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ח׳ירבת ימה )יחם(: שרידי יישוב מהתקופות הממלוכית והעות‘מאנית

דוראר מסארוה

ימה  כפר  של  הצפוני-מזרחי  בחלקו  גבעה  על  שוכנת   )1 איור   ;20330/69735 מרכזי  נ"צ  )יחם;  ימה  ח'ירבת 
ובמרזבה 1 הנחל  של  הרחבה  בבקעה  לכפר,  ממערב  חדרה.  נחל  מיובלי  חביבה,  לנחל  מדרום  השרון,  שבמזרח 

המזרחית של השרון, משתרעים שטחים חקלאיים נרחבים. ממזרח לנחל מתפרשות גבעות הקרטון הנמוכות של 

שולי השומרון. ח'ירבת ימה נמנית עם האתרים המרכזיים בצפון השרון. היישוב בח'ירבת ימה הוקם לצד תוואי 
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איור 1. מפת איתור.
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'דרך הים' ההיסטורית, העוברת מאפק שעל מעיינות הירקון צפונה לפתחת נחל עירון )אהרוני תשכ"ג:38(. מעט 

מצפון לאתר מסתעפת הדרך לעמק דותן, ומשם לג'נין ולעמק יזרעאל. מקובל לזהות את כפר ימה עם יחם, הנזכרת 

במקורות המצריים בתיאורי המסעות של תחותימס הג' ושל שישק )אהרוני תשכ"ג:136, 268(. בתקופות הממלוכית 

והעות'מאנית היה היישוב באתר אחד מקבוצה גדולה של יישובים בצפון השרון, ובהם תל ג'ת, באקה אל-ע'רביה, 

תל זרור, תל בורגה ותל מבורך, וכן תל אסור )אסוויר(, לשם העביר בייברס בשנת 1265 את בסיסו לקראת המתקפה 

על קיסריה, ומבצר קאקון, כקילומטר אחד מדרום לכפר ימה, שם הקים בייברס מרכז מנהל וסחר )אמנון תשמ"א(. 

קהיר  בין  שקשרה  הדרכים  רשת  של  המרכזי  הנתיב  לצד  שכנו  ולג'ת,  אל-ע'רביה  לבאקה  בדומה  ימה,  ח'ירבת 

לדמשק — דרך הדואר הראשית בתקופות אלו. 

באתר נערכו בעבר חפירות אחדות: בצד הצפוני-מזרחי של האתר נחשפו שרידי יישוב וקברים מהתקופות הנאוליתית 

הקדם קרמית ב' והברונזה התיכונה 2א' )ארבל תשנ"ט(, וכן הברזל, הפרסית, הרומית הקדומה, הביזנטית הממלוכית 

יבש,  ובורות לאגירת מזון  נתגלו שרידים של מתקני תעשייה, מערות קבורה  כן  וגל תשנ"ד(.  )מוקארי  והעות'מאנית 

מהתקופות  יישוב  ושרידי  תשנ"ח(,  ווינברגר  )בירמן  הקדומה  הביזנטית   – המאוחרת  הרומית  לתקופות  המתוארכים 

הביזנטית והעות'מאנית )מסארוה תשס"ח(.

החפירה

החפירה נערכה בשוליים הצפוניים של הכפר, ובכמה מקומות העמיקה כדי 2.25 מ' עד לפני הסלע. נפתחו חמישה 

ריבועי חפירה, ונחשפו שרידים אדריכליים שיוחסו לשלוש שכבות )I–III; תכנית 1; נספח 1(: שכבה III, שזמנה 

אינו ברור, ואפשר לייחס לה בוודאות רק בדל קיר אחד ומפלס של גיר כתות, אולי רצפה; שכבה II, ובה שרידי מבנים 

שזוהו בהם שני שלבי בנייה )א', ב'( מן התקופה הממלוכית וראשית התקופה העות'מאנית; ושכבה I, שנחשף בה 

קטע ממבנה מן התקופה העות'מאנית המאוחרת. כן נתגלו שרידים קדומים יותר שלא באתרם. בהצטברות אדמה 

מעל רצפה של שכבה L106( I(, סמוך לפני שטח, נמצא בסיס עמוד מאבן )איור 2(; ייתכן שמקורו ביישוב קדום 

יותר באתר. במילויים נמצאו שברי כלי חרס אחדים מתקופות הברונזה הקדומה והתיכונה ומן התקופות האומיית 

והעבאסית )לא צוירו(.

.)B1020 ,L106( איור 2. בסיס עמוד
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 III שכבה

יוחס בדל קיר )W146( שנבנה בציר מזרח–מערב מאבני גוויל בינוניות. ראש הקיר נחשף בתחתית מתקן  זו  לשכבה 

השייך לשכבה L130( II, ריבוע A2; להלן(, ועל כן יוחס לשכבה III, אך זמנו אינו ברור. ייתכן שיש לייחס לשכבה זו 

קטע קטן ממפלס גיר כתות )רצפה? L140( שנתגלה בבור בדיקה קטן )כ-1 × 1 מ'; ריבוע A1; איור 3( מתחת לרצפה 

139 משכבה IIא' )להלן; ר' איור 11(. מתחת למפלס זה נתגלו מילוי אדמה )L141( ומפולת של אבני גוויל בינוניות 

וקטנות שנחו על הסלע )L142(. זמנה של שכבה זו אינו ברור.

לקושרם  היה  אפשר  שאי  שרידים  נתגלו  IIא׳  שכבה  לשרידי  מתחת  אל  שנחפרו  נוספים  בדיקה  בורות  בשני 

 ,)L314–L311( לשרידים אדריכליים כלשהם, וזמנם אינו ברור. אלה כוללים סדרה של רבדים דקים של גיר כתות

שהונחו או הורבדו לסירוגין עם שכבות של אדמה חומה על הסלע )L317(, שנתגלו בבור בדיקה בריבוע C1, בפינה 

הדרומית-מערבית של שטח החפירה )כ-0.5 × 1.5 מ׳; מתחת לתשתית 308, להלן; איורים 4, 5(; וסדרה דומה של 

רבדי גיר כתות, עפר ומפולות של אבני בנייה )L215 ,L214 ,L212(, שנתגלו בבור בדיקה בריבוע B1 )1.15 מ׳ 

עומק; מתחת לרצפה 211, להלן; ר׳ איורים 7–10(.  

שכבה II )התקופה הממלוכית – ראשית התקופה העות'מאנית(

לשכבה II יוחסו רוב השרידים האדריכליים שנתגלו בחפירה: קטעי קירות ורצפות, שמהם אפשר היה לשחזר כמה 

יחידות אדריכליות, ובהן שני שלבי בנייה מהמאות הי"ד–הט"ז לסה"נ. 

L141
L140

L142

איור 3. בור בדיקה בריבוע A1, מבט למזרח.
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L312

W302

איור 4. בור בדיקה בריבוע C1, מבט לדרום.

W302

איור 5. בור בדיקה בריבוע C1, מבט לצפון.
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שכבה IIא׳. שרידי השלב הקדום נחשפו בעיקר בחלק המערבי של החפירה )ריבועים A1–C1(. בריבוע C1 נתגלה חלקו 

הצפוני-מזרחי של חדר )L308; איור 6(, ששרדה בו תשתית רצפה, העשויה אבני גוויל וחומר מליטה שהכיל טיט אפור. 

 .)Stern 2017: Fig. 3:3 'במילוי מתחת לתשתית זו נמצא שבר של נר שמן עשוי בדפוס, האופייני לתקופה הממלוכית )ר

 Soft-Paste מעל תשתית הרצפה, בפינה הצפונית-מזרחית של החדר, נמצא שבר של קערה ממשפחת )L303( במילוי

Wares, שמקורה בסוריה וזמנה התקופה הממלוכית )ר' Stern 2017: Fig. 4:10(. הקירות התוחמים את החדר מצפון 

)W302; 0.6 מ' רוחב( וממזרח )W306( בנויים מאבני גוויל מהוקצעות בגודל בינוני שהשתמרו לגובה שני נדבכים. בין 

אבני קיר 302 נמצא שבר של קערה נוספת ממשפחת Soft-Paste Wares, שמקורה בסוריה וזמנה התקופה הממלוכית )ר' 

Stern 2017: Fig. 4:11(. מצפון לקיר 302 נמשך מסדרון בציר כללי מזרח–מערב )L309; איור 6(, התחום בין קיר 302 

וקיר שלו תוואי מתעגל )W213, ריבועים B1–C1(. במסדרון שרדה תשתית רצפה העשויה אבני גוויל בינוניות וקטנות 

 Stern 'וחומר מליטה של טיט אפור. על הרצפה נמצא בסיס של קערה מזוגגת מייצור מקומי מן התקופה הממלוכית )ר

.)2017: Fig. 4:4

קיר 213 נבנה משני פנים — פן מזרחי של אבני גוויל בינוניות מהוקצעות חלקית ופן מערבי של אבני גוויל קטנות 

בצדו  מעוגל  צפון–דרום,  בציר  מוארך  מרחב  לו השתרע  וממערב  מצפון   .)7 )איור  אחד  נדבך  לגובה  — שהשתמרו 

 W201( והוא נתחם ממערב בשני קירות ,)בצפון L139-בדרום ו L211( הדרומי-מזרחי. המרחב נחלק אולי לשני חדרים

רצפה  על   .)10–7 איורים   ;L211( אפורה  טיח  רצפת  המרחב השתמרה  של  הדרומי  בחלקו  בצפון(.   W107-ו בדרום 

211 נמצאה שפה של קנקן עשוי באבניים, האופייני לתקופה הממלוכית )ר' Stern 2017: Fig. 2:8(. מעל רצפה 211 

102
W L211

L304

321W

W302

W306
L308

איור 6. מסדרון 309 וחדרים 308 ו-211 משני עבריו, מבט לצפון.
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איור 8. חדר 211 והקירות התוחמים אותו, מבט לדרום.
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איור 7. חדר 211 ומסדרון 309, מבט לדרום.
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W201

L211

L212L304

L215

איור 9. רצפה 211 והמילוים מתחתיה, מבט למזרח.

)ריבועים C1–B1( הצטברה אדמה ובה אפר רב )L210 ,L207; ר' איור 16(. בחתך ניכר כי האפר הצטבר במעין שקע, 

וייתכן שיש בכך כדי להעיד שבמקום הייתה חצר שבה נעשתה פעילות שדרשה בערה, דוגמת בישול. בתוך הצטברות 

 Stern 2017: Fig. 'שמקורה בסוריה וזמנה התקופה הממלוכית )ר ,Soft-Paste Wares 210 נתגלתה קערה ממשפחת

4:9(, ובהצטברות 207 נתגלה מכחול ברונזה )איור 1:29(.

רצפה 211 ניגשה לקיר 201, הבנוי בקפידה משני פנים — פן מזרחי של אבני גוויל בינוניות מהוקצעות ופן מערבי 

של אבני גוויל קטנות יותר, מהוקצעות חלקית — שהשתמרו לגובה של עד שלושה נדבכים )איורים 7–9, 20(. במילוי 

)L212( מתחת לרצפה 211 נתגלו אבני בנייה במפולת וכן שתי ידיות של סירי בישול ושבר גוף של פך, כולם עשויים 

נתגלו בבור  נוספים עם אבנים במפולת  Stern 2017: Fig. 2:3, 4, 6(. מילויים  )ר'  ביד, שזמנם התקופה הממלוכית 

בדיקה נוסף מתחת לרצפה זו )L215; כ-1.0 × 1.3 מ', 1.15 מ' עומק; איורים 7–9(. 

בחלקו הצפוני של המרחב, שם היה אולי חדר נפרד, נמצא קטע מרצפת אבן )L139; איור 11( שהונחה על תשתית 

של טיח לבן. ברצפה 139 נמצאה שפה של קערה מזוגגת ממשפחת Yellow and Green Gouged Wares מן התקופה 
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הממלוכית )ר' Stern 2017: Fig. 4:6(. רצפה 139 ניגשה ממזרח אל קיר 107, שנבנה משורה אחת של אבני גזית 

ואבני גוויל בינוניות, שהשתמרו לגובה של עד שלושה נדבכים )איור 12(. אף שקיר זה ממשיך את קיר 201, התוואי 

שלו מוסט מעט מערבה ממנו. 

במקביל לקיר 107 וממערב לו נמשך קיר )W126; איור 12(, הבנוי מנדבך אחד של אבני גוויל מהוקצעות גדולות. 

נראה כי קיר זה תחם יחידה אדריכלית המשתרעת מערבה, אל מחוץ לשטח החפירה. קשה לקבוע מה הפריד בין שתי 

גוויל במפולת )L124(, אולי מקיר 126, ולא העמיקה  ו-126 חשפה רק אבני  היחידות, שכן החפירה בין קירות 107 

דיה להגיע לרצפה שתתאים לשלב בנייה זה. בין אבני המפולת נמצאו נר שמן שלם עשוי בדפוס, האופייני לתקופה 

הממלוכית )ר' Stern 2017: Fig. 3:1( וצמיד מברונזה )איור 2:29(.

בריבועים A2 ו-A3 נתגלו שרידים אחדים שדומה כי יש לייחס לשלב זה. בצפון ריבוע A2 נמצא קטע קטן מרצפת 

ודופנותיו טויחו בטיח  13(. בדרום הריבוע נחשף קטע ממתקן שקרקעיתו טויחה בטיח לבן  איור   ;L129( גיר כתות 

אפור )L130, ריבוע A2; איורים 14, 26(. הדופן המערבית )W145( של המתקן בנויה מאבני גוויל גדולות שהשתמרו 

עד לגובה שלושה נדבכים. במילוי שבתוך המתקן נתגלו שפה של סיר בישול עשוי ביד )Stern 2017: Fig. 2:1( ושפה 

של קערת מונוכרום מזוגגת מייצור מקומי )ר' Stern 2017: Fig. 4:1(, שני כלים האופייניים לתקופה הממלוכית. אל 

המתקן ניגש ממערב קטע של רצפת טיח לבנה )L136; איור 14(. בקצה המזרחי של החפירה, בריבוע A3, נחשף הסלע, 

שהושתתו עליו שני קירות )W137 ,W143; 0.4 מ' רוחב; איור 15(, שנבנו מאבני גוויל מהוקצעות, בינוניות בגודלן. 

W213L214

L215

L212 L211

איור 10. רצפה 211, מבט למזרח.
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L127

L139

L140
L141

L142

L127

איור 11. רצפות 139 ו-127, מבט למערב.

W22

621
W

W107421L

W201

איור 12. קירות 107 ו-126, מבט לצפון-מערב.
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W103

איור 13. רצפה 129, מבט לצפון.

L130

W145

איור 14. רצפה 136 ומתקן 130, מבט למזרח.



ח׳ירבת ימה )יחם(: שרידי יישוב מהתקופות הממלוכית והעות׳מאניתח׳ירבת ימה )יחם(: שרידי יישוב מהתקופות הממלוכית והעות׳מאנית 12

L131

W143

W108

L138

איור 15. רצפה 138, מבט לדרום.

במילוי שנח על הסלע לצד קירות אלה )L138( נמצאה שפה של סיר בישול כדורי עשוי ביד מטיפוס שהיה נפוץ בתקופה 

.)Stern 2017: Fig. 2:2 'הממלוכית )ר

שכבה IIב׳. בשלב זה נערכו שינויים אחדים: אף שנמשך השימוש בחלק מקירות השלב הקודם, הונחו רצפות חדשות 

ונבנו קירות חדשים במפלס גבוה יותר, ואילו החדר הדרומי-מערבי )L308( יצא כנראה משימוש, שכן לא נמצאה בחלק 

זה של המבנה רצפה מאוחרת. מעל הצטברויות 207 ו-210 שנחו על רצפה 211 הונחה רצפת טיח אפורה )L206(, ועליה 

הותקן טבון עגול )L208; 0.85 מ' קוטר; איורים 16–18(. רצפה 206 ניגשה ממזרח לקיר 201 מהשלב הקדום, ומדרום 

— לקיר שהוקם בשלב זה )W202; איורים 17, 19(. זהו קיר מסיבי ורחב )0.9 מ' רוחב(, הבנוי משתי שורות של אבני 

גוויל ואבני גזית. נראה כי בשלב זה הותקן בקצהו הצפוני של קיר 201 פתח, כעדות אבן סף ובה פותה. הפתח הוליך 
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L208
L206

W202

איור 17. רצפה 206 וטבון 208, מבט לדרום.

למרחב )חדר?( מערבי )L209(, שהונחה בו רצפת טיח לבנה )איור 20(. על רצפת החדר נמצא בסיס של קערת מונוכרום 

 Stern 2017: 'מזוגגת עם עיטור סגרפיטו שיוצרה בצפון איטליה, וזמנה המאה הי"ד – ראשית המאה הט"ז לסה"נ )ר

.)Fig. 4:14

W202

L208
L206

W201

L214

L212
L215

L211

איור 16. רצפה 206 וטבון 208, מבט לצפון.
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מצפון לקיר 202 נחשף חדר גדול )L127; 3.25 × 3.60 מ'; איורים 21, 22(, שרצפתו העשויה טיח הונחה על גבי רצפה 

139 של השלב הקודם. על פי עובייה, ניכר כי רצפה 127 חודשה פעמים רבות. על הרצפה ניצבו שני אגנים עשויים אבן 

ומטויחים, ששימשו כנראה לאצירת מים. בפינה הצפונית-מזרחית של החדר נחשף חלק ממתקן עגול, מטויח בטיח אפור 

)L128; איור 23(: קרקעיתו המשוקעת קמעה ושני אבני גוויל בינוניות מטויחות בדופנו המערבית )W147(. בהצטברות 

 Stern 2017: '( נמצאו שפה של קערה גדולה עשויה ביד, ככל הנראה מן התקופה הממלוכית )רL116( 127 על רצפה

Fig. 2:5(, ושתי קערות מזוגגות מייצור מקומי )ר' Stern 2017: Fig. 4:3, 7(, שתיהן מן התקופה הממלוכית. החדר 

נתחם ממערב בקיר 107 מהשלב הקודם. אל קיר זה ניגש מצפון-מערב קיר צר )W122; 0.45 מ' רוחב(, הבנוי שורה 

אחת של אבני גוויל מהוקצעות, והמשיך מערבה מעל קיר 126. נראה כי קיר זה תחם מצפון מרחב צר, שאופיו אינו ברור, 

 .)L123( ומדרום — מרחב צר שרוצף באבני גוויל בינוניות

W201

L208

L211
L212

W
202

W213

איור 18. רצפה 206 וטבון 208, מבט למערב.
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W202

L208

W201

L124

איור 19. קירות 201 ו-202, מבט למזרח.

W213

L304

W201

L209

איור 20. מרחב )חדר?( 209, מבט לדרום.

איור 21. חדר 127, מבט לצפון-מזרח.

W122
W107

L127L139

L106

W147
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איור 23. מתקן 128, מבט למזרח.

 ,L120( נחשפו קטעים משני חדרים, שקירותיהם השתמרו עד גובה שלושה נדבכים. לחדר אחד A3-ו A2 בריבועים

L117; איורים 24, 25( רצפת טיח לבנה, והוא נתחם ממזרח וממערב בקירות מסיביים )W114 ,W105; 0.9 מ' רוחב; 

איורים 26, 28(, הבנויים משתי שורות של אבני גוויל ואבני גזית. אל הקירות ניגש מדרום קיר צר )W113; 0.45 מ' 

רוחב(, שהפריד בין חדר זה לחדר נוסף )L125; איור 25(, מדרום לו. בחדר 125 נחשף קטע מרצפת טיח לבנה, ובמילוי 

Yellow and Green Gouged Wares מייצור מקומי,  מעל הרצפה )L119( נתגלו בסיס של קערה מזוגגת ממשפחת 

)ר' קול, להלן: מס' 1(.  Stern 2017: Fig. 4:8(, ומטבע נחושת משנת 1174 לסה"נ  )ר'  שזמנה התקופה הממלוכית 

 Stern 2017: Fig. 'ר( Slip Painted Glazed Bowls נמצא שבר של קערה ממשפחת )L115( במילוי מתחת לרצפה

איור 22. האגנים בחדר 127, מבט למערב.

L128

W147 L127

L127

L139
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איור 24. חדר 120/117, מבט למערב.

W114

W113 L117
W104

איור 25. חדר 120/117, מבט למזרח.

W108

W105

401 3 L125W 11
W
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איור 26. מתקן 136 וקירות 103 ו-114, מבט לצפון.

4:5(, האופיינית לתקופה הממלוכית. במילוי שנח בגובה דומה מעברה המערבי של המחיצה )L121( נתגלו קנקן דמוי-

Stern 2017: Fig. 4:2(, האופייניים לתקופה הממלוכית. בקצה  )ר'  מזוגגת  וקערה   )Stern 2017: Fig. 2:7 )ר'  שק 

הצפוני-מזרחי של החפירה נמצא אגן אבן מלבני שמפלסו תואם את זה של הרצפות בחדרים שממערב לו )ר' איור 15(.

שכבה I )התקופה העות'מאנית המאוחרת(

בשכבה זו הוקם מבנה שהשתרע רק בחלקו הצפוני-מזרחי של השטח )ריבועים A3–A1(; השתמרות השרידים גרועה 

בשל קרבתם לפני השטח. מן המבנה נחשפו קטעים משלושה חדרים )L131 ,L118 ,L106(. בחדרים 106 ו-131 נחשפו 

רצפות טיח לבנות; בחדר 118 לא נחשפה רצפה. הקירות התוחמים חדרים אלה )W108 ,W104 ,W103; איורים 26–28( 

W103

W114

031L136 W145 L
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נבנו מאבני גוויל גדולות ומפן של אבני גוויל קטנות, והם השתמרו עד לגובה שני נדבכים. רצפה 106 נחה על ההצטברות 

מעל רצפה 127 של שכבה IIב', ואילו רצפה 131 הונחה על מילוי )L132( שכלל שבר של נר שמן עשוי בדפוס מטיפוס 

המתוארך לתקופה הממלוכית )ר' Stern 2017: Fig. 3:2(. במילוי )L109( על רצפה 131 נמצאו טבעת מברונזה )איור 

3:29(, ראש חץ מברזל )איור 4:29( ומטבע משנת 1341 לסה"נ )ר' קול, להלן: מס' 2(. במילויים ובהצטברויות שאפשר 

אולי לקשור לשכבה זו בריבוע A1 — מילוי/הצטברות )L110( ממערב לקיר 103 ובהצטברות האדמה )L111( שכיסתה 

על מפולת 124 ועל קיר 107 ונמשכה ממערב לקיר — נמצאו שבר שפה של קערה מזוגגת, שמוצאה בצפון איטליה 

Stern 2017: Fig. 4:12(, שני שברים של כלי עזה מן התקופה  – ראשית המאה הט"ז לסה"נ )ר'  וזמנה המאה הי"ד 

העות'מאנית המאוחרת )ר' Stern 2017: Fig. 5( ושני שברים של כלי מתכת שלא זוהו )איור 6:29, 7(. 

איור 27. קיר 104 והחדרים הסמוכים, מבט למערב.

L118

W104L120
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איור 28. קירות 105 ו-108, מבט לדרום.

הממצא

כלי חרס

כלי החרס שנמצאו בחפירה נחלקים טיפולוגית לשתי קבוצות כרונולוגיות: האחת מן התקופה הממלוכית וראשית 

התקופה העות'מאנית )המאות הי"ד–הט"ז לסה"נ(, שאותה יש לקשור ליישוב של שכבה II — שכבת ההתיישבות 

שאותה  לסה"נ(,  הי"ח–הכ'  )המאות  המאוחרת  העות'מאנית  התקופה  מן  והאחרת  בחפירה;  שנחשפה  העיקרית 

יש לקשור ליישוב של שכבה I. רוב הממצא הקרמי שייך למכלול הקדום מבין השניים, והוא מייצג חברה כפרית 

יבוא שמקורם  נמצאו במכלול שברים אחדים של כלי  המבוססת על חקלאות. למרות אופיו הכפרי של היישוב, 

 .)Stern 2017 'בצפון איטליה ובסוריה )ר

W105
W108

W104
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כלי מתכת

בחפירה נמצא מגוון של פריטי מתכת )איור 29(. במילוי של שרידי המבנה משכבה II נמצאו מכחול ברונזה )איור 

1:29( וצמיד ברונזה מעוטר בעיטור הנדסי )איור 2:29(. בין שרידי המבנה משכבה I נתגלו טבעת ברונזה )איור 

3:29(, ראש חץ מברזל )איור 4:29(, פרסה )איור 6:29( ושבר של כלי שלא זוהה )איור 7:29(. על פני השטח נמצא 

מפתח ברזל, כנראה של שער )איור 5:29(. 

מטבעות

רוברט קול

נתגלו רק שני מטבעות, שניהם מנחושת. האחד הוא מטבע של צאלח א-דין, כשהיה הווסאל של נור א-דין משנת 

1174 לסה"נ, שנתגלה במילוי בחדר 125, המיוחס לשכבה IIב'. המטבע האחר הוא של השליט הממלוכי אל-מנצור 

.I המיוחס לשכבה ,)W108( סיף א-דין אבו בכר, משנת 1341 לסה"נ, שנמצא בתוך מילוי סמוך לקיר

1. לוקוס 119, סל 1027, ר"ע 119900.

צלאח א-דין )כווסאל של נור א-דין(, דמשק, 571 להיג'רה, 1174 לסה"נ.

1 2

3 4 5

6 7
40

איור 29. חפצי מתכת. 

תאריך והקבלות תיאור סל לוקוס הכלי  מס׳

התקופה הלניסטית — אדלשטיין תשס״ג:95*, איור 31 ברונזה, 14 ס״מ אורך 3008 207 מכחול 1

ברונזה, עיטורים בדגמים הנדסיים 1035 124 צמיד 2

ברונזה, 2 ס״מ קוטר, השתמרות טובה  1012 109 טבעת 3

Syon 1990: Fig. 13.1— התקופה הרומית הקדומה ברזל, 6.5 ס״מ אורך 1011 109 ראש חץ 4

ברזל  1010 101 מפתח לשער 5

1017 110 פרסה  6

1018 110 שבר  7



ח׳ירבת ימה )יחם(: שרידי יישוב מהתקופות הממלוכית והעות׳מאניתח׳ירבת ימה )יחם(: שרידי יישוב מהתקופות הממלוכית והעות׳מאנית 22

פנים: במרכז, ערבסקה; מתחת כתובת: ]المالك[ الناصر/]يوس[ف

גב: במרכז, ערבסקה; מתחת כתובת: ]المالك[ الصاع/]اسمعيل[

Æ, פלס, 4.76 גרם, 24 מ"מ. 

.Balog 1980:61, No. 11 :השוו

2. לוקוס 109, סל 1009, ר"ע 119899.

אל-מנצור סיף א-דין אבו בכר, דמשק, 741/2 להיג'רה, 1341 לסה"נ.

פנים: בתוך עיגול, כוכב ולו שישה קדקודים; בזוויות, כדוריות

גב: בתוך עיגול, כוכב ולו שישה קודקודים; בזוויות, כדוריות

Æ, פלס, 4.76 גרם, 24 מ"מ. 

.Balog 1964:164, Nos. 268–267 :השוו

סיכום

חפירתנו בח'ירבת ימה — הראשונה שנערכה בראש הגבעה שעליה שוכן הכפר ימה — הוסיפה מידע חשוב על תולדות 

יותר  קדומות  לצד הממצאים מתקופות  אולם  מצומצמים,  בחפירה  ובצפון השרון. השרידים שנחשפו  באתר  היישוב 

שנתגלו בחפירות שנערכו בשולי הגבעה, יש בהם כדי ללמד שכפר ימה קם על תל רב-תקופתי. הממצאים הקדומים 

ביותר, אם כי נטולי הקשר אדריכלי ברור, הם כלי חרס מתקופות הברונזה הקדומה והתיכונה ומן התקופות האומיית 

והעבאסית. 

השרידים האדריכליים העיקריים הם קטעי מבנים השייכים ליישוב כפרי שהתקיים באתר בתקופה הממלוכית ובראשית 

התקופה העות'מאנית )שכבה II; המאות הי"ד–הט"ז לסה"נ(; ליישוב זה יש לייחס את המטבע משנת 1341, של השליט 

הממלוכי אל-מנצור, שבתקופתו ארץ ישראל שגשגה בבנייה, בפיתוח ובמסחר )אמנון תשמ"א(. אף שבמילוי מעל אחת 

מרצפות שכבה זו נמצא מטבע מחלקה המאוחר של המאה הי"ב לסה"נ, נראה כי היישוב שנחשף בשכבה זו הוקם רק 

במאה הי"ד לסה"נ, שכן לא נמצאו כלי חרס כלשהם מן המאה הי"ג לסה"נ. סופו של היישוב בשכבה II יוחס למאה 

הט"ז לסה"נ על פי כלי הייבוא מצפון איטליה )המאה הי"ד – ראשית המאה הט"ז לסה"נ(, שנתגלו בשכבות המילוי, 

ולאור היעדר מקטרות חרס לעישון טבק, שהופיעו לראשונה במאה הי"ז לסה"נ )ר' Stern 2017(. עוד מלמד הממצא 

וראשית  הממלוכית  התקופה  של  הענפות  המסחר  ברשתות  חלק  לקחו  המקום  תושבי  כי  זו  לשכבה  המיוחס  הקרמי 

התקופה העות'מאנית, וכי התרבות החומרית באתר — שכמותה נמצאו בעוד יישובים כפריים בני התקופה בשרון — לא 

 .)Stern 2017( 1517 השתנתה עם הכיבוש העות'מאני של בלאד אל-שאם בשנת

כפי ששטרן )Stern 2017( מציינת במאמרה, רשימת המיסים של 1596 מעידה אף היא על המשך ההתיישבות בכפר 

ימה במאה הט"ז לסה"נ, שכן מתואר בו כפר מוסלמי קטן בשם זה. לפיכך, סביר מאוד להניח ששרידי המבנים שנחשפו 

לסה"נ. בחפירה  בסוף המאה הט"ז  כבר  אולי  כך,  למדי אחר  קצר  זמן  ננטשו  אך  זו,  מיושבים בתקופה  היו  בחפירה 
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נתגלו גם שרידי בנייה דלים מהתקופה העות'מאנית המאוחרת )שכבה I( וכמות קטנה של כלי עזה, המלמדים כי לאחר 

כמאתיים שנה שבהן עמד האתר בשיממונו, הוא יושב מחדש במאה הי"ט לסה"נ )Grossman 1994:181–183(. יש 

לשער כי ששת הקברים במדרון הצפוני-מזרחי של האתר, שנקברו בהם מוסלמים )מוקארי וגל תשנ"ד(, שייכים לאחת 

משתי תקופות יישוב אלו. 

נספח 1. רשימת לוקוסים

תיאור שכבה לוקוס תיאור שכבה לוקוס

מילוי ?III 141 רצפת טיח I 106

מילוי ואבני גוויל במפולת על הסלע ?III 142 מילוי ממזרח לקיר 108, מעל רצפה 131 I 109

רצפת אבן  IIא׳ 144 מילוי ממערב לקיר 103  II/I 110

 B1 ריבוע פני שטח 200 מילוי מעל קיר 107 וממערב לו IIב׳ 111

רצפת טיח  IIב׳ 206 מילוי מדרום לקיר 113, מעל מתקן 130 ומתחת  II 115

לרצפה 125

הצטברות/מילוי מעל רצפה 211, מתחת  IIא׳ 207 הצטברות מעל רצפה 127, מתחת לרצפה 106  IIב׳ 116

לרצפה 206

טבון IIב׳ 208 רצפת טיח  IIב׳ 117

רצפת טיח IIב׳ 209 מילוי מצפון לקיר 104  I 118

הצטברות/מילוי מעל רצפה 211, מתחת  IIא׳ 210 מילוי מדרום לקיר 113, מעל רצפה 125   IIב׳ 119

לרצפה 206

רצפת טיח IIא׳ 211 רצפת טיח  IIב׳ 120

מילוי מתחת לרצפה 211 III/IIא׳ 212 מילוי ממזרח לקיר 114, מעל מתקן 130  IIב׳ 121

רובד גיר כתות מתחת לרצפה 211 III/IIא׳ 214 רצפת אבן  IIב׳ 123

רובד גיר כתות מתחת לרצפה 211 III/IIא׳ 215 מפולת של אבני גוויל בין קירות 107 ו-126,  IIב׳ 124

מדרום לקיר 122 

מילוי מעל תשתית רצפה 308, בפינת קירות  IIא׳ 303 רצפת טיח  IIב׳ 125

302 ו-306

מפולת של אבני גיר מעורבות בטיט בין קירות  IIא׳? 304 רצפת טיח ועליה שני אגני אבן IIב׳ 127

201 ו-213

תשתית רצפה IIא׳ 308 מתקן עגול מטויח IIב׳ 128

מסדרון IIא׳ 309 מתקן מרובע מטויח  IIא׳ 130

רובדי גיר כתות ומילויי אדמה לסירוגין  IIא׳ 311 רצפת טיח I 131

בפינה הדרומית-מערבית של החפירה, מתחת  ?III 312  L131 מתחת לרצפה טיח I 132
לתשתית רצפה 308 ?III 313 רצפת טיח  IIא׳ 136

?III 314 הצטברות/מילוי מעל הסלע לצד קירות 137  IIא׳? 138

ו-143

מילוי אדמה על הסלע ?III 317 רצפת אבן  IIא׳ 139

מפלס טיח ?III 140
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Khirbat Yamma (Yaham): remains of a settlement from the mamluK and 
ottoman Periods

durar masarwa

Khirbat Yamma (Yaham; central map ref. 20330/69735; Fig. 1) is located on a hill in the northeast part 

of Kafr Yamma in the eastern Sharon plain, south of Nahal Haviva, a tributary of Nahal Hadera. Khirbat 

Yamma is one of the major archaeological sites in the northern Sharon. Kafr Yamma is generally identified 

as Yaham, which is referred to in Egyptian accounts of the campaigns of Thutmose III and Shishak. In the 

Mamluk and Ottoman periods, the site was part of a sizable group of settlements in the northern Sharon 

plain, such as Tel Jatt, which like Khirbat Yamma ley beside the main artery in the road network linking 

Cairo with Damascus. Previous excavations at the site uncovered remains from Pre-Pottery Neolithic B, 

Middle Bronze Age IIA, the Iron Age, and the Persian, Early Roman, Byzantine, Mamluk and Ottoman 

periods.

The excavation reached a depth of 2.25 m in several places, before reaching the bedrock. Five excavation 

squares exposed architectural remains attributed to three strata (I–III; Plan 1; Appendix 1): Stratum III—

scant remains of unclear date; Stratum II—remains of buildings with two construction phases (IIa, IIb) 

from the Mamluk and the Early Ottoman periods; and Stratum I—part of a late Ottoman-period building. 

Evidence of earlier occupation at the site was also uncovered, including the base of a stone pillar (Fig. 

2) and a few potsherds from the Early and Middle Bronze Ages and the Umayyad and Abbasid periods.

A wall stump (W146, Sq A2) discovered at the bottom of a Stratum II installation was attributed to 

Stratum III. A small section of a layer of crushed chalk (floor? L140; Fig. 11) found in a probe (Sq A1; 

Fig. 3) beneath a Stratum IIa floor should probably be attributed to this stratum as well, although its date 

is unclear. An earth fill (L141) and collapsed fieldstones (L142) were found beneath this stratum. Two 

additional probes unearthed traces of thin layers of crushed chalk of indeterminate date that could not 

be associated with any architectural remains (L311–L314, Sq C1 ]Figs. 4, 5[; L212, L214, L215, Sq B1 

]Figs. 7–10[). 

Most of the architectural remains found in the excavation were attributed to Stratum II. These included 

walls and floors enabling the reconstruction of several architectural units with evidence of two construction 

phases dating from the fourteenth–sixteenth centuries CE. Remains of the earliest phase (Stratum IIa) 

were exposed mainly in the western part of the excavation (Sqs A1–C1): The northeast part of a room 

(L308; Fig. 6); a corridor with a roughly east–west axis (L309; Figs. 6, 7); and an elongated, north–south 

space, which may have been divided into two rooms (L211 in the south and L139 in the north; Figs. 

7–12). Above Floor 211 was an accumulation of soil (L207, L210; Fig. 16) containing a large quantity of 
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ash, which accumulated in a depression, indicating that this had probably been a courtyard where some 

activity requiring fire, such as cooking, had taken place. Another unit probably extended northwest of this 

structure, although only a small section was excavated (W126). Squares A2 and A3 yielded further finds 

that can be attributed to this phase: a crushed-chalk floor (L129; Fig. 13); a plastered installation (L130; 

Figs. 14, 26) with an abutting plaster floor (L136; Fig. 14); and two walls founded on the bedrock (W143, 

W137; Fig. 15).

In the second phase of Stratum II (Stratum IIb), new walls were built on a higher level (e.g., W202; Fig. 

19), new floors were laid (e.g., L209; Fig. 20) and a number of installations were set (e.g., L128; Fig. 23) 

in the structure in the western part of the excavation. A tabun (L208; Figs. 16–18) was installed on one 

of these new floors (L206). To its north, two plastered basins (L127; Figs. 21, 22) were set into a floor 

made up of several layers of plaster, indicating that it was renewed many times. In the eastern part of the 

excavation, two rooms (L120/L117, L125; Figs. 24–28) were attributed to this phase.

A structure built in Stratum I (late Ottoman period) covered only the north part of the area (Sqs A1–3); 

the remains were badly damaged due to their proximity to the surface. Parts of three rooms (L106, L118, 

L131; Figs. 26–28) were exposed. 

According to Stern 2017, the pottery indicates that Stratum II—the main occupation layer uncovered 

in the excavation—dates from the Mamluk and early Ottoman periods. The settlement was probably 

established in the fourteenth century CE and ceased to be occupied in the sixteenth century CE. The 

building remains of Stratum I seem to date from the late Ottoman period (Stratum I), as indicated by the 

small quantity of Gaza vessels found (Stern 2017). The excavation yielded also metal artifacts (Fig. 29) 

belonging to these two main occupation periods, as well as two coins, one dated 1174 CE and the other 

1341 CE.

CaPtions to illustrations 

Fig. 1. Location map.

Fig. 2. Pillar base (B1020, L106).

Plan 1. Plan and sections.

Fig. 3. Probe in Square A1, looking east.

Fig. 4. Probe in Square C1, looking south.

Fig. 5. Probe in Square C1, looking north.

Fig. 6. Corridor 309 flanked by Rooms 308 and 211, looking north.

Fig. 7. Room 211 and Corridor 309, looking south.

Fig. 8. Room 211 and demarcating walls, looking south.

Fig. 9. Floor 211 and underlying fills, looking east.
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Fig. 10. Floor 211, looking east.

Fig. 11. Floors 139 and 127, looking west.

Fig. 12. Walls 107 and 126, looking northwest.

Fig. 13. Floor 129, looking north.

Fig. 14. Floor 136 and Installation 130, looking east.

Fig. 15. Floor 138, looking south.

Fig. 16. Floor 206 and Tabun 208, looking north.

Fig. 17. Floor 206 and Tabun 208, looking south.

Fig. 18. Floor 206 and Tabun 208, looking west.

Fig. 19. Walls 201 and 202, looking east.

Fig. 20. Space (Room?) 209, looking south.

Fig. 21. Room 127, looking northeast.

Fig. 22. The basins in Room 127, looking west.

Fig. 23. Installation 128, looking east.

Fig. 24. Room 117/120, looking west.

Fig. 25. Room 117/120, looking east.

Fig. 26. Installation 136 and Walls 103 and 114, looking north.

Fig. 27. Wall 104 and adjacent rooms, looking west.

Fig. 28. Walls 105 and 108, looking south.

Fig. 29. Metal artifacts. 
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