  לתקופה  המתוארכת  דומה,  קערה  הנדסיים.  לרוב  הדגמים  הממורק; 

Stern 2005: Fig. 38:7(. לקערה מס' 7 זיגוג אלקאלי עבה בצבע ירוק־צהוב ופס ירוק כהה על השפה. קערה דומה 

נמצאה ביקנעם )Avissar and Stern 2005: Fig. 4:2( ותוארכה שם לתקופה הממלוכית.

בהיר  אדום  מחומר  נעשו  הקערות  )סגרפיטו(.  בחריתות  ועיטור  לזיגוג  מתחת  בהיר  חיפוי   10–8 מס'  לקערות 

או ורוד. הן נושאות זיגוג שנעשה בהתזה, בצבעי ירוק, חום וצהוב, ואיכותו גבוהה. עיטור החריתות על הקערות 
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.II איור 7. כלי חרס ממשכבה
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איור 7. )המשך(.
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4איור 7

חומר סללוקוסשטחהכלימס׳

טין אדמדם בהיר־חום )2.5YR7/4(, גריסים לבנים ואפורים קטניםB2451744/2קערה1

טין אדמדם בהיר־חום )D150643419)2.5YR7/4קערה2

טין אדום בהיר )B3106155)2.5YR6/6קערה3

טין אדום בהיר )B2451778)2.5YR6/6קערה4

טין אדום בהיר )D150643416)2.5YR6/6קערה5

טין אדום בהיר )2.5YR6/6(, מחופה בצבע לבן־רדרד )B3316288)2.5YR8/2קערה6

טין אפור )B2451754/10)5YR6/1קערה7

טין ורוד )B1101093/2)7.5YR7/4קערה8

טין אדום בהיר )B1101093)2.5YR6/6קערה9

טין ורוד )B1151128)5YR8/4קערה 10 

פריטB3106124/1קערה 11

טין אדום בהיר )2.5YR7/6(, גריסים אפורים קטנים, ליבה אפורה כהה )B2451754/7)5YR4/1קדרה12

טין אדום בהיר )2.5YR6/6(, גריסים אפורים קטניםB2451744/10קדרה13

טין אדום בהיר )2.5YR6/6(, גריסים אפורים קטניםB2451744/11קדרה14

טין אדום בהיר )2.5YR6/6(, ליבה אדמדמה־אפורה )D150643432/1)2.5YR6/1סיר בישול15

טין אדום בהיר )10R6/6(, ליבה אדומה כהה־אפורה )10R4/1(, גריסים לבנים ושחורים D150643405סיר בישול16

קטנים רבים

טין אדום בהיר )2.5YR6/6(, ליבה אדמדמה־אפורה )B3106185)2.5YR6/1סיר בישול17

שנמצאו בחפירה הוא לרוב צמחי או הנדסי, אולם אחת מהן )מס' 10( מעוטרת בחריתה של ראש אישה. קערות 

 .)Avissar and Stern 2005: Fig. 22:7,8( דומות, המתוארכות למאה הי"ג לסה"נ, נמצאו בסן סימיון

קערה מס' 11 עשויה מפריט, מזוגגת בפנים ובחוץ בלבן עם כתמי תכלת, ומעוטרת בכחול ובשחור בדגם הנדסי 

או צמחי; כלים אלה יוצרו בדרך כלל בסוריה או במצרים )Avissar and Stern 2005:26(. כלים דומים, המתוארכים 

)טורגה  וברמלה   )Avissar and Stern 2005: Fig. 11:1, 2, 4–6( שאן  בבית  נמצאו  לסה"נ,  הי"ג–הט"ו  למאות 

תשע"א: איור 1:9, 2(.

קדרות )איור 12:7–14(.— קדרה מס' 12 עשויה ביד, מחופה אדום, ממורקת בפנים, ועל שפתה פס חום־אדום. 

קדרה דומה נמצאה בשלב IIב' )ר' לעיל, איור 6:6(. קדרות מס' 13 ו־14 עשויות ביד, ומעוטרות בקווים חרותים 

קטנים על הגוף ובשורה כפולה של קווים אלה על השפה. קדרות דומות, המתוארכות למאות הי"ג–הט"ו לסה"נ, 

.)Avissar and Stern 2005: Fig. 36:5( נמצאו ביקנעם

סירי בישול )איור 15:7–17(.— הסירים עשויים ביד, גופם כדורי, שפתם פשוטה ונוטה מעט חוצה. יש שהידיות 

 Avissar and Stern 2005: Fig.( מעוטרות בחריתות. על חלקם מירוק ועיטור פלסטי. סירים דומים נמצאו ביקנעם

7 ,6 ,40:4(, והם מתוארכים למאות הי"ג–הט"ו לסה"נ.
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 Avissar and( לקנקן מס' 1 שפה מעובה ורכס בצוואר. קנקן דומה נמצא בח'ירבת אל־בירה —.)קנקנים )איור 1:8, 2

Stern 2005: Fig. 42:4(, והוא תוארכך למחצית השנייה של המאה הי"ב עד שלהי המאה הי"ד לסה"נ. לקנקן מס' 

2 צוואר ארוך ושפה מעובה שמתחתיה רכס. קנקן דומה נמצא ברמלה )Avissar and Stern 2005: Fig. 42:5(, שם 

תוארך לאותו פרק זמן כמו קנקן מס' 1.

 Avissar( מן הכלי שרד רק צוואר זקוף שלכל אורכו רכסים. על פי כלי דומה שנמצא בבית שאן —.)צפחת )איור 3:8

and Stern 2005: Fig. 49:3(, ותוארך שם למאות הי"ג–הי"ד לסה"נ, אפשר להסיק שלצפחת היו שתי ידיות שיצאו 

מבסיס הצוואר לעבר גוף מעוגל או פחוס עשוי בתבנית ומעוטר בדגם מורכב.

.II איור 8. כלי חרס ממשכבה
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פכים )איור 4:8–7(.— לפכים מס' 4–6 שפה נוטה חוצה, משולשת או מעובה, צוואר זקוף, גוף כדורי ובסיס טבעת 

 Avissar and Stern( שבמרכזו בליטה קמורה. כלי דומה, המתוארך למאות הי"ג–הט"ו לסה"נ, נמצא בירושלים

Fig. 45:9 :2005(. שבר מס' 7 הוא צוואר שבבסיסו מסננת; לפריט זה לא נמצאו מקבילות. 

נר )איור 8:8(.— הנר עשוי בתבנית, גופו דמוי שקד, חרטומו מחודד, ולו ידית מכופפת הצמודה לגוף. הנר מעוטור 

בדגם הנדסי, המורכב מקבוצות של קווים קצרים. נרות דומים, אשר תוארכו לאמצע המאה הי"ג – שלהי המאה 

 .)Avissar and Stern 2005: Fig. 53:2–4( הי"ד לסה"נ, נמצאו ביקנעם

שכבה II: השלב המאוחר )איור 1:9–5( 

.C א' בשטחII שלב :II באיור 1:9–5 מוצגים כלי חרס מן השלב המאוחר בשכבה

קערות )איור 1:9, 2(.— קערות אלה פשוטות, צריפתן הייתה גרועה ולא אחידה, ויש שבסיסן אינו ישר. קערות 

 .)Avissar and Stern 2005: Fig. 35:7–10( דומות, המתוארכות לתקופה הממלוכית, נמצאו ברמלה

קדרה )איור 3:9( .— הקדרה עשויה ביד, שפתה מעוטרת בפס אדום ולה ידית בריח קטנה. קדרה דומה, שתוארכה 

.)Avissar and Steren 2005: Fig. 38:1( למאה הי"ב לסה"נ, נמצאה בבניאס

וזקוף, מעובה מעט, ועליו רכס רדוד. השפה מקופלת חוצה. קנקן דומה,  )איור 4:9(.— לכלי צוואר גבוה  קנקן 

.)Avissar and Stern 2005: Fig. 42:4( שתוארך למאות הי"ב–הי"ד לסה"נ, נמצא בח'ירבת אל־בירה

)?; איור 5:9(.— כלי עשוי ביד, שמתארו משושה, ולו בסיס גבוה וגוף דמוי קערה. הגוף צבוע בחום כהה,  כן 

מעוטר בדגם הנדסי המורכב מפסים בכיוונים שונים וממורק בעיקר מלמעלה.

4איור 8

חומר סללוקוסשטחטיפוסמס׳

טין אדום בהיר )10R7/4(, בצריפה הפך לצהבהב בחוץ, ליבה אפורה בהירהB2451779/4קנקן1

טין אדמדם־חום )2.5YR5/4(, גריסים לבנים וחומים קטנים, חיפוי חום בהיר מאוד D150643425קנקן2

)10YR7/4(

טין אדום בהיר־חום )2.5YR6/4(, חיפוי ורוד־לבן )B3106078/3)7.5YR8/2צפחת3

טין ורוד־לבן )5YR8/2(, ליבה אפורה  בהירה )5YR7/1(, גריסים לבנים ושחורים D150643432פך4

קטנים רבים

טין אדום בהיר־חום )2.5YR6/4(, חיפוי ורוד־לבן )D150673443)7.5YR8/2פך5

טין לבן )10YR8/1(, גרגריB3106116פך6

טין אדום בהיר־חום )B2511935)2.5YR6/4פך7

טין חום בהיר־אדמדם )B2451760)2.5YR6/4נר8
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 .)6( I ומשכבה )1–5( II איור 9. כלי חרס מן השלב המאוחר בשכבה

חומר סללוקוסשטחהכלימס׳

טין אדמדם בהיר חום )C6492616)2.5YR7/4קערה1

טין אדום בהיר )C5102039/7)2.5YR6/6קערה2

טין אדום בהיר )2.5YR6/6(, ליבה אפורה, גריסים שחורים גדולים, תשלילי קשC6492604/5קדרה 3

טין אדום בהיר )10R7/4(, גריסים לבנים קטניםC6492616/3קנקן4

טין חום בהיר־אדמדם )5YR6/4(, ליבה אפורה בהירה )5YR7/1(, גריסים לבנים קטניםC6492604/2כן?5

טין אדמדם כהה־אפור )5Y4/1(, גריסים לבנים קטניםA3366300מכסה?6

שכבה I )איור 6:9(

ככל  ושטוחה,  עגולה  דסקית  כעין  פריט העשוי  כלי חרס אחד:  מוצג  העות'מאנית,  זו, שזמנה התקופה  משכבה 

 .I הנראה מכסה. הכלי נתגלה בעת פירוק קיר שיוחס לשכבה

סיכום

הממצא כולל כלים פשוטים וכלים מפוארים, ובהם כנראה גם כלי יבוא. הכלים הפשוטים כוללים כלי הגשה, בישול 

ואגירה. הכלים המפוארים כוללים כלי הגשה — קערות ופכים — המעוטרים במגוון שיטות, כגון הדבקות, תבנית, 

זיגוג בהתזה וזיגוג בוהק. רוב הממצא אופייני לאזור מגורים. עם זאת, המוט והכלי דמוי הטריפוד ששימשו חוצצים 

בכבשן לצריפת כלים מזוגגים מעידים על מתקני תעשייה בקרבת מקום.

הממצא הקרמי מאפשר לתארך את שכבה III לתקופה העבאסית — למן שלהי המאה הח' ועד שלהי המאה הי' 

או ראשית המאה הי"א לסה"נ. מרבית טיפוסי הכלים שנמצאו אינם ייחודיים לשלב זה או אחר בשכבה III. אולם, 

כמה מטיפוסי הכלים ייחודיים לאחד מן השלבים הללו. את השלב הקדום )איור 1( יש לתארך לשלהי המאה הח' 

– ראשית המאה הט' לסה"נ. לשלב זה אופיינים כמה טיפוסי כלים: קערה )איור 1:1(, פכים )איורים 23:1; 5:2( 
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ומכסה )איור 24:1(. את שלבי הביניים )איור 3( יש לתארך למאה הט' לסה"נ, שבה הופיע טיפוס חדש של קערה 

מזוגגת )איור 1:3(. את השלב המאוחר )איורים 4, 5( יש לתארך למחצית השנייה של המאה הט' עד למאה הי' או 

ראשית המאה הי"א לסה"נ, אז מופיעים שני טיפוסים חדשים: קערה מזוגגת המעוטרת בהתזה )איור 3:4, 4( וקערה 

מזוגגת בזיגוג בוהק )איור 6:4(.

בחינת הממצא בהתאם לשלבים השונים של שכבה II מלמד שאי אפשר למצוא טיפוסים שאפשר לייחסם אך ורק 

לשלב הממלוכי הקדום או לשלב הממלוכי המאוחר, ונראה שעל פי רוב נעשה שימוש באותם טיפוסים לאורך כל 

התקופה הממלוכית. הממצא מן התקופה העות'מאנית דל. יש בכך כדי לרמז — כפי שמעיד גם ממצא המטבעות 

מן החפירה — כי ההתיישבות באתר הסתיימה זמן קצר לאחר תום התקופה הממלוכית.

הערות

תודתי לחופר האתר, אלי הדד, שהזמין אותי לחקור את ממצא כלי החרס, הפריט והסטיאטיט מן החפירה. חלק מן הכלים תועדו על ידי   1

אבשלום קרסיק במעבדת התיעוד הדיגיטלי של רשות העתיקות; שאר הכלים צוירו על ידי אירינה לידסקי-רזניקוב. איילת דיין ודפנה שטראוס 

ערכו את המאמר.

כלים אלה מופיעים במכלול שבחנתי מן החפירה בעמק הטירופיאון )'חניון גבעתי'( בירושלים, אשר יתפרסם בעתיד. תודתי לדורון בן עמי,   2

חופר האתר.

ר' הערה 2.  3

ר' הערה 2.  4

ר' הערה 2.  5

תודתי לאיתמר טקסל על הסיוע בזיהוי הכלי והפניית תשומת לבי לפרסום בנושא. כלים דומים נמצאו גם באתרים דרומיים יותר, והם יפורסמו   6

על ידו בעתיד.
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Pottery, Frit and Steatite FindS From ramla, train Station

Pertz reuven

The excavation undertaken prior to the construction of a new platform at the Ramla railroad station yielded 

a rich assemblage of pottery, frit and steatite finds. Most of these finds are presented here according to 

the stratum of the loci they were found in, and when possible—according to the building phase within 

the stratum, as defined by the excavator; while the excavation areas are mentioned, they did not serve as 

a criterion for presenting the finds. Fig. 1 presents vessels from the early phase of Stratum III: Phase IIIc 

in Area B, Phase IIId in Area D1 and Phase IIIb in Areas D2 and E. Vessels 1–18 in Fig. 2 come from 

Stratum III; they were not ascribed to any particular phase either because they are from area C, where no 

phases were identified within Stratum III, or because they are from loci that could not be ascribed with 

certainty to any specific phase. Vessel 19 in Fig. 2 was found in topsoil but seems to belong to the period 

of Stratum III—the Early Islamic period. The pottery in Fig. 3 comes from the middle phases of Stratum 

III: Phase IIIb in Area B and Phases IIIc and IIIb in Area D1. Figs. 4 and 5 present vessels from the latest 

phase of Stratum III: Phase IIIa in Areas B, D1, D2 and E. The pottery in Fig. 6 comes from the early 

phase of Stratum II: Phase IIb in Areas A and C. Figs. 7 and 8 present pottery vessels from Stratum II in 

Areas B and D, where no separate building phases were identified. The pottery vessels in Fig. 9:1–5 are 

from the late phase in Stratum II: Phase IIa in Area C. Item 6 in Fig. 9, possibly a lid, was found while 

dismantling a wall ascribed to the Ottoman period.

The assemblage includes both simple and decorated vessels. The simple wares include vessels for 

serving, cooking and storing. The decorated vessels are serving ware—bowls and jugs—exhibiting a 

variety of ornamentation techniques, such as plastic decorations, molds, splash glaze and shining glaze. 

These vessels seem to include imported items, such as the Celedon bowl (Fig. 1:6) and the bowl with 

white tin glaze (Fig. 1:7). The assemblage is largely typical of a dwelling. However, a short rod (Fig. 5:13) 

and a tripod-like item (Fig. 6:12), which were used as props or spacers in a kiln for glazed pottery, point 

to a nearby pottery workshop.

The ceramic finds allow us to date Stratum III to the Abbasid period—from the late eighth century to 

the late tenth or early eleventh century CE. Most of the vessel types uncovered in this stratum could be 

found in all of its phases, while a few were found in only one of this stratum’s phases. Several vessels are 

unique to the early phase, dated to the end of the eighth – beginning of the ninth centuries CE: the bowl 

in Fig. 1:1, the jugs in Figs. 1:23 and 2:5 and the lid in Fig. 1:24. The middle phases of this stratum, dated 

to the ninth century CE, included a new type of a glazed bowl (Fig. 3:1). The latest phase of this stratum, 
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which is dated to the second half of the ninth century through the tenth century or even the beginning of 

the eleventh century CE, saw the appearance of two new vessel types: a splash-glazed bowl (Fig. 4:3, 4) 

and a bowl with shining glaze (Fig. 4:6).

An examination of the finds from the various phases of Stratum II indicates that no vessel type is unique 

to any of the phases within this Mamluk-period stratum, suggesting that the same types were used in both 

the earlier and the later parts of this period. The Ottoman-period finds are meager, suggesting, as do the 

numismatic finds from the excavation, that this part of the town ceased to be inhabited shortly after the 

end of the Mamluk period. 

CaPtionS to illuStrationS 

Fig. 1. Pottery (1–26) and stone (27) vessels from the early phase of Stratum III.

Fig. 2. Pottery (1–17) and stone (18) vessels from Stratum III; jar from topsoil (19).

Fig. 3. Pottery from the middle phases of Stratum III.

Fig. 4. Pottery from the latest phase of Stratum III.

Fig. 5. Pottery (1–13) and stone (14–16) vessels from the latest phase of Stratum III.

Fig. 6. Pottery from the early phase of Stratum II.

Fig. 7. Pottery from Stratum II.

Fig. 8. Pottery from Stratum II. 

Fig. 9. Pottery from the late phase of Stratum II (1–5) and from Stratum I (6).
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