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רמת בית שמש ,ח'ירבת שומילה (דרום־מזרח) :מערכת מסתור ושרידים
נוספים מהתקופות הרומית הקדומה ,הביזנטית והעות'מאנית
עומר שלו

מבוא

בחודשים מרץ ויוני  2015נערכו שתי עונות חפירה בשכונה ג 2בדרום רמת בית שמש ,לקראת הקמת מבני מגורים.
את רמת בית שמש תוחמים נחל שורק בצפון ,נחל זנוח והמדרונות המערביים של הרי יהודה במזרח ,נחל האלה
בדרום והנחלים ירמות וישעי במערב .אזור זה מאופיין בגבעות שטוחות ורחבות שמדרונותיהן מתונים ,וביניהן
פרושים עמקי נחלים רחבים .כמות המשקעים והאקלים הים־תיכוני מספקים תנאים המתאימים לחקלאות מגוונת
( .)Dagan 2011a:5–9כל המרכיבים הללו יצרו בסיס נוח להתיישבות חקלאית לאורך התקופות .בסקרים ובחפירות
רבות שנערכו בעבר בסביבה זוהו שרידי יישוב ,מתקנים חקלאיים ומערות קבורה ( .)Dagan 2010; 2011בחפירה
למרגלות האתר (רישיון מס'  )Gross and Harpak, forthcoming ;B-409נחשפו מבני מגורים ומתקנים מהתקופה
העות'מאנית ,ובחפירה נוספת במורד המדרון הצפוני של הגבעה נתגלו ,בין היתר ,שרידי יישוב מהתקופה הרומית
1
הקדומה (סטורצ'ן .)2017
האתר שוכן על גבעה בצפון שפלת יהודה ,דרומית־מזרחית לח'ירבת שומילה וצפונית לחורבת בית נטיף (נ"צ
 ;199538/623220איור  2.)1הגבעה מאופיינת בסלע קרטוני רך מתצורות טקיה וצרעה ,מתחת לשכבת נארי קשה
( .)Buchbinder 1969באתר (תכנית  ;1איור  )2נחפרו ,נוקו ותועדו מקווה טהרה מימי הבית השני ,מערכת מסתור
מימי מרד בר כוכבא (טל ואחרים  ,)159–155:2019מערה ,שתי גתות חצובות (עליונה ותחתונה) ,שהתחתונה מימי
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קיומו של יישוב מהתקופה הרומית הקדומה בח'ירבת שומילה מבוסס על הסקר של דגן .ממצאי החפירות שנערכו באתר בשנים האחרונות
לאו דווקא מאשרים קביעה זו .בחפירה בחלקו המערבי של האתר זוהו שרידים מהתקופות הפרסית וההלניסטית (קוגן־זהבי .)129–124:2014
בחפירה של סטורצ'ן בחלקו המזרחי של האתר (סטורצ'ן  )2017תוארכו רוב השרידים לתקופה הרומית המאוחרת ,ונראה שהם מבטלים
שרידים קדומים יותר .כמו כן נמצאו ממצאים מהתקופה הרומית הקדומה במילויים (בנימין סטורצ'ן ,מידע בעל פה).
החפירה (מס' הרשאה  ,)A-7358מטעם רשות העתיקות ובמימון עמותת 'כנסת הבוגרים –ישיבת חברון' ,נערכה לקראת הקמת מבני מגורים.
את החפירה ניהל המחבר בסיועם של ראיד אבו ח'לף וניסן נחמה (מנהלה) ,מנדל קהאן ,מארק קונין ,אבי האג'יאן ויעקב שמידוב (מדידות),
דב פורוטסקי (סרטוט) ,עתליה פדידה ואסף פרץ (צילום) ,אירינה לידסקי־רזניקוב (ציור ממצא) ,תמר גונן (רפאות כלי חרס) ,זוהר תורג'מן
(זיהוי ראשוני של עצמות בעלי חיים) ,סמיון גנדלר (גילוי מתכות) ,וגבי שלימוביץ' (פיקוח ארכיאולוגי) .תודה לדניאל וורגה ,יחיאל זלינגר,
אמיר גורזלזני ,בועז זיסו ולקורא האנונימי על הערותיהם המועילות .תודה מיוחדת לעורכת ,שושנה ישראלי ,על עבודתה המאומצת ועל
תרומתה לאיכות המאמר.
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רמת בית שמש ,ח'ירבת שומילה (דרום־מזרח)

איור  .1מפת איתור ומיקום האתרים הנזכרים במאמר.

הבית השני והעליונה מהתקופה הביזנטית ,ושני בורות מים (מזרחי ומערבי) ,שלפחות אחד מהם היה בשימוש בימי
מרד בר כוכבא .בתקופות הביזנטית עד העות'מאנית נעשה שימוש חוזר במקווה ובבור המים המזרחי.
חלק מהשרידים שנחשפו בחפירה הנוכחית נסקרו ונחפרו בעבר .מקווה הטהרה נסקר בפרויקט רמת בית שמש
( ,)Dagan 2010:241, Site 307.5והוגדר כמערת מגורים או מכלאה .בשנים  1997–1996נחפרה הגת העליונה
שמעל תקרת המקווה (להלן) .בשנת  2003נערכה חפירה על הגבעה ,שבה נחשפו לראשונה הגת התחתונה ובור
המים המזרחי (אבנר  ,)2007אך חשיפתם לא הושלמה .נטליה גרמן ( )2017חפרה את בור המים המערבי.
החפירה נערכה בשלבים )1( :נחפרו מקווה הטהרה ,המערה והשטחים שבחזיתם ,ונוקתה הגת העליונה שנחפרה
בעבר; ( )2תועדה מערכת המסתור כדי לתכנן את חפירתה ואת מקום הגישה אליה; ( )3נערכו עבודות מכאניות
במערכת המסתור ,בפיקוח ארכיאולוגי צמוד ,שבמהלכן נפרץ פתח ( )L150המאפשר גישה לחלל  )L140( Aוחור
בתקרה של חלל  )4( ;)L144( Bנערכה חפירה ידנית במערכת המסתור ,שחשפה את תכניתה ,והחללים שבה נחפרו
מדגמית; ( )5מערכת המסתור פורקה ,בפיקוח ארכיאולוגי צמוד ,כדי לבדוק קיומם של חללים נוספים ,אך לא
נמצאו עדויות לכך.
החפירה במערכת המסתור לא מוצתה עד תום ,ולא כל החדרים נחפרו עד סלע האם; בחלק מן המקומות הדבר
נבע משיקולי בטיחות ,למשל במקומות שבהם היה חשש להתמוטטות התקרה ( ,)L155 ,L140ומחילה  ,1cבקצה

עומר שלו

תכנית  .1תכנית סכמתית של השרידים באתר.

איור  .2מראה כללי של שטח החפירה ,מבט לצפון־מערב.
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הדרומי־מערבי של מערכת המסתור ( ,)L148הייתה צרה מדי לגישה 3.עם זאת ,בעקבות החפירה תועדה תכניתה של
מערכת המסתור ,ועיבוד הממצא שנתגלה בה מלמד על אודות תאריכה ואופייה.
הממצא האדריכלי (תכנית )2
ימי הבית השני

נחשפו שני שלבים המתוארכים לימי הבית השני .לשלב הראשון שייכת הגת התחתונה ,ולשלב השני שויכו מקווה
הטהרה ובור המים המזרחי.
שלב  .1לגת התחתונה משטח דריכה גדול ( 6.3 × 4.0 ;L112מ'; איור  ,)3שבפינתו הדרומית חצוב בור איגום
מטויח ( 1.5 × 1.3 ;L115מ') .משטח דריכה נוסף ( 1 × 1 ;L109מ' 0.15 ,מ' עומק) נחשף ממערב .שתי תעלות
( L116ו־ )L130מובילות מבור האיגום ( )L115לבור מטויח נוסף ( 0.6 × 0.5 ;L128מ') .כיוון שבור האיגום ניקז
את הנוזלים ישירות ממשטח הדריכה ,הבור הנוסף לא שימש בור שיקוע ,וכנראה שימש מתקן לסחיטת חומרים
שהוסיפו ליין.
משטח הדריכה המערבי ( )L109נפגע ויצא מכלל שימוש בעת חציבת מדרגות למקווה הטהרה בשלב ( 2להלן);
כמו כן ,בור המים המזרחי ( ;L114ר' איור  )3נחצב לתוך משטח דריכה  112וביטל אותה .כיוון שלא נתגלה ממצא
קטן הקדום לימי הבית השני ,סביר להניח שהגת שייכת לתקופה זו .כיוון שהגת שויכה לשלב הראשון מימי הבית
השני ,סביר להניח שהייתה בשימוש במאה הא' לפסה"נ עד ראשית המאה הא' לסה"נ.
שלב  .2בשלב זה נחצב מקווה טהרה ,שהוציא את הגת התחתונה מכלל שימוש .קשה לקבוע בוודאות את צורתו
המקורית ואת מידותיו ,כיוון שתקרתו קרסה .בכניסה למקווה נחשפו שתי מדרגות ארוכות וגבוהות ( 2.4 ;L106מ'
אורך 0.35 ,מ' גובה כל אחת; איור  ,)4המוליכות אל רצפה חצובה ( .)L107דפנות סלע גבוהות תחמו את המדרגות
מצפון־מזרח ומצפון־מערב ( .)L108בדופן הצפונית־מערבית נתגלו שרידים של שני פתחים חצובים — פתח קטן
בצפון ופתח גדול בדרום — שנסתמו באבנים גדולות (איור  ;5תכנית  :2חתך  .)1–1שרידים אלה השתייכו ככל
הנראה לחזית שהובילה אל חלל תת־קרקעי נוסף (מחוץ לשטח החפירה) שהיה בשימוש לצד מקווה הטהרה.
בצדה הדרומי־מערבי של רצפה  ,107שאליה הוליכו המדרגות ,בתפנית של תשעים מעלות ,נתגלה פתח שנחצב
בקפידה (ר' איור  )4וממנו ירדו אל בריכת הטבילה (  ;L134איור  .)6רצפת הבריכה ודופנותיה צופו בטיח ,ותעלה
( )L113ניקזה מים אל המקווה .כיוון שלא כל החלל נחפר ,אי אפשר לקבוע בוודאות את צורתו המקורית של
המקווה .נראה שהמקווה היה גדול ,ובו מפלס עליון (כ־ 1.25מ' רוחב) ובריכה עמוקה ( 1.33מ' רוחב ו־ 0.8מ' עומק
מהמפלס העליון) .הירידה למקווה דרך מדרגות רחבות והפנייה בזווית של תשעים מעלות לבריכת טבילה אינה
אופיינית ,אך קיימת במקוואות מימי הבית השני ,בפרט בשפלת יהודה .רייך (תשע"ג )147:הציע שתכנית זו אפשרה
לבעל המקווה להימנע מחציבה בשטח שאינו בבעלותו.
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תיעוד המחילה מעבר לנקודה שאליה ניתן היה להיכנס התאפשר באמצעות שימוש במד לייזר שמדד מטרים אחדים קדימה.

עומר שלו

תכנית  .2השרידים באתר ,תכנית וחתכים.
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תכנית ( .2המשך)

עומר שלו

איור  .3הגת התחתונה ובור מים  114המבטל אותה ,מבט לצפון־מזרח.

איור  .4מדרגות ( )L106המוליכות אל המקווה ,והגת העליונה ( )L118מעל המערה ,מבט לדרום־מערב.
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רמת בית שמש ,ח'ירבת שומילה (דרום־מזרח)

איור  .5דופן הסלע ( )L108מצפון־מערב למדרגות  106ולמשטח 107
והפתחים בה החסומים באבנים ,מבט לצפון־מערב.

איור  .6בריכת הטבילה ( )L134והפריצה של מחילה  1aהמבטלת אותה ,מבט לדרום־מזרח.

עומר שלו
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כלי החרס הקדומים ביותר שנתגלו מעל רצפת המקווה תוארכו למאה הא' לפסה"נ ,ואילו המחילה שנחצבה
בדופן המקווה והוציאה אותו מכלל שימוש תוארכה למחצית הראשונה של המאה הב' לסה"נ (ר' איור  .)13לפיכך,
אפשר לתארך את שלב  2מהמאה הא' לפסה"נ עד ראשית המאה הב' לסה"נ.
בור המים המזרחי ( ;L114ר' איור  )3שייך אף הוא ,ככל הנראה ,לשלב זה .הבור פעמוני בצורתו ,אך הפתח שלו
והפיר ,שאינם ממוקמים במרכזו ,מעוותים את צורתו הפעמונית (תכנית  :2חתך  .)2–2תעלה ( 1.1 × 0.1 ;L131מ',
 0.4–0.2מ' עומק) ניקזה מים אל הבור .סביר להניח שחציבת בור המים ,שהיה בשימוש גם בשלבים מאוחרים יותר,
נעשתה בשלב זה ,משתי סיבות :האחת ,חציבת הבור מאוחרת לגת התחתונה ,שכן היא מבטלת את משטח הדריכה
של הגת התחתונה ( ;L112ר' איור  ;)3חציבת הבור קדומה לשימוש במערכת המסתור ,שכן פרצה נפערה בדופן הבור
במהלך השימוש במערכת המסתור (להלן) .לפיכך ,אפשר לתארך את חציבת בור המים לפרק הזמן שבין המאה הא'
לפסה"נ וראשית המאה הב' לסה"נ ,וסביר להניח שמקווה הטהרה ובור המים המזרחי שימשו בעת ובעונה אחת.
ימי מרד בר כוכבא

בשלב זה נחצבה מערכת המסתור ,הכוללת שלושה חללים ( )C–Aהמחוברים ביניהם באמצעות מחילות צרות
( 0.7–0.5מ' רוחב 0.8 ,מ' גובה) .מחילה נוספת חיברה בין מערכת המסתור לבור המים המזרחי ( ,)L114ופתח
נפער בחלקו העליון של בור המים ,כך שמים יכלו להיאגר ברוב נפחו .חיבור בין מערכות מסתור למאגרי מים
קדומים הוא תופעה מוכרת ונפוצה ביהודה (זיסו תשס"ב ,)275:והיא אפשרה לשוהים במערכת המסתור לשאוב
מים מהבור.
המחילה החצובה בדופן בור המים המזרחי ( ;1aאיור  )7מחברת בינו לבין חלל  .Aתוואי המחילה פונה פעמיים
בזווית חדה ,ובאחת הפניות נפרצה דופנו של מקווה הטהרה משלב  ,1פריצה שהוציאה אותו מכלל שימוש (ר'
איור  .)6חלל  Aקטן ולא־רגולרי ,ובמהלך חציבתו הושאר עמוד התומך בתקרה (איור  .)8סביר להניח שהכניסה אל
מערכת המסתור הייתה מצפון לחלל  ,Aאך בשל קריסת התקרה באזור זה אי אפשר לקבוע זאת בוודאות.
הגישה לחלל  Aלצורכי חפירה הייתה דרך פרצה שנפערה באמצעות כלי מכני ( ;L150איור  .)9החפירה בחלל זה
הייתה ידנית ומצומצמת בשל החשש מהתמוטטות התקרה .התגלו שרידים של מתקן חצוב בסלע ( )L156וכניסה למחילה
נוספת החצובה לכיוון מערב ( .)2aמחילה זו נבדקה במהלך עבודות פיקוח במהלך פירוק מערכת המסתור ,ולא נמצא חלל
שהמחילה הובילה אליו .ייתכן שחציבת המחילה לא הושלמה בגלל האיכות הירודה של הסלע ,או שלא היה ממנה מוצא;
תופעה זו נפוצה במערכות מסתור בשפלת יהודה ,למשל בבעלן ובחורבת מדרס (קלונר וטפר .)140 ,97:1987
בפינתו הדרומית־מערבית של חלל  Aנחצבה מחילה נוספת ( ,)b–aהמובילה לחלל  .Bפתח צר ( ,)L147שאינו
רחב דיו למעבר אדם ,נחצב בין חלל  Bלמחילה (תכנית  :2חתך  ;4–4איור  ;)10פתח זה נועד ככל הנראה לצורכי
הגנה .בבור בדיקה קטן שנפתח סמוך לכניסה אל חלל ( Bתכנית  :1חתכים  )4–4 ,3–3נתגלו מילוי מודרני (,)L166
שרידי ההתמוטטות של תקרת המערה ( ,)L169ומתחתם שכבת אדמה מהודקת ( )L170שכיסתה את סלע האם —
ככל הנראה מפלס החיים הקדום ביותר במערכת המסתור .במפלס זה לא נתגלה ממצא אינדיקטיבי.
בחלקו הדרומי של חלל  Bנפתח בור בדיקה ( ,)L149ובפינתו המערבית של החלל נמצא פתח ( )L145שהוביל
אל חלל  .Cחלל  Cהיה מלא באדמה לבנה בהירה ( ;L165תכנית  :2חתך  ;3–3איור  ,)11ככל הנראה שרידים של
פסולת חציבה .בתוך המילוי הבהיר נחשפה מחילה של בעל חיים ( ,)L164כנראה של דורבן .בקצה הדרומי של
חלל  ,Cנמצאה מחילה נוספת (מחילה  .)L148 ;1cפתח הכניסה למחילה היה סטנדרטי ואפשר מעבר בזחילה ,אך
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איור  .7מחילה  )L133( 1aשקשרה את מערכת המסתור עם בור המים המזרחי ( ,)L114מבט למזרח.

בהמשך הוצר רוחבה של המחילה עד שאי אפשר היה לזחול בה עד סופה .לא ברור אם תקרת המחילה קרסה או
שחציבתה הופסקה כבר בימי המרד ,אך מאחר שלא נמצא לה המשך או חלל שאליו היא הובילה ומכיוון שפסולת
חציבה מילאה את חלל  Cדומה כי חציבת המחילה מעולם לא הושלמה.
ממצא כלי החרס ממערכת המסתור היה דל ומעורב .כלי החרס הקדומים ביותר תוארכו למאות הא'–הב' לסה"נ
(ר' איור  ,)3 ,2:13ודומים להם נתגלו במערכות מסתור בשפלת יהודה וביישובים מימי מרד בר כוכבא.

עומר שלו

איור  .8חלל  Aוהעמוד שהושאר בו לתמיכת התקרה ,מבט למערב.

איור  .9הפרצה שנפערה באמצעות כלי מכני ( )L150אל תוך חלל  ,Aמבט לדרום־מערב.
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איור  .10חדר ( ,)L144מחילה ( )L143ופתח צר נוסף ( ,)L147מבט לצפון־מזרח.

איור  .11חלל  Cובו מילוי פסולת חציבה ( ,)L165מבט לדרום־מערב; בקצה החלל נראית מחילה .1c

עומר שלו
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התקופה הביזנטית

בשלב זה נחצבה ככל הנראה הגת העליונה (איור  .)12משטח הדריכה של הגת ( 5.6 × 5.3 ;L118מ' 0.5 ,מ' עומק
מרבי) נחצב בסלע שמעל תקרת המקווה .ממזרח למשטח הדריכה חצובים שני בורות איגום ,דרומי (1.2 ;L119
×  1.2מ' 0.8 ,מ' עומק) וצפוני ( 1 × 1 ;L120מ' 0.85 ,מ' עומק) ,שביניהם מחברת תעלה ( .)L121לגת אין קשר
סטרטיגרפי ישיר עם השרידים האחרים באתר .דגן תיארך אותה לתקופה הביזנטית על סמך שרידי פסיפס שהתגלו
על משטח הדריכה שלה (.)Dagan 2010: 241
בתוך המקווה נתגלתה שכבת אדמה ( ;L127תכנית  :2חתך  )1–1ובה שברים רבים של קנקנים וכלי אגירה
מהתקופה הביזנטית (לא צוירו) .נוכחותם של כלי אגירה גדולים במקום מלמדת שהמקווה שימש בתקופה זו
לאחסון ,ככל הנראה ליין שהופק מהגת העליונה שפעלה מעליו .את שכבת האדמה חתמה שכבה של גושי טיח
( ;L138תכנית  :2חתך  )1–1שנפלו מתקרת המקווה.
התקופות האסלאמיות

לשלב זה שייכים כמה אלמנטים הפזורים באתר .על רצפה עשויה אדמה חומה מהודקת ושרופה בתוך המקווה
( ;L125תכנית  :2חתך  .)1–1מעל הרצפה ( ;L122תכנית  :2חתך  )1–1התגלו עצמות בעלי חיים ושברים רבים
של כלי חרס ,רובם כלי קיבול לנוזלים .הכלים תוארכו למן התקופה האומיית עד התקופה העות'מאנית ,ולכן
סביר להניח שהמקווה שימש בתקופות אלה מקום מנוחה לחקלאים ,לרועים ולעוברי אורח ,ובור המים היה מוקד

איור  .12הגת העליונה ,מבט לצפון־מערב.
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המשיכה העיקרי .מבנים מהתקופה העות'מאנית תועדו בצדה הדרומי של הגבעה (,)Dagan 2010:239, Site 307.1
וחלקם אף נחפר (רישיון מס' .)Gross and Harpak, forthcoming ;B-409
נראה כי המערה ( ,)L105בחלקו הצפוני־מערבי של שטח החפירה ,נחצבה בתקופה העות'מאנית ,כפי שמעידים
כלי החרס שנתגלו בה (לא צוירו) .מחוץ למערה הותקנה חצר גדולה ( ,)L123ששימשה כנראה מכלאה .בצדה
המזרחי של החצר ,הנושקת למקווה מימי הבית השני ,נבנה קיר בנוי אבנים גדולות ( 10.5 × 2.5 ;W110מ' 2.2 ,מ'
גובה; ר' איור  .)5הקיר נועד לתמוך מילויים שהונחו לפילוס חצר המערה .את החצר תחם מצפון קיר נוסף (,)W103
שנבנה מאבני גוויל גדולות שהונחו ברישול זו לצד זו .הממצא הקרמי מן החצר היה דל ,סחוף ומעורב.
בשלב זה נעשה שוב שימוש בבור המים המזרחי ( .)L114הפתח שנפער בדופנו הדרומית־מערבית בימי מרד בר
כוכבא ,בסופה של מחילה  ,a1נסתם ( ;)L162דופנות הבור צופו בטיח אפור; וסביב פי הבור נבנה קיר מעגלי תוחם
שדופן במעין בטון ( ;W129ר' איור  4.)3טיח אפור דומה לזה שציפה את הבור וטיח דמוי בטון תועדו גם בבור
המים המערבי ( ,)L172שאף הוא היה בשימוש בשלב זה .ייתכן שבור המים המערבי נחצב בתקופה קדומה יותר
וחזר לשמש בתקופה העות'מאנית.
הממצא

השכבות הארכיאולוגיות באתר ,במערכת המסתור ,במקווה הטהרה ובמקומות אחרים היו מאוד מופרעות .החפירה
במערכת המסתור הייתה מצומצמת מאוד בשל אילוצים שונים שתוארו לעיל ,וכן יש עדויות לשוד עתיקות מודרני.
לכן ,לא נשתמרו מכלולים נקיים מהיחידות הארכיאולוגיות השונות .רוב הממצא הקטן היה שברי כלי חרס ,אך
נתגלו גם שברי כלי זכוכית (לא אינדיקטיביים) ,שבר של כלי שחיקה מבזלת ,שנתגלה בראש ההצטברות במקווה
הטהרה (לא צויר) ,ועצמות בעלי חיים .רוב עצמות בעלי החיים נשאו סימני כרסום וסימני בלייה מהשמש ,המרמזים
כי הובאו למערכת התת־קרקעית על ידי מכרסמים.
אף שלא נשתמרו מכלולים מתארכים מהיחידות הארכיאולוגיות השונות ,נמצאו שברי כלים שתוארכו ,על בסיס
מקבילות ,לתקופה הרומית הקדומה (המאות הא'–הב' לסה"נ); מאלה מוצגים להלן שברים שנמצאו בהרבדה
המכסה את רצפת מקווה הטהרה (איור  )4 ,1:13ומתוך מערכת המסתור (איור  .)3 ,2:13שברי קנקנים רבים נחשפו
במילויים המשויכים לתקופה הביזנטית (לא צוירו) ,כולל בחלל המקווה שנעשה בו שימוש חוזר .כן מוצגים פכים
המתוארכים לתקופות האסלאמיות; חלקם נתגלו מעל רצפה  125במקווה הטהרה (איור  ,)2 ,1:14ומעידים על
שימוש חוזר בחלל המקווה גם בתקופה זו.
כלי חרס מן התקופה הרומית הקדומה

הממצא הקרמי שזמנו מימי הבית השני עד ימי מרד בר כוכבא כולל כלי בישול וקנקנים .נמצאו שני טיפוסים של סירי
בישול סגורים; לאחד (איור  )2 ,1:13שפה משולשת ,ולשני (איור  )3:13רכס על השפה .שני הטיפוסים מופיעים
בירושלים וביהודה בימי הבית השני (וקסלר־בדולח תשע"ג ,28:איור Tchekhanovets 2013:135, Fig. ;21–18:3

4

הקיר התוחם את פי הבור היה במקור גבוה יותר ממה שנשתמר בחפירה (.)Dagan 2010:241, Fig. 307.3
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איור  .13כלי חרס מהתקופה הרומית הקדומה (המאות הא'–הב' לסה"נ).
מס׳

הכלי

לוקוס

סל

תיאור

1

סיר בישול

127

1045.3

חומר חום־כהה – כתום ,חסמים לבנים

2

סיר בישול

158

1082.1

חומר חום־כתום ,חסמים לבנים

3

סיר בישול

158

1079.1

חומר חום־כתום ,הרבה חסמים לבנים

4

מחבת או קדרת בישול

127

1045.4

חומר חום־כתום ,חסמים לבנים

5

קנקן

160

1083.1

חומר חום־בהיר – צהבהב ,חסמים לבנים

6

קנקן

135

1048.1

חומר כתמתם ,חסמים לבנים

7

קנקן

135

1047.2

חומר חום־כתמתם ,חסמים לבנים ואפורים
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 .)5.10:12–22; Geva and Hershkovitz 2014:141, Pl. 3.6:7–12השימוש בהם נמשך בימי מרד בר כוכבא ,והם
נפוצים במערכות המסתור (קלונר  ,342:1987איור  ;15–13:160זלינגר תש"ע ,140:איור .)10–7:74
השפה של כלי הבישול הפתוח (איור  )4:13חתוכה ,ומתחתיה משוכה ידית אוזן אופקית .גודל השבר אינו
מאפשר לקבוע אם הכלי הוא מחבת או קדרת בישול .כלי בישול מטיפוס זה נעדרים בשלב הקודם לחורבן הבית
השני בבית היוצר בבנייני האומה בירושלים ( ,)Berlin 2005:35–45אך מופיעים בשלב הבא אחריו ,שראשיתו
בתקופה שבין המרידות ( .)Magness 2005:137, Fig. 19:8כלים דומים התגלו במערת המפלט שבנחל חבר (עמית
ואשל  ,191:1998לוח  ,)3:1במערכת מסתור בבן שמן (זלינגר ואשל תשע"ג ,279:לוח  )4 ,3:5ובמערכת המסתור
בחורבת מדרס (קלונר  ,342:1987איור  .)17:160כלים דומים המשיכו להופיע בתקופה הרומית המאוחרת (המאות
הג'–הד' לסה"נ;  )Magness 2014:237, Pl. 6.2:12–13וגם בתקופה הביזנטית (וקסלר־בדולח תשע"ג ,45:איור
.)5:26
נמצאו שלושה טיפוסי קנקנים .לראשון (איור  )5:13שפת מדף קצרה ורכס בבסיס הצוואר .קנקנים עם שפת
מדף קצרה הופיעו כבר בשלהי המאה הא' לפסה"נ ( ,)Bar-Nathan 2006:60והרכס שבבסיס הצוואר החל להופיע
לפני החורבן ( .)Fischer and Tal 2000:55, Fig. 2.6:30עם זאת ,תפוצתם ביהודה בין שתי המרידות הייתה נרחבת
יותר (וקסלר־בדולח תשע"ג ,26:איור  ,)Gärtner 2015:391, Pl. 8 VI:3 ;3–2:11והם מופיעים במערכות מסתור
(קלונר  ,344:1987איור  ;3:161זיסו ואחרים תש"ע ,497:לוח  .)16:2את הקנקן מהטיפוס השני (איור )6:13
מאפיינת תעלה על השפה ורכס בבסיס הצוואר .טיפוס זה אינו מופיע בירושלים במכלולים שזמנם קדום לחורבן
בית המקדש ( ,)Berlin 2005; Tchekhanovets 2013; Geva and Hershkovitz 2014אך הוא מתחיל להופיע
במכלולים המאוחרים לחורבן ( .)Magness 2005:178, Fig. 51:1; Rapuano 2013:116, Fig. 1:11בחורבת מצד
שביהודה נמצאו קנקנים דומים בשכבה המתוארכת לימי הורדוס ( ,)Fischer and Taxel 2012:105, Fig. 5.18:7אך
החופרים מציינים שהטיפוס נפוץ יותר במאות הא'–הב' לסה"נ ( .)Fischer and Taxel 2012:107קנקנים מטיפוס
זה נפוצים במערכות מסתור ובמערות מפלט מתקופת מרד בר כוכבא (קלונר  ,342:1987איור  ;11:160עמית ואשל
 ,194:1998לוח  ;39 ,38:3זיסו ואחרים תש"ע ,497:לוח  ;11 ,10:2זלינגר ואשל תשע"ג ,274:לוח  .)2:2לטיפוס
השלישי של הקנקן (איור  )7:13שפה מעט מעובה ,צוואר נוטה חוצה ,כתף מצולעת ועליה ידיות אוזן .קנקן דומה
התגלה בהרודיון בשלב שבין המרידות (.)Gärtner 2015:391, Pl. 8 VI:8
אפשר לתארך את המכלול הקרמי מהתקופה הרומית הקדומה לימי מרד בר כוכבא ,אך תיארוך זה אינו חד־
משמעי .מלבד סירי הבישול הסגורים (איור  ,)3–1:13שהיו נפוצים בימי הבית השני ,שאר הכלים החלו להופיע
במאה הא' לסה"נ ,אך תפוצתם העיקרית הייתה לאחר חורבן הבית .חשוב במיוחד כלי הבישול הפתוח בעל ידיות
האוזן האופקיות (איור  )4:13שלא נמצא בהקשרים הקדומים לחורבן הבית.
כלי חרס מן התקופות האסלאמיות

במכלול מהתקופות האסלאמיות נתגלה מגוון כלי אגירה קטנים ,ובהם פך (איור  )2 ,1:14העשוי מחומר ורדרד,
מפולם היטב ,בעל בסיס כמעט שטוח וזרבובית על הכתף .כלים דומים נמצאו במבנה מהתקופה האומיית בירושלים
( )Prag 2008:187, Fig. 149:21ובמבנה מהתקופה העבאסית בבית שמש (וקסלר־בדולח תשע"ג ,69:איור .)15:51
כמו כן ,נתגלו שברים רבים של קנקנים ופכים העשויים ביד ומעוטרים בצביעה בעיטור גיאומטרי (Avissar and
 ,)Stern 2005:113–116, Type II.4.4מהם מוצגים כאן שני פכים .לאחד (איור  )3:14שפה מעוגלת נוטה חוצה,

עומר שלו
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איור  .14פכים מהתקופות האסלאמיות.
מס׳

לוקוס

סל

תיאור

1

125

1023.1

חומר ורדרד ,מעט חסמים לבנים; חיפוי בהיר

2

125

1023.2

חומר ורדרד ,מעט חסמים לבנים; חיפוי בהיר

3

100

1001.3

חומר גס ,כתום־ורדרד ,חסמים שחורים; עיטור צביעה כתום־חום על חיפוי לבן־ירקרק

4

150

1058.2

חומר גס ,אפור בהיר־לבן ,חסמים שחורים; עיטור צביעה חום־שחור על חיפוי לבן־ירקרק

5

126

1042.1

חומר אפור – כלי עזה

6

150

1058.1

חומר אפור – כלי עזה; חיפוי אפור־בהיר; טפטופי צבע

צוואר זקוף ועיטור בצבע חום־כתום ,ולאחר (איור  )4:14צוואר מעוגל ,ידית משוכה ממרכז הצוואר לכתף ועיטור
בצבע שחור־סגול .כלים דומים נמצאו ברמת הנדיב (Avissar 1996:170, Fig XIII.154; Avissar 2005:74, Fig.
 ,)2.24באבו ע'וש ( )de Vaux and Stève 1950: Pl. Fובירושלים ( .)Tushingham 1985:397, Fig. 45:12כלים
מטיפוס זה החלו להופיע כבר במאה הי"ב לסה"נ ,הם היו נפוצים בתקופה הממלוכית והמשיכו להופיע בראשית
התקופה העות'מאנית (המאה הט"ז לסה"נ; .)Avissar 2005:71–75
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נתגלו שני פכים מטיפוס כלי עזה; לאחד (איור  )5:14שפה מחודדת ,מקופלת חוצה ,ולשני (איור  )6:14בסיס
טבעת ,מחופה חיפוי בהיר .כיוון שהשברים קטנים ,אי אפשר לזהות את הטיפוס או תת־הטיפוס .ייתכן שהשבר
הראשון שייך לבריק או לעסלייה והשני לזיר ,למורטאס ,לכוז ,לשרבה או לבריק (ישראל תשס"ו ;160–111:ר'
 .)Boas 2000:549–550, Pls. I–IIכלי עזה מאוחרים לשנת  1700לסה"נ ,והם נעשו נפוצים יותר בשלהי המאה הי"ט
ובראשית המאה הכ' לסה"נ (ישראל תשס"ו.)321–320:
דיון ומסקנות

החפירה התרכזה במערכת המסתור התת־קרקעית .כן תועדו מחדש שתי גתות ,שני בורות מים ומערה הסמוכים
למכלול התת־קרקעי וקשורים לפעילות שהתרחשה בו .זוהו חמישה שלבים ,ונראה כי ראשית הפעילות באתר
הייתה בימי הבית השני וסופה בתקופה העות'מאנית.
הממצא העיקרי הוא מערכת המסתור מימי מרד בר כוכבא .תיארוך מערכת המסתור מתבסס על ממצא כלי
החרס .לא נמצאו מטבעות מימי המרד או כלי חרס הנחשבים 'מאובן מנחה' כמו 'נרות יהודאיים' (Barag and
 ,)Hershkovitz 1994:75אך לכל כלי החרס ,שעיקר תפוצתם בשכבות שאחרי חורבן הבית ,יש מקבילות במערכות
מסתור אחרות מימי מרד בר כוכבא.
זיסו חילק את מערכות המסתור ל־ 11טיפוסים (זיסו תשס"ב .)275–274:מערכת המסתור מהחפירה הנוכחית
שייכת לטיפוס השלישי — מערכת מסתור ואחסון משפחתית עם מאגר מים .בעת חציבת המערכת בוטלו אלמנטים
קדומים ,למשל מקווה הטהרה הקדום לה .הכניסה למערכת המסתור הובילה אל סדרת מחילות צרות ומפותלות,
שבמרכזן נחצבו חללים .חיבור מערכת המסתור לבור המים המזרחי נועד לאפשר שהייה ומסתור ממושכים.
ישנן עדויות הרומזות כי חציבת מערכת המסתור לא הושלמה ,וייתכן שלא הייתה בשימוש .מחילה  ,1cשנמשכה
לכיוון דרום־מערב מחלל  ,Cלא נחצבה עד תום; רוחבה צר והלך עד שאי אפשר היה לזחול בתוכה .ייתכן שנעשה
ניסיון להתחבר אל בור המים המערבי ( ,)L171אך החוצבים סטו מהנתיב ולכן הופסקה החציבה (אשל וזיסו
תשע"ה .)49:אפשרות אחרת היא שאירעה קריסה חלקית של המחילה ,אולם לא נמצא למחילה המשך או חלל
שאליו היא הובילה .בחלל  Cהתגלה מילוי של אדמה לבנה ,ככל הנראה פסולת חציבה .השארת פסולת חציבה
במערכות מסתור היא תופעה מוכרת (קלונר וטפר  ;333–331:1987אשל וזיסו תשע"ה ,)49:אך במקרה הנדון
חסם המילוי כמעט את כל חלל  ,Cולפני החפירה אפשר היה רק לזחול בתוכו .ייתכן כי הממצא הקטן הדל מרמז
אף הוא על כך שמערכת המסתור מעולם לא שימשה למטרה שלשמה הותקנה .ממצא כלי החרס שהוצג באיור 13
אינו מדגם מייצג של הממצאים אלא כמעט כל הממצא אשר התגלה ותוארך לפרק הזמן הנדון .לעומת זאת ,בחלק
ממערכות המסתור ,כדוגמת אחוזת חזן (קלונר  ,)353–352:1987נמצאו כלים שלמים ,ובמערכות אחרות נתגלו
מאות שברי קנקנים (זיסו תשס"ב .)286:לכך יש להוסיף היעדרם של ממצאים נוספים הנפוצים במערכות מסתור,
כגון נרות ,מטבעות ,חפצי מתכת וכלי אבן (למשל ,קלונר  ;1987זיסו תשס"ב ,301–286:איור  .)54אמנם ,החפירה
בתוך החללים הייתה מצומצמת ,וכבר הזכרנו את העדויות לשימושים מאוחרים במערכת המסתור ולפעולות השוד,
אך גם בנסיבות אלה מיעוט הממצא ,היעדר כלים שלמים והיעדר נרות מעוררים תהייה.
סוגיה נוספת היא מיקומה של מערכת המסתור ביחס ליישוב בן התקופה ,או במילים אחרות ,היעדר יחס שכזה.
רוב מערכות המסתור ,במיוחד הקטנות ,המשפחתיות ,חצובות בהקשר ישיר למבנה מגורים ,לעתים מתחתיו,
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כדי שיוכלו ,בעת הצורך ,להימלט לתוכה במהירות (זיסו תשס"ב ;271:אשל וזיסו תשע"ה .)55:אמנם מערכת
המסתור הנדונה סמוכה למקווה טהרה קדום ,אך אינה קשורה למבנה או ליישוב .שרידי יישוב מהתקופה הרומית
הקדומה מוכרים רק בצד השני של הגבעה ,בח'ירבת שומילה 5.ייתכן שבעבר היה מבנה מתקופת מרד בר כוכבא
סמוך למערכת המסתור ,ששרידיו נעלמו בימי קדם או נפגעו מעבודות הפיתוח .לפיכך ,אין לשלול את האפשרות
שמערכת המסתור נחצבה במכוון במרחק מן היישוב מסיבה שאינה ידועה.
לסיכום ,חשיבותה של החפירה הנוכחית ,על אף שהייתה מצומצמת בהיקפה ,היא במידע שהיא מוסיפה לחקר
מערכות המסתור ,במיוחד באזור בית נטיף וצפון שפלת יהודה .בית נטיף — בית לטפה בשמה הקדום — הייתה
בירת מחוז בתקופה הרומית הקדומה (טופרכיה; אשל וזיסו תשע"ה .)20–19:היישוב מוזכר בכתבי יוסף בן־מתתיהו
(תולדות מלחמת היהודים ברומאים ג:ד) ובכתבי פליניוס הזקן ( .)Natural History V:XVלאחרונה פורסמה
בולה המזכירה מועצה שישבה בבית לטפה ,עדות נוספת לחשיבותה של בירת המחוז (אשל וזיסו תשע"ה.)20:
עד לאחרונה היה ידוע מעט מאוד על אזור זה בימי מרד בר כוכבא ועל מערכות מסתור שהתגלו בו (טל ואחרים
 .)2019במפת מערכות המסתור שנערכה בסוף שנות השמונים למאה הכ' (קלונר וטפר  ,87:1987איור  )21ובמפה
שפורסמה בראשית שנות האלפיים (זיסו תשס"ב :מפה מספר  )5לא תועדו מערכות מסתור באזור בית נטיף .גם
בסקר המקיף שערך דגן ברמת בית שמש ,לא הובחנו מערכות מסתור בבית נטיף ובסביבתה (–Dagan 2011b:267
 .)268במפה שפורסמה לאחרונה (אשל וזיסו תשע"ה ,67:איור  )110נזכרת בית נטיף כיישוב ובו מערכת מסתור ,אך
אין פירוט מלבד ציון קיומה .החפירה הנוכחית היא אבן דרך ראשונה למחקר על ימי מרד בר כוכבא ועל מערכות
6
מסתור באזור בית נטיף ולחפירות עתידיות של מערכות מסתור ,שאולי יתגלו בסביבה ויחפרו בעתיד.
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Ramat Bet Shemesh, Khirbat Shumeila (Southeast): A Refuge Complex and
Other Remains from the Early Roman, Byzantine and Ottoman Periods
Omer Shalev
In March and June 2015, two excavation seasons were conducted prior the construction of Neighborhood
C2 in the southern part of Ramat Bet Shemesh, in the northern Shefelah. The site lies on a hill southwest
of Khirbat Shumeila and north of Ḥorbat Bet Naṭif (map ref. 199538/623220; Fig. 1). Hewn installations
and a subterranean refuse complex were excavated, cleaned and documented at the site (Plans 1, 2; Fig.
2).
Two phases were ascribed to the Second Temple period. The first (probably from the first century BCE
to the first century CE) comprises a hewn winepress (‘lower winepress’; Fig. 3; L109, L112, L115, L116,
L128, L130). A bell-shaped cistern (L114; Fig. 3) and a miqveh (ritual bath) were hewn during the second
phase, cancelling the winepress. Two steps (L106; Fig. 4) led down to a landing (L107), from which
one descended into the miqveh’s immersion pool (L134; Fig. 6) after making a ninety-degree turn. Two
blocked openings discerned in the rock wall above Landing 107, to its west, may have led to another
subterranean cavity that was in use along with the miqveh (Fig. 5).
The subterranean refuse complex was hewn during the Bar Kokhba Revolt. It comprises three cavities
(A–C; Figs. 8–11) and several narrow tunnels; one of the tunnels connected the refuse complex with
the Cistern 114 (Fig. 7). The meager pottery found in the refuge complex, a few dead-end tunnels and
quarrying debris found in Cavity C, all suggest that the complex was abandoned before it was completed,
and possibly was never in use. Its plan belongs to the Family type of refuge complexes with a cistern, but
neither a settlement nor any nearby dwelling could be attributed to the users of the complex, except for
the miqveh.
The Byzantine period saw the instalment of a second winepress (‘upper winepress’; L118–L121; Fig.
12) above the roof of the miqveh. The winepress has no stratigraphic relation to any of the other remains
at the site, but the remains of a mosaic floor uncovered in the past in its treading floor point to this date.
Byzantine-period storage vessels (not drawn) were found within the miqveh, indicating that it was used
during this period, most probably for storing the produce from the winepress.
Reuse of the miqveh during the Islamic periods—Umayyad through the Ottoman periods—is evidenced
by pottery sherds of these periods found above an earthen floor (L125) found within the installation. A
cave (L105) with a large front courtyard (L123) seem to have been hewn during the Ottoman period; two
walls (W103, W110) enclose the courtyard. Cistern 114 was also reused during this period, and a second
cistern was hewn (L172).
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The archaeological sequence at the site is disturbed, no clean loci were preserved and the ceramic finds
are meager. Nevertheless, pottery sherds found above the floor of the miqveh (Fig. 13:2, 3) were dated
to the first–second centuries CE; all the pottery vessels in Fig. 13 have parallels that were found mostly
in post-Second Temple period contexts and in other refuge complexes from the time of the Bar Kokhva
Revolt. Numerous jar fragments were uncovered in the fills attribute to the Byzantine period (not drawn),
including inside the miqveh, which was reused during this period. The jugs in Fig. 14 are dated to the
Islamic periods; some were found on Floor 125 within the miqveh (Fig. 14:1, 2), indicating the reuse
during this period.
Although the excavation was small in scale, it adds information to the study of refuse complexes in
the northern Judean hill country, and in particular in the area of Bet Naṭif, whose history during the Bar
Kokhba Revolt is barely known.
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Fig. 1. Location map and sites mentioned in the article.
Plan 1. Schematic plan of the remains at the site.
Fig. 2. General view of the excavated area, looking northwest.
Plan 2. The remains at the site, plan and sections.
Fig. 3. The lower winepress and Cistern 114, which cancels it, looking northeast.
Fig. 4. Steps 106 leading into the miqveh and the upper winepress (L118), looking southwest.
Fig. 5. The rock wall above and to the northwest of Steps 106 and Landing 107 and the blocked openings,
looking northwest.
Fig. 6. Immersion Pool 134 and the breach cancelling it caused by Tunnel 1a, looking southeast.
Fig. 7. Tunnel 1a (L133), which connected the refuge complex with Cistern 114, looking east.
Fig. 8. Cavity A and the pillar left in place to support the roof, looking west.
Fig. 9. A modern breach (L150) into Cavity A, looking southwest.
Fig. 10. Cavity B (L144), a tunnel (L143) and an additional narrow opening (L147), looking northeast.
Fig. 11. Cavity C filled with quarrying debris (L165), looking southwest; at the end of the cavity is Tunnel
1c.
Fig. 12. The upper winepress, looking northwest.
Fig. 13. Pottery from the Early Roman period (first–second centuries CE).
Fig. 14. Jugs from the Islamic periods.

