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ירושלים ,ראס אל־עמוד :שרידים למן תקופת הברזל ועד לתקופה הרומית
זוביר עדוי

בחודשים נובמבר–דצמבר  2012נערכה חפירת הצלה במדרון המזרחי של שלוחה בשכונת ראס אל־עמוד ,במרחק
כ־ 1ק"מ מדרום־מזרח לעיר העתיקה של ירושלים (נ"צ  ;22315–20/63065–70איורים  1.)2 ,1נפתחו שלושה שטחי

איור  .1מפת איתור.
1

החפירה (הרשאה מס׳  ,)A-6653מטעם רשות העתיקות ובמימון מחלקת דרכים של עיריית ירושלים ,נוהלה על ידי זוביר עדוי ,בסיוע רנה
פורסטני ,יעקב ביליג ובילאל טורי (פיקוח) ,אברהם האג׳יאן ויעקב שמידוב (מדידות ושרטוט) ,דנית לוי ( ,)GPSאסף פרץ (צילום) ,סעיד
אל־עמלה (גלאי מתכות) ,דורון בן עמי וליאורה פרויד (כלי חרס) ,אירנה לידסקי־רזניקוב (ציור כלי חרס) ,ראיסה ויניצקי (מעבדת מתכות),
דונלד צבי אריאל ורוברט קול (נומיסמטיקה) ונמרוד מרום (ארכיאוזואולוגיה).
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 .2סביבת החפירה ,מראה מן האוויר לכיוון צפון.

חפירה ( ;C–Aתכנית  )1משני עבריו של כביש  ,15לקראת הרחבתו .נחשפו שרידי בור מים חצוב בשטח  ,Aשרידי
קולומבריום ומערה קטנה בשטח  Bומחצבה לאבני בנייה בשטח .C
בסביבת החפירה תועדו בעבר מערות קבורה ,שרידי מבנים ,בורות מים ומתקנים (קלונר תשס"ב,206–202 :
אתרים  .)508–496במעלה המדרון ,במרחק כ־ 200מ' מדרום־מערב לחפירה ,התגלו בשנת  2006מילויי עפר עשירים

3
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1-1
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תכנית  .1שטחים  ,C–Aתכנית וחתכים.
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בשברי כלי חרס מתקופת הברזל  2ושרידי בנייה דלים מימי הבית השני (נגורסקי וגרינהוט תשע"ה) .במרחק כ־100
מ' מצפון־מערב לחפירה נחשפו בשנת  2008שרידי בנייה מתקופות הברונזה הביניימית ,הברונזה התיכונה ,2
הברונזה המאוחרת והברזל  2וכן שרידי קירות מהתקופות הרומית הקדומה והביזנטית המאוחרת (זילברבוד .)2012
בהרחבה של חפירה זו התגלו שש שכבות יישוב עשירות ,המתוארכות למן תקופת הברונזה הביניימית ועד לתקופת
הברזל ( 2בארי  .)2012 ;2011בחפירה אחרת במרחק של כ־ 100מ' מצפון־מערב לשטח החפירה נחשפו בשנת 2011
קירות של מדרגות עיבוד (עדוי  .)2013במרחק של כ־ 800מ' מצפון־מזרח לחפירה התגלו בשנים  2003–2002מערת
מגורים טבעית ובה מבנה מתקופת הברזל  ,2שרידי חציבות ומערת קבורה (פייג .)2011
שטח

A

נחשפו שרידי בור מים מלבני חצוב ( 5.0 × 3.0–2.3מ'; איורים  ;6–3נספח  :1רשימת לוקוסים בבור המים) ,שנפגע
בחלקו העליון בעבודות פיתוח טרם החפירה .נראה כי תקרת הבור וחלק מדופנותיו קרסו אל תוך הבור בעבר,
טרם הפגיעה בימינו .דופנות הבור וקרקעיתו טויחו בטיח אפור ( 2–1ס"מ עובי) ,עשוי מחצץ דק ,אדמה ופחם,
שנמרח על שכבה של אדמה וחצץ דק (כ־ 1ס"מ עובי) .בבור הצטברו חמש שכבות אופקיות של אדמה ואבנים ,זו

איור  .3בור המים ,מבט לדרום.
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5

איור  .4בור בדיקה בפינתו הצפונית־מערבית של בור המים ,מבט לצפון.

מעל זו ( ;L107 ,L105 ,L104 ,L102 ,L100תכנית  :1חתך  ,)3-3שעוביין אינו אחיד והן נוטות ממערב למזרח;
רוב השכבות עבות יותר בחלקו המערבי של הבור מאשר בחלקו המזרחי .שכבה  — 100שכבת פני שטח עליונה
(כ־ 1.3מ' עובי) — השתרעה בכל שטח הבור והיא כוללת אדמה חומה ואבני צור קטנות ( 0.3–0.2 × 0.2–0.1מ'
בממוצע) ,שסוקלו כנראה משטחים סמוכים .שכבה  0.7–0.4( 102מ' עובי) כוללת אדמת סחף בצבע אפור בהיר,
שמעורבים בה אבני צור בינוניות וקטנות וגושי סלע ,חלקם מטויחים ,שהתמוטטו מתקרת הבור ומדופנותיו; שכבה
( 101אינה מופיעה בתכנית) היא המשכה של שכבה  102במערבו של הבור .שכבה  0.9–0.8( 104מ' עובי) כוללת
אדמת סחף בצבע חום בהיר הנוטה ללבן ,כנראה כתוצאה מהתפוררות הסלע בבור .שכבה  0.5( 105מ' עובי) כוללת
אדמה בצבע אפור הנוטה לשחור ,כנראה חומר אורגני שרוף; בשכבה התגלו גושי סלע ( ;L106לא צוין בתוכנית),
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איור  .5קרקעית בור המים ( ,)L108מבט למזרח.

שהתמוטטו כנראה מתקרת הבור .שכבה  ,107התחתונה ( 0.4–0.2מ' עובי) ,כוללת אדמת סחף בצבע חום בהיר,
שהצטברה על קרקעית הבור .בבור בדיקה שנחפר בקרקעית בור המים ( 1 × 1 ;L108מ') נחשפה שכבת הטיח,
שהושתתה על סלע האם שיושר בחציבה.
בשכבות ההצטברות בבור המים התגלה ממצא קרמי ,הכולל קערות ,קדרות ,סירי בישול ,פכים ,פכיות ,קנקנים
ונרות ,המתוארכים לשלהי תקופת הברזל (ר' פרויד  :2019איורים  )3–1ולתקופה הפרסית (ר' פרויד  :2019איור
 .)4כן התגלו בשכבות ההצטברות בבור עצמות בעלי חיים (ר'  .)Marom 2019בדיקת מכלול העצמות מלמדת כי
מקור העצמות בעדרים שהוחזקו על ידי גוף חברתי נפרד ,שסיפק בשר לאוכלוסייה באתר שלא החזיקה עדרים ולא
עסקה בייצור ראשוני של מזון מן החי .סימני הבליה והשבירה של העצמות היבשות מלמדים שהן היו חשופות זמן
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איור  .6קרקעית בור המים ( ,)L108מבט למערב.

רב לפגעי מזג אוויר בפרק הזמן שבין השלשת העצמות (הרבדה משנית) להבאתן לבור המים בהרבדה שלישונית.
העדר סימני לעיסת טורפים על העצמות מלמד שסביבת ההרבדה השניונית לא הייתה נגישה לכלבים ,ולכן נראה כי
היא לא הייתה בפאתי היישוב או ברחובותיו הראשיים.
שטח B

קולומבריום (תכנית  :1חתך  ;1–1איורים  .)9–7נחשפו שרידי קולומבריום חצוב בסלע גיר רך; הוא נפגע בעבר
והשתמרו ממנו מרחב רבוע ,חלקים מהדופן הדרומית־מזרחית ,חלק קטן מהתקרה ומסדרון כניסה צר וארוך .בדופן
הדרומית־מזרחית של הקולמבריום (כ־ 4.5מ' אורך 2.6 ,מ' גובה) השתמרו חמש שורות של גומחות קטנות (× 0.2
 0.2 × 0.2מ' בממוצע) ,ובכל שורה ארבע או חמש גומחות .חלק מהגומחות טויח בטיח ,כנראה בשל התפוררות
הסלע בעת שהמתקן היה פעיל .בתוך הקולומבריום נחשפה מפולת של אבני בנייה גדולות .מסדרון הכניסה הצר
( 5.5 ;L203מ' אורך 0.8 ,מ' רוחב 1.5 ,מ' גובה) מוליך אל הקולומבריום מצפון־מזרח; קרקעיתו נחצבה במפלס
נמוך ממפלס קרקעית הקולומבריום .במסדרון ,שנחפר במלואו ,הצטברה אדמת סחף בצבע חום בהיר .הקולמבריום
נמשך לדרום־מערב אל מחוץ לשטח החפירה.
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איור  .7שרידי קולומבריום ,מבט לדרום־מזרח.

איור  .8טיח על דופן הקולומבריום ,מבט לדרום־מזרח.
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איור  .9הקולומבריום והמעבר המוליך אליו ( ,)L203מבט לצפון־מזרח.

באדמת הסחף שכיסתה את הקולומבריום התגלה ממצא קרמי מעורב ,הכולל בעיקר שברים של פערורים ,קדרה
וקערות משלהי תקופת הברזל  2וכן שברי קערה וחומר טבון מהתקופה הפרסית (ר' פרויד  .)2019עוד התגלה
באדמת הסחף בקולומבריום שבר יחיד של כלי חרס מהתקופה הרומית הקדומה (הוא נבדק על ידי בנג'מין דולינקה,
אך לא צויר) .על פני השטח מעל הקולומבריום ( )L200התגלה מטבע מימי הסולטן הממלוכי אל־אשרף שעבאן הב'
(להלן ,אריאל וקול :טבלה .)9:1
אפשר שמפולת אבני הבנייה שנחשפה בקולומבריום מלמדת שהיה זה קולומבריום דמוי מגדל ,שחלקו התחתון
חצוב בסלע וחלקו העליון בנוי (קלונר  ;25:1996תשס"ג .)31:ייתכן כי בחלקו העליון של המסדרון המוארך ,שלא
השתמר ,היו חצובות גומחות ,בדומה לקולומבריום מוארך שנחשף בעבר בארנונה ,ובו נחצבו הגומחות מגובה של
 1מ' מעל הקרקעית (.)Vitto 2011:9*–10*, Fig 3
מערה חצובה ( ;L251כ־ 3מ' קוטר 1.3 ,מ' גובה; חתך  :1תכנית  ;2–2איור  .)10צמוד לקולומבריום מצפון־מזרח
התגלו שרידי מערה קטנה חצובה .במערה נחשפו שתי שכבות אדמה .השכבה התחתונה כוללת אדמה מהודקת
( 0.25מ' עובי) ,ששימשה כנראה רצפה .השכבה העליונה כוללת אדמה חומה ,כנראה אדמת סחף ,ובה התגלה
ממצא קרמי ,המתוארך לתקופות ההלניסטית והעבאסית (לא צויר) .שימושה של המערה אינו ברור.
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 .10שרידי מערה חצובה ,מבט לצפון־מערב.

שטח

C

נחשפה מחצבה (כ־ 16 × 5מ'; איור  )11להפקת אבני בנייה .במחצבה התגלו שניים־שלושה מפלסי חציבה ,ובהם
הובחנו סימני חציבה ותעלות ניתוק ,המלמדים כי במקום נחצבו אבנים בינוניות (כ־ 0.7–0.5 × 0.3 × 0.3מ') .הישר
מעל קרקעית המחצבה התגלתה שכבה של פסולת חציבה בצבע לבן ( 0.3–0.2 ;L304 ,L303מ' עובי) ,המלמדת
כנראה כי הסיתות הסופי של האבנים נערך בשטח המחצבה .בשכבת פסולת זו לא התגלה ממצא מתארך .מעל
פסולת החציבה הצטברה אדמת סחף חומה ( 0.4 ;L302 ,L301מ' עובי) ,שנסחפה ממעלה המדרון של השלוחה.
באדמת סחף זו התגלה ממצא קרמי מעורב (לא צויר) מתקופות הברזל  ,2ההלניסטית–האסלאמית הקדומה,
הפאטימית והאיובית.
בהצטברות אדמת סחף על פני השטח סמוך למחצבה מדרום ( )L300התגלה מטבע המתוארך לשלהי התקופה
הרומית (להלן ,אריאל וקול :טבלה  .)5:1בהצטברויות של אדמת סחף מצפון למחצבה ( )L400התגלו  12מטבעות,
ובהם מטבע מימי אלכסנדר ינאי (להלן ,אריאל וקול :טבלה  ;)1:1שני מטבעות מימי החשמונאים (להלן ,אריאל
וקול :טבלה  ;)3 ,2:1מטבע מימי הקיסר הרומי אלגבלוס (להלן ,אריאל וקול :טבלה  ;)4:1שלושה מטבעות
מהתקופה הביזנטית (להלן ,אריאל וקול :טבלה  ;)8–6:1מטבע מימי הסולטן העות'מאני מוחמד הג' (להלן ,אריאל
וקול :טבלה  ;)10:1וארבעה מטבעות שלא זוהו.
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איור  .11המחצבה ,מבט למזרח.

המטבעות
דונלד צבי אריאל ורוברט קול

בשטחים  Bו־ Cהתגלו  14מטבעות נחושת ,מהם זוהו עשרה ( ;10–1טבלה  2.)1כל המטבעות התגלו בהצטברויות של
אדמת סחף על פני השטח .במטבע ( 4איור  )12נטבעו ראשי התיבות בלטינית ( SCסנאטוס קונסולטום; באישור הסנט)
בתוך זר עלי דפנה .טביעה זו אפיינה את רוב המטבעות שנטבעו באנטיוכיה בימי הקיסר האימפריאלי הראשון אוגוסטוס
( 27לפסה"נ–14לסה"נ) ,אך נדיר למצוא אותה על מטבע ביהודה ,מאתיים שנה מאוחר יותר ,בימי אלגבלוס קיסר.

איור  .12מטבע של הקיסר הרומי אלגבלוס.
2

המטבעות נוקו על יד ראיסה ויניצקי במעבדות רשות העתיקות .מטבע מס׳  4צולם על ידי קלרה עמית.
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[]- - -
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שלושה קיסרים עומדים; מתחת לקו:
ANT

]GLOR[I–A ROMA–NORVM

 408–402לסה״נ

[DN ]- - -
דיוקן לימין ,עטור נזר פנינים ,לבוש
גלימה

שער מחנה; למעלה :כוכב

][SPES ROMA]–NO–[RVM

מגנוס מקסימוס או פלביוס ויקטור ( 388–387לסה״נ)

 SCבתוך זר עלי דפנה; למעלה;K :
למטהA :

רומי
אלגבלוס ( 222–218לסה״נ)

צמד קרני שפע וביניהן רימון

צמד קרני שפע וביניהן רימון

חשמונאים ,שליט לא ברור ( 37–129לפסה״נ)

שרידי כוכב

חשמונאי
אלכסנדר ינאי ,ירושלים ( )76–104לפסה״נ

]]- - -[–ẠṆṬΩNEINO[C
דיוקן לימין ,עטור זר

לא קריא

לא קריא

לא קריא

פנים

גב

טבלה  .1המטבעות
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סיכום

בחפירה התגלו בור מים ,קולומבריום ,מערה ומחצבה ,שהיו קשורים כנראה ליישוב חקלאי־תעשייתי ששכן סמוך
לשטח החפירה .מרבית הממצאים שנחשפו בקולומבריום ,במערה ובמחצבה (שטחים  Bו־ )Cלא התגלו בהקשר
סטרטיגרפי אלא באדמת סחף שנסחפה ממעלה המדרון של השלוחה ,ועל כן הם לא מתארכים אותם .אפשר
שמקורם של ממצאים אלה ביישוב ששכן בראש השלוחה ,כפי שאכן מלמדים שרידי יישוב שנחשפו בחפירות
בקרבת מקום מצפון־מערב (זילברבוד  ;2012בארי .)2012 ;2011
בבור המים שנחשף בשטח  Aהתגלו שברי כלי חרס משלהי תקופת הברזל ומהתקופה הפרסית וכן עצמות בעלי
חיים .בדיקות פחמן  14שנערכו לטיח של הבור לא העלו תיארוך ,אך יש להניח כי הבור קדום לזמן השלכת הכלים,
שהתרחשה אולי בתקופה ההלניסטית או הרומית הקדומה — תקופות שבהן התקיימה פעילות באתר ובסביבתו.
הממצא הקרמי בבור המים כולל מגוון כלים ,שמקורם כנראה בתכולה של מבנה מגורים שהושלכה לבור בעת
ניקיון המבנה לאחר שהבור יצא מכלל שימוש .השלכת ריכוזים של כלי חרס לבורות או לשטחים אחרים מוכרת
בתקופות ובאזורים שונים ,למשל בחפירה סמוכה בראס אל־עמוד (בארי  ;2012זילברבוד  ,)2012בשכונת ארנונה
בירושלים ( ;Vitto 2011התגלו מעל מאה קנקנים) ובתל חדיד (נגורסקי וינאי תשע"ו) 3.בדיקת העצמות מהבור
מלמדת כי הן שייכות לאוכלוסייה שלא עסקה בייצור ראשוני של מזון מן החי .אפשר שאוכלוסייה זו הייתה
יחידה צבאית שישבה במבצר או מצודה; הנחה זו עולה בקנה אחד עם זו שהעלו נגורסקי וגרינהוט (תשע"ה)19:
בחפירתם הסמוכה ,ובה הרכב הממצא הקרמי יוחס לאתר צבאי – מצודה או מגדל — שהיה חלק מהפריפריה של
ירושלים בתקופת הברזל .2
על סמך מחקר של מתקני קולומבריה מקובל לתארכם למן התקופה ההלניסטית ועד לתקופה הרומית הקדומה
(המאה הג' לפסה"נ ועד למאה הא' לסה"נ; טפר  ;1986קלונר  .)1996נראה כי גם זמנו של הקולומבריום שנחשף
בחפירה בתקופות אלה; חיזוק לכך הם ממצאים מתקופות אלה שהתגלו בשטחי החפירה ובחפירות סמוכות (ר'
לעיל) .מתקני קולומבריה רבים שהתגלו בירושלים ובסביבתה מלמדים שהיה זה ענף מרכזי בכלכלת היישובים
באזור זה (קלונר תשס"ג ;31:טפר  ;186–183 ,172:1986עדוי ואייריך־רוז .)2018
החפירה באתר מוסיפה נדבך בהבנת ההתיישבות בעורפה החקלאי של ירושלים בשלהי תקופת הברזל .האתר
מצטרף לאתרים אחרים בעורף החקלאי ,מדרום וממזרח לעיר ,ובהם למשל אתרים שנחשפו באזור הר הזיתים
(פייג  )2011ובגבעה הצרפתית (מזור תשס"ז ,ור' שם הפניות) ,אתרים בספר המדבר לאורך הדרך מיריחו לירושלים
(פייג  ,2011ור' שם הפניות) ואתרים מרוחקים יותר ,ששכנו בחלקם בספר המדבר ,ובהם ח' אבו מסרח (פלג ;2009
הר־אבן  ;2009ראובן ופלג  ,)2009אם טובא (עדוי ואייריך־רוז  ,)2018ח' אום אל־עצאפיר (בץ וגרינפלד  )2009וח'
אל־ח'אמיס (בץ  ,)2009ובחלקם באזורים פוריים יותר ,כגון בית צפאפא ( .)Feig 2003על סמך הממצא הקרמי
המשיך האתר להתקיים גם בתקופה הפרסית .לאחרונה נחשפו אתרים נוספים מתקופה זו בעורפה של העיר ,למשל
באבו גוש (עדוי  )2017ובקרית יובל (דניאל עין מור ,מידע בעל פה) .הקולמבריום שנחשף בחפירה מלמד כנראה
כי ההתיישבות באתר חודשה בתקופות ההלניסטית והרומית הקדומה .ייתכן שקולומבריום זה היה קשור בתקופות
אלה ליישוב או לבית חווה ששכן בקרבת מקום.

3

ברצוני להודות לאלון דה־גרוט שהפנה את תשומת לבי למקבילות אלה.
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Jerusalem, Ras el-‘Amud: Remains from the Iron Age to the Roman Period
Zubair ‘Adawi

In November–December 2012, a salvage excavation was conducted on the east slope of a spur in the
Ras el-‘Amud neighborhood, c. 1 km southeast of Jerusalem’s Old City (Permit No. A-6653; map ref.
223150–200/630650–700; Figs. 1, 2). Three excavation areas were opened up (A–C; Plan 1) on either
side of Route 15.
Area A yielded remains of a rectangular rock-hewn and plastered water cistern that had been damaged
in the past (Fig. 3). Five superimposed horizontal layers of alluvial soil and stones were accumulated
within the cistern (L100, L102, L104, L105, L107; Plan 1: Section 3–3); most of the layers were thicker
in the west of the cistern than in its east. A probe excavated in the northwest corner of the cistern (1 × 1
m; Fig. 4) revealed a layer of plaster covering the bedrock floor (L108; Figs. 5, 6), which had been hewn
level. Late Iron Age and Persian pottery (see Freud 2019) and animal bones (see Marom 2019) were
retrieved from the layers deposited in the cistern. Radiocarbon analysis of plaster samples provided no
dating. Nevertheless, it is safe to assume that the pottery found within the cistern was dumped there after
the cistern was no longer in use. It is thus suggested that the pottery originated in a dwelling that was
cleared during the Hellenistic or Early Roman period, at which time the site was occupied.
Area B yielded a columbarium and a small cave. The columbarium (Plan 1: Section 1–1; Fig. 7), which
was hewn into the soft limestone rock, had been damaged in the past, and was only partly preserved.
The southeast wall still had five rows of small niches, with four or five niches in each row; some of the
niches were plastered (Fig. 8), probably because the rock had crumbled while the installation was still
in use. The A columbarium was reached via a narrow entrance passage (L203; Fig. 9), whose floor was
hewn at a lower level than that of the columbarium; it may have also had niches cut into its walls. The
alluvial soil inside the columbarium contained mixed ceramic finds. The majority were from the end of
Iron Age II, some dated from the Persian period, and a single shard was from the Early Roman period. A
collapse of building stones inside the columbarium indicated that it was originally a tower-like structure:
its lower part was rock-hewn, and its upper part—stone-built. Like other columbaria in Jerusalem and its
surroundings, the installation can be dated to the Hellenistic–Early Roman periods (third century BCE–
first century CE). It may have belonged to a nearby village or farmstead.
The small cave (Fig. 10), unearthed near the columbarium, was rock-hewn. It contained alluvial soil
overlaying tamped earth, probably a floor. The purpose of the cave remains unclear.
Area C yielded a quarry for building stones (Fig. 11). The quarry had two–three quarrying steps, from
which medium-sized stones were extracted. A layer of white quarrying debris (L303, L304) found at the
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bottom of the quarry indicates that the final dressing of the hewn stones was done on site. The overlying
alluvial soil (L301, L302) contained mixed ceramic finds.
Fourteen copper coins of different periods were retrieved from the surface in Areas B and C; of these,
ten were identified (Table 1). Coin No. 4 (Fig. 12) is rare in Judea: it dates from the reign of the emperor
Elagabalus but bears a stamp that is typical of most of the coins minted in Antioch during the reign of
Augustus (27 BCE–14 CE).
Although most of finds retrieved from the alluvium originated in a settlement at the top of the spur, the
cistern, the columbarium, the cave and the quarry were probably all associated with a settlement that lay
nearer to the excavation area and was part of Jerusalem’s agricultural hinterland. During the Iron Age
II, a fort housing a military unit was evidently located at the site; this is attested to by the animal bone
assemblage from the excavation (see Marom 2019) and by the ceramic finds from a nearby excavation.
The site continued to be inhabited during the Persian period and was renewed in the Hellenistic and Early
Roman periods.
Captions to Illustrations

Fig. 1. Location map.
Fig. 2. Aerial view of the vicinity of the excavation, looking north.
Plan 1. Areas A–C, plan and sections.
Fig. 3. Cistern, looking south.
Fig. 4. Probe in northwest corner of cistern, looking north.
Fig. 5. Cistern floor (L108), looking east.
Fig. 6. Cistern floor (L108), looking west.
Fig. 7. Remains of columbarium, looking southeast.
Fig. 8. Plaster on columbarium wall, looking southeast.
Fig. 9. Columbarium and access passage (L203), looking northeast.
Fig. 10. Remains of the rock-hewn cave, looking northwest.
Fig. 11. Quarry, looking east.
Fig. 12. Coin of Roman emperor Elagabalus.

