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אשקלון, ברנע: שרידים מן התקופות הרומית עד האסלאמית הקדומה 

אילן פרץ

גדעון בן  יואש  ברחוב  באשקלון,  ברנע  בשכונת  מגורים  בתי  הקמת  לקראת  הצלה  חפירת  נערכה   2012 מאי   בחודש 

וברדה תשס״ה:18–22,  )ברמן  וברנע  1(.1 האתר שוכן בתחום האתרים אפרידר  איור   ;159169–228/621886–963 )נ״צ 

וברדה  ברמן  א-סוואריף;  ח׳ירבת   ;3:1 )איור  סרעף  לחורבת  צפונה-מזרחה  מ׳  כ-250   ,)22–17  ,14–2 אתרים   ,25  ,24

והביזנטית,  הרומית  מהתקופות  וממצאים  רצפות  קירות,  קטעי  כנסייה,  שרידי  בעבר  נחשפו  שם   ,)15 אתר  תשס״ה:23, 

וכ-300 מ׳ מזרחה לשרידיה של כנסייה נוספת )איור 2:1; ברמן וברדה תשס״ה:20, אתר 9(. בשנת 2007 חפר מ׳ היימן 

)2011( ארבעה ריבועים סמוך מאוד לשטח הנוכחי, וחשף בהם שרידי מבנה ומתקן תעשייתי, כנראה גת, משלהי התקופה 

הביזנטית, וכן שבר שיש הנושא קטע מכתובת ביוונית.

לאחר הסרה בכלי מכני של שכבת חול המעורבת בחלקה בפסולת מודרנית )1–2 מ׳ עובי(, נפתחו עשרה ריבועים, ששטחם 

הכולל כ-240 מ״ר )תכנית 1(. נחשפו ממצאים שזמנם למן התקופה הרומית הקדומה ועד התקופה האסלאמית הקדומה: שרידי 

מבנים, תעלה, מתקנים ומצבורי אשפה. בשל הפגיעה הנרחבת באתר כתוצאה משוד אבנים, מכריית חול ומהטמנת פסולת 

מודרנית, לצד אילוצים תקציבים, אי אפשר היה לקשר בין השרידים האדריכליים. בחפירה הוגדרו ארבע שכבות )I–IV; תכנית 

1(, אף שרק בריבועים ספורים נחשפה סטרטיגרפיה ברורה. לפיכך, הייחוס השכבתי של חלק מן השרידים מתבסס על הבדלי 

גבהים, ועל כן אינו ודאי. החפירה לא העמיקה עד לקרקע בתולה. לשכבה IV יוחסו שני קירות של מבנה גדול מן התקופה 

III הרומית הקדומה – ראשית התקופה הרומית המאוחרת )המאות הא׳–הב׳ ואולי אף ראשית המאה הג׳ לסה״נ(. לשכבה 

יוחסו שרידי מבנים מהתקופה הרומית המאוחרת ואולי אף הביזנטית הקדומה )המחצית השנייה של המאה הג׳ – המאה 

הד׳ או ראשית המאה הה׳ לסה״נ(. לשכבה II, שזמנה התקופה הביזנטית )ראשית המאה הה׳ עד שלהי המאה הו׳ או המאה 

הז׳(, יוחסו שרידים מקוטעים של רצפות וקירות. לשכבה I יוחסה בוודאות תעלה מטויחת שנבנתה מעל קיר ורצפה של 

שכבה II. נראה כי זמנה שלהי התקופה הביזנטית או ראשית התקופה האסלאמית הקדומה )המאות הז׳–הח׳ לסה״נ(, וכי 

לפרק זמן זה יש לייחס גם את ראשיתם של מצבורי האשפה שנתגלו בשטח החפירה; מרבית הממצאים שנתגלו במצבורי 

הפסולת — שפע חרסים, שברים רבים של כלי זכוכית, חפצי מתכת ומטבעות — מתוארכים לשלהי התקופה הביזנטית, 

אף שנמצאו בהם גם מטבע ושברי כלי חרס מזוגגים, המעידים כי שטח זה שימש להשלכת פסולת גם מאוחר יותר )במאות 

הח׳–הי״א לסה״נ(. כן נמצאו, שלא באתרם, ממצאים משלהי התקופה הממלוכית ומראשית התקופה העות׳מאנית. נראה כי 

מקורם של ממצאים אלה בבורות שנכרו לצורך שוד אבנים בתקופות אלו, או שהגיעו לאתר כתוצאה מכריית חול מודרנית; 

פעולות אלו פגעו בשרידים הקדומים. 
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תכנית 1. שטח החפירה, תכנית וחתך.
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שכבה IV: התקופה הרומית הקדומה – ראשית התקופה הרומית המאוחרת

רק בחלקו הצפוני של שטח  נתגלו  לסה״נ,  הג׳  ראשית המאה  ואולי  זו, שזמנה המאות הא׳–הב׳  שרידים המיוחסים לשכבה 

 ;W14  ,W12( צפון-מזרח–דרום-מערב  שכיוונם  קירות  צמד  נחשף   C/6–7 ריבועים  של  המזרחית  למחיצה  סמוך  החפירה. 

איורים 2, 3(. הקירות — אולי קיר אחד שנבנה בשני שלבים טכניים — שייכים למבנה שהשתרע ממזרח להם, והם נמשכים 

לכיוון צפון-מזרח, אל מחוץ לשטח החפירה. קיר 14 )5.5 מ׳ אורך, כ-0.7 מ׳ רוחב, 0.43 מ׳ גובה מרבי(, המזרחי ביניהם, הוקם 

ראשון. הקיר נבנה מאבנים מהוקצעות, שהונחו בדגם ראשים ופתינים, ומשורה של אבנים קטנות וגושי מלט אפור. בשלב שני 

 נבנה קיר 12 )6.7 מ׳ אורך, כ-0.6 מ׳ רוחב, 0.8 מ׳ גובה(, שהושתת על חול צהוב ממערב לקיר 14; חלקו הצפוני הוצמד לקיר 14,

ואילו חלקו הדרומי נבנה כ-0.3 מ׳ מקיר 14, והמרווח הצר שביניהם מולא בחול. קיר 12 נבנה מאבני גזית מהוקצעות היטב )0.2 

× 0.3 × 0.5 מ׳ בממוצע( שלוכדו במלט אפור וסודרו ברובן בדגם ראשים ופתינים. הקיר שרד ברובו לגובה של נדבך אחד, אך 

במרכזו שרד לגובה ארבעה נדבכים. הקצה הדרומי של צמד הקירות נהרס ברובו בשל שוד אבנים, וכל שנותר באזור זה הם גושי 

מלט ואבנים קטנות במילויים של חרסית חולית חומה-כתומה )L185 ,L166(. במילוי 166 נמצאו קערת טרה סיגילטה קפרית 

 Winter 2016: Fig.( במילוי 185 נתגלו שבר של קערת זכוכית .)איור 5:4( מאמצע המאה הא׳ לסה״נ וסיר בישול )איור 9:4(

– אמצע המאה הא׳ לסה״נ( ושבר של בקבוק  – הרומית הקדומה )המאה הב׳ לפסה״נ  1:1( מהתקופה ההלניסטית המאוחרת 

גזית מן התקופה  )Winter 2016: Fig. 1:3( מן התקופה הרומית הקדומה )המאות הא׳–הב׳ לסה״נ(. רק מעט קירות  זכוכית 

הרומית נתגלו באשקלון; דומה על כן ששני הקירות תחמו מבנה גדול, אולי מבנה ציבור. 

ממזרח לקיר 14 נחפר שטח מצומצם מאוד, שנתגלה בו מילוי של חול מעורב באפר רב )L157(; בשל שיקולי בטיחות, נחפר 

מילוי זה עד לעומק 17.27 מ׳ מעפה״י בלבד, מבלי שהחופרים הגיעו לבסיס קיר 14. על פי הממצא במילוי 157, הכולל קערה 

איור 2. ריבועים B–C/6–7 בתום החפירה, מבט לצפון-מזרח.
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איור 3. ריבועים B–C/6–7, מבט לדרום-מערב.
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.VI איור 4. ממצא כלי חרס משכבה
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 A מזרחית  סיגלטה  טרה  מטיפוס  וקערה   )3:4 )איור  מקומית 

)איור 7:4(, אפשר לתארך את קיר 14 לאמצע המאה הא׳ לסה״נ. 

חול  מילויים:  נחשפו שני   12 קיר  ממערב לחלקו הדרומי של 

צהבהב מעורב בחרסית חומה בהירה )L170(, שנמשך מבסיס 

הקיר )17.3 מ׳ מעפה״י( ומטה, ומעליו חרסית חומה-צהבהבה 

מעורבת בחול )L158; מפלס עליון — 17.7 מ׳ מעפה״י; תכנית 

1: חתך 1–1(. ממערב לחלקו הצפוני של קיר 12 נחשפו שתי 

 ,)L178( בחרסית  מעורב  כתמתם  חול  דומות:  מילוי  שכבות 

ומעליו חרסית חומה בהירה )L177(. בשני המילויים שמפלסם 

נמוך מבסיסו של קיר L178 ,L170( 12( נמצאו שברי כלי חרס 

סיגילטה  ובהם קערת טרה  שזמנם התקופה הרומית הקדומה, 

 ,L158( בשני המילויים הניגשים לאבני הקיר .)קפרית )איור 1:4

L177( נמצאו קערות מקומיות )איור 2:4( וקערת טרה סיגילטה 

אמפורות  מעט   ,)8:4 )איור  בישול  סירי   ,)6:4 )איור  מזרחית 

)L177 בלבד; לא צוירו( וקנקנים, בעיקר קנקני אשקלון )איור 

10:4(, נר מעוצב כמו חזית מבנה )איור 11:4( ושברים של נרות 

דיסקוס רומיים )לא צוירו(. 

A7( נחשפו  ממצאים נוספים מהתקופה הרומית המאוחרת נמצאו בלוקוסים לא נקיים. בצפון-מערב שטח החפירה )ריבוע 

מילויים של אדמת חרסית חומה מהודקת ואדמה חולית שמעורב בה אפר )L174 ,L172(. הממצא בלוקוסים אלה היה מועט: 

שברים אחדים של קערות מזוות ממשפחת טרה סיגילטה קיפרית )איור 4:4( ושל אמפורות וקנקנים )לא צוירו(. במצבור אשפה 

משכבה I בריבוע L139( B2; איור 5( נמצאה כותרת קורינתית מהתקופה הרומית המאוחרת, הדומה לכותרות של הבזיליקה 

 .)Fisher 1995:128–129, Fig. 13, IIId( בתל אשקלון, המתוארכות למחצית השנייה של המאה הב׳ ולראשית המאה הג׳ לסה״נ

דומה כי אפשר לייחס ממצא זה לזמנה של שכבה IV. כן אפשר לייחס לזמנה של שכבה IV מטבע מן המחצית הראשונה של 

המאה הג׳ לסה״נ שנמצא שלא באתרו )ביכובסקי, להלן: מס׳ 1(.

שכבה III: התקופה הרומית המאוחרת – התקופה הביזנטית הקדומה)?(

בשכבה זו, שזמנה המחצית השנייה של המאה הג׳ עד שלהי המאה הד׳ או ראשית המאה הה׳ לסה״נ, נחשפו שרידי מבנה 

בצפון שטח החפירה )ריבועים A–C/6–7(, ובדרום השטח )ריבוע B1( — שרידי קירות ורצפה. 

מבנה. המבנה הוקם מעל שרידי המבנה של שכבה IV. מן המבנה נחשפו ארבעה או חמישה מרחבים )1–5(. קירות המבנה 

נבנו משתי שורות של אבני כורכר מהוקצעות בחלקן, וביניהן שולבו אבני גוויל מכורכר במגוון גדלים; האבנים הונחו 

 ;W13 ,W6 ;1( ברובן על פאתן הארוכה, ולוכדו בטיט עשוי מעפר ומאבנים קטנות. בקיר התוחם מצפון את המרחב העיקרי

כ-3.7 מ׳ אורך כולל, כ-0.7 מ׳ רוחב( שולב הקטע מקיר 12 שהשתמר לגובה ארבעה נדבכים )איור 3(. הקיר המערבי של 

המרחב )W7; כ-2.7 מ׳ אורך, כ-0.7 מ׳ רוחב; איור 6( השתלב בקיר 6 וניגש לקיר הדרומי של המרחב )W15; כ-4.1 מ׳ 

אורך, כ-0.6 מ׳ רוחב(. במרחב זה לא שרדה רצפה ברורה, אולם נראה שנחשפה תשתית )L149 ,L141 ,L115(, אף שקשה 

איור 5. כותרת קורינתית.
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להפרידה ממילויים שאפשר שיש לייחסם לשכבה IV. התשתית מכסה על חלקם הדרומי של קירות 12 ו-14, והיא מורכבת 

מאזורים של חרסית חומה בהירה-כתומה )L115(, של חול צהבהב ובו כתמים אפורים )L141( ושל חול צהבהב ובו גושי 

מלט )L149(. הממצא הקרמי בתשתית )איור 2:7, 7, 9, 16, 21( מתוארך לתקופה הרומית: לקנקן )איור 16:7( הקבלות 

שזמנן התקופות הרומית והרומית המאוחרת; לשאר הכלים אין הקבלות מדויקות, אף כי ניכר כי הם קרובים לטיפוסים של 

כלי חרס מן התקופה הרומית, ואין ספק כי אינם מאוחרים למאה הד׳ לסה״נ. כן נמצאו בסיס קערה מזכוכית מן התקופה 

דייגים  ופריט מתכת מעופרת, אולי משקולת   )Winter 2016: Fig. 1:5( – ראשית התקופה הביזנטית  הרומית המאוחרת 

)איור 1:8(. מעל תשתיות אלו נחשפו מילויים של חרסית חומה-כתומה, ובהם צדפים, אבני כורכר, כתמי אפר וגושי מלט 

)L147 ,L138(. נמצאו בהם שברי כלי חרס, ובהם בסיס אמפורה )איור 12:7( ופכית )איור 20:7(, שלא נמצאו להם הקבלות 

מדויקות אך הם כנראה מתקופה זו.

במרחב שהשתרע מצפון לקירות 6 ו-13 )2; איור 3( נמצא מילוי של אבנים קטנות וגושי מלט )L175(, שכיסה את חלקם 

2(. מעליו הונחה  ו-14. במילוי זה נמצא מטבע מאמצע המאה הג׳ לסה״נ )ביכובסקי, להלן: מס׳   12 הצפוני של קירות 

תשתית, ככל הנראה לרצפת פסיפס, העשויה מלט וצדפים רבים )L168(, שבה נמצאו קערה )איור 1:7(, סיר בישול )איור 

6:7( ואמפורה )איור 11:7( מן התקופה הרומית, וכן פקק חרס )איור 22:7(. כל שנותר מרצפת הפסיפס הן פיסות של מלט 

איור 6. ריבועים B–C/6–7, שכבה III, מרחבים 1 ו-4, מבט למזרח.

W12

W6

W13

W14

W12

W7

W7

W7
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.III איור 7. ממצא כלי חרס משכבה
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ששקועות בהן אבני פסיפס לבנות וצהובות, המעורבות באדמה חרסיתית חומה כהה )L155; איור 3(. נתגלו בה קערה )איור 

3:7(, קנקן אשקלון מן המאה הא׳ – ראשית המאה הד׳ לסה״נ )איור 15:7( ושתי פכיות )איור 18:7, 19(. לפכית מס׳ 18 

יש מקבילה משקמונה )אלגביש 33:1977, לוח II:10, 11, 19, מבור 319; 56, לוח XII:96( מן המאות הא׳–הב׳ לסה״נ. 

מנגד, פכיות דומות נמצאו בגרש בפסולת של בית יוצר מהתקופה הרומית המאוחרת )בין החלק המאוחר של המאה הג׳ 

לעשור הראשון של המאה הד׳ לסה״נ; Kehrberg 2007:33, 42, Fig. 9:65, 67(. כן נמצאו בין שרידי הרצפה שבר שפה של 

פך זכוכית מן התקופה הרומית המאוחרת – ראשית התקופה הביזנטית )Winter 2016: Fig. 1:4(. שבר כלי חרס אחד מן 

התקופה הביזנטית )מאוחר למאה הד׳ לסה״נ; לא צויר( נתגלה בחלקה המערבי של ההצטברות, באזור שהופרע. 

המרחב שממערב לקיר 7 ומצפון לקיר 15 )3(, כנראה רחבה קטנה, רוצף בטיח אפור בהיר עד לבן )L171( עד לקצהו 

7, שנהרס במידה רבה,  המזרחי של קיר נוסף )W4(, שרק יסודותיו שרדו. מעל המשטח המטויח וחלקו הצפוני של קיר 

נמצא מילוי של חרסית חומה-כתומה )L114(, ובו אבני כורכר קטנות, שברי שיש )לא צולמו(, גושי מלט, שבר של קנקן 

4איור 7

סללוקוסהכלימס׳סללוקוסהכלימס׳
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17:7( שהופיע לראשונה במאה הד׳ לסה״נ  עזה )איור 

)איור  והמשיך להתקיים תקופה ארוכה, חפץ מברונזה 

להלן:  )ביכובסקי,  לסה״נ  הד׳  המאה  מן  מטבע   ,)2:8

 Winter( פך  זכוכית:  כלי  של  שברים  ושני   )5 מס׳ 

Fig. 1:2 :2016( מן התקופה הרומית הקדומה )המאות 

 )Winter 2016: Fig. 1:6( ובסיס כלי )הא׳–הב׳ לסה״נ

שזמנו התקופה הרומית המאוחרת או ראשית התקופה 

הביזנטית.

מצפון לקיר 4 השתרע מרחב נוסף )4(. ייתכן שמרחב 

זה נתחם ממערב בקיר ששרדו ממנו מפולות ויצר אולי 

4. במרחב זה נתגלה קטע קטן מאוד של  פינה עם קיר 

הפסיפס   .)9 )איור  וצהוב  אדום  בצבעים  פסיפס  רצפת 

מלוכדים  ומחרסים  מאבנים  עשויה  תשתית  על  הונח 

במלט )L107(. בתשתית זו, שנהרסה ברובה, נמצאו סיר 

בישול )איור 8:7( וידית מרוכסת של אמפורה )איור 13:7(. 

מדרום לקיר 15 נחשפו שרידים מקוטעים של רצפה עשויה מאבני כורכר קטנות ומאדמה חומה בהירה ובה מעט גושי 

מלט )L164(. מעליה נחה הצטברות של חרסית חומה )L162(, שנמצאו בה מטבע מן המאה הד׳ לסה״נ )ביכובסקי, להלן: 

מס׳ 4( וראש חץ מברזל מהתקופה הרומית )איור 3:8(. אלה אולי שרידים של מרחב נוסף )5(. ייתכן שיש לייחס למבנה 

זה שברים של רעפים ושל אריחי שיש, אבני פסיפס צבעוניות ופיסות טיח במגוון צבעים שנמצאו במפלס מהודק המיוחס 

לשכבה L144/L142/L133( II, להלן(.

 שרידים נוספים. בריבוע B1, בדרום-מערב שטח החפירה, נחשף חלקו התחתון של קיר שנמשך בציר צפון-מזרח–דרום-מערב

)W11; 1.9 מ׳ אורך, כ-0.5 מ׳ רוחב(. הקיר נפגע מאוד, אך ניכר כי נבנה מאבני כורכר קטנות. אל הקיר ניגשה רצפת טיח 

אפורה, מהודקת מאוד )L132; איור 10(, שהונחה על תשתית אבנים ונמצאה מכוסה במפולת של גושי טיח מעורבים בתוך 

אדמה חומה כהה. בינות גושי הטיח נמצאו שברים של כלים עדינים מחופים אדום וקנקנים, כנראה מהתקופה הרומית )לא 

צוירו(. קיר 11 ורצפה 132 שויכו לשכבה III משום שמפלס הרצפה )18.04 מ׳ מעל פני הים( דומה לזה של תשתית פסיפס 

107 במבנה הצפוני )18.07 מ׳ מעל פני הים(, ומשום שנקטעו בעת הקמת קיר ששויך לשכבה II )W8; להלן( שרידים אלה 

נמצאו מכוסים בחול ובו כתמים אפורים )L126(, שהופרע בחלקו בשל כרייתה של תעלת היסוד לקיר 8 ואולי בשל כריית 

בורות אשפה בשכבה I. עם זאת, יש בממצא ממילוי 126 כדי להציע כי שכבה III נהרסה במהלך המאה הה׳ לסה״נ. ממצא 

זה כולל קערות מיובאות )איור 4:7(, קערות עמוקות )איור 5:7(, סירי בישול מעטים )איור 10:7( וקנקני עזה )איור 14:7(, 

7(, שברי שיש ופיסות של  וכן מטבע מן המאה הה׳ לסה״נ )ביכובסקי, להלן: מס׳  שזמנם התקופה הביזנטית הקדומה, 

תמשיח קיר צבעוני )איור 11(. 

במצבורי אשפה שנתגלו בריבוע זה ויוחסו לשכבה I )להלן( נמצאה כמות רבה למדי של כלי חרס, ובה אמפורות רבות 

Class 47 :מהתקופות הרומית והביזנטית )לא צוירו(. הן כללו, בין היתר, אמפורות מן הטיפוס שרווח במאות הג׳–הד׳ לסה״נ 

איור 9. שכבה III, שרידי רצפת פסיפס במרחב 4.
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איור 10. ריבוע B/1, מבט לדרום-מזרח.

W8

W11

L132

איור 11. פיסות של תמשיחי קיר ממילוי 126.

10
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של פיקוק וויליאמס )Peacock and Williams 1986:193–194(. דומה כי מקורם של ממצאים אלה בשרידים שהשתייכו 

לשכבה III ופונו במהלך תקופת קיומה של שכבה I. כן נמצאו שברים אדריכליים השייכים אולי לשכבה IV: אחד מעוטר, 

עשוי אבן גיר )לוח 11:15(, והשני משיש, אולי חלק מגג המבנה )איור 12:15, 13(. 

שכבה II: התקופה הביזנטית 

לשכבה זו, שזמנה ראשית המאה הה׳ עד שלהי המאה הו׳ או המאה הז׳ לסה״נ, יוחסו מפלס חיים ושרידי בנייה, ובהם מתקן 

וקיר איתן. בצפון שטח החפירה )בריבועים B–C/6–7( פורק בשלב זה המבנה של שכבה III, כפי שמעיד מפלס )רצפה? 

L144/L142/L133(, המורכב מפסולת בנייה מהודקת, כנראה שרידים של המבנה — שברים של רעפים ושל אריחי שיש, 

אבני פסיפס צבעוניות, אבנים קטנות רבות, גושי מלט ופיסות טיח — המכסה את שרידי המבנה; מפלס זה ניכר היטב בחתך 

הצפוני של שטח החפירה )איור 3(. שברי כלי החרס שנמצאו במפלס זה כללו קדרות )לא אוירו(, אמפורות )איור 5:12( 

גושי מלט ואדמה  זה נמצאו הצטברות של אבנים,  )לא אוירו(, שזמנם המאות הו׳–הז׳ לסה״נ. מעל למפלס  וקנקני עזה 

 .)L125(

במרכז שטח החפירה )ריבועים B/4–5( נחשפה פינתו המערבית של מתקן: שני קירות )W1 — 2.5 מ׳ אורך השתמרות, 

כ-0.8 מ׳ רוחב; W2 — כ-2.4 מ׳ אורך השתמרות, כ-0.8 מ׳ רוחב(, שהשתמרו לגובה העולה על מטר אחד. הם נבנו מאבני 

.II איור 12. ממצא כלי חרס משכבה

5 64
7

8

9

10

3
21

100

סללוקוסהכלימס׳סללוקוסהכלימס׳

1171029אמפורה11610346קערה1

1081014קנקן אנטיליה11710297קערה2

1081014קנקן אנטיליה11710298קערה3

1231043קנקן12310439קערה4

1211039קנקן133106210אמפורה5



אשקלון, ברנע: שרידים מן התקופות הרומית עד האסלאמית הקדומה 14

כורכר, חלקן מהוקצעות, במגוון גדלים, שלוכדו במלט אפור. הפן הפנימי של הקירות טויח בטיח אפור. הפן החיצוני, 

הדרומי, של קיר 1 טויח בטיח אדמדם שכלל שברי חרס זעירים. בשלב כלשהו נוספה לפן זה של הקיר שכבה נוספת של טיח 
בגוון ורוד. המתקן קורה, כנראה, בקמרון ורוצף בבטון אפור וחזק )L159( שהונח על תשתית של אבנים. בחלק הדרומי-

מזרחי של הרצפה שולב רעף)?( ששרד בחלקו. בבדיקה מחוץ למתקן, מדרום לקיר 1, לא נחשפה רצפה כלשהי. על רצפה 

159 נמצאו קנקנים רבים, קדרות, קערות ופכים מהתקופה הביזנטית )לא אוירו(. במילויים שמעליה )L127 ,L108( נתגלו 

8(. דומה אם כן, כי   ,7:12 שברי כלי חרס רבים מהתקופות הביזנטית והאסלאמית הקדומה, ובהם קנקני אנטיליה )איור 

לאחר שהמתקן יצא מכלל שימוש, הוא הוסב לשמש מקום להשלכת פסולת )שכבה I, להלן(.

בריבועים הדרומיים )B–C/1( נחשף קיר איתן )W8; 14.65 מ׳ אורך, 1.00–1.15 מ׳ רוחב; איורים 13, 14(, שהשתמר 

לגובה שישה נדבכים. הנדבך העליון בנוי מלוחות כורכר שלוכדו באמצעות יציקות של מלט אפור מעל אבנים מהוקצעות 

בגסות. קצהו המזרחי של הקיר )ריבוע C/1( נבנה משישה נדבכים: שלושת הנדבכים העליונים נבנו גזית, והאבן העליונה, 

שהותקנו בה חורים מפולשים, טויחה מִצדה המערבי. ייתכן ששלושת הנדבכים התחתונים הם גוש מונוליתי אחד. החלק 

התחתון, הצפוני, של הקיר בנוי בעיקר מאבני גוויל קטנות ובינוניות שנלקחו מקירות השלב הקודם. אל קיר 8 ניגשת מצפון 

הו׳–הז׳  )המאות  נתגלה בה מטבע משלהי התקופה הביזנטית  פירוק הרצפה  )L118( עשויה מכורכר כתוש. בעת  רצפה 

לסה״נ; ביכובסקי, להלן: מס׳ 8(. 

איור 13. ריבועים B–C/1, מבט למערב.

W8

L105

W8
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נראה כי שרידי שכבה III נפגעו בעת הקמתו של קיר 8: מילוי 126 הופרע, קיר 11 נקטע ואולי אף פורק, ורצפה 132 

נקטעה, כפי שמעיד המרווח בינה לבין קיר 8, הנמשך לאורך רוב פאתה הדרומית-מערבית, ככל הנראה שריד של תעלת 

117, שכלל קערה, כנראה  L134(. אפשר שהממצא במילוי   ,L117(  8 היסוד של הקיר. שני מילויים נמצאו מדרום לקיר 

מטיפוס ARS )איור 2:12(, קערית FBW ואמפורה מטיפוס LRI מן המאות הו׳−הז׳ לסה״נ )איור 6:12(, יכול ללמד על זמן 

השימוש בקיר 8. במילויים שכיסו את רצפה 118 ואת קיר L123 ,L121 ,L116( 8( נמצאו קערה מיובאת )איור 1:12( כנראה 

Hayes 1972:372–( אולי תת-טיפוס 1 של הייז מסוף המאה הד׳ עד הרבע השלישי של המאה הה׳ לסה״נ ,CRS מטיפוס

Form 1 ,374(, קערה עמוקה שלא נמצאו לה מקבילות )איור 4:12(, שני קנקני אנטיליה )איור 9:12, 10(, שפע של קנקני 

עזה, מעט קנקני שק, פכים ופכיות, וכן שברי נרות, ובהם שבר שחוק של נר שיובא כנראה מצפון אפריקה )לא צוירו(.

שכבה I: שלהי התקופה הביזנטית – ראשית התקופה האסלאמית הקדומה

בשכבה I הותקנה תעלה בדרום שטח החפירה, ואילו בשאר השטח הושלכה אשפה, כולל בתוך מתקן 159, וכן בבורות 

כרויים ובמצבורים; בכל אלה נמצאו בעיקר שברי כלי חרס ועצמות, אך גם פסולת בנייה. דומה כי זמנה של השכבה שלהי 

התקופה הביזנטית והתקופה האסלאמית הקדומה )המאות הז׳–הח׳ לסה״נ(. 

בדרום שטח החפירה )ריבוע B1( נבנתה תעלה )L105; כ-4 מ׳ אורך השתמרות, כ-0.12 מ׳ רוחב; איורים 13, 14( שחתכה 

את המילויים שכיסו את קיר 8 ואת רצפה L116( 118(. התעלה רדודה, בנויה מאבני כורכר קטנות, והיא טויחה בטיח אפור 

W8

L132

L118

L105

איור 14. ריבוע B/1, מבט לדרום-מערב.
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מטבע  נח  קרקעיתה  ועל   ,)14:15 )איור  ומסמרים  צוירו(  )לא  קטנים  חרס  כלי  שברי  מעט  נמצאו  התעלה  במילוי  בהיר. 

 )3:15 10(. במילוי שמעליה )L104( נמצאו, בין היתר, קערה מזוגגת )איור  מן המאה הו׳ לסה״נ )ביכובסקי, להלן: מס׳ 

שזמנה המאות הח׳–הי׳ לסה״נ, שבר של צינור חרס )איור 9:15( ומטבע משלהי התקופה הביזנטית )ביכובסקי, להלן: מס׳ 

והתעקלה קלות מדרום-מערב לצפון-מזרח, הוליכה לעבר מתקן שנחשף בחלקו נבנתה בשיפוע קל   13(. התעלה, אשר 

בריבוע B2. מן המתקן נחשף שבר של פריט אדריכלי המורכב מקיר ורצפת פסיפס לבן גס שנהרס בחלקו ובו שני חורים 

מפולשים, שמפלסם תואם את זה של התעלה. בשלב כלשהו נסתם המתקן באבנים ובחומר מליטה ורוד. 

שאר השטח שימש בשכבה זו אזור להשלכת פסולת. מצבור פסולת שנמצא ממזרח לתעלה L131( 105; ריבוע C1( שייך 

כנראה לבור אשפה שחתך אף הוא את המילוי שכיסה את שרידי שכבה II; תכולתו העמיקה עד קצהו המזרחי של קיר 8. 

.I איור 15. ממצאים משכבה
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חלקו התחתון של מצבור אשפה 131 כלל כמות רבה של שברי לבנים צרופות, שברי כלי חרסים, ובהם פכיות רבות מטיפוס 

FBW )איור 7:15, 8(, פקק חרס )איור 10:15(, שברי כלי זכוכית, אריחים, רעפים ומטבעות )ביכובסקי, להלן: מס׳ 11, 

 18, 19(. בחלקו העליון של מצבור האשפה )L120( נמצאו שברי כלי חרס, ובהם קערות )איור 4:15( וסירי בישול מזוגגים

12(. נראה שלבור זה שייכים גם שני מטבעות שנתגלו בעת הסרת   ,6  ,1 )ביכובסקי, להלן: מס׳  5:15(, ומטבעות  )איור 

מחיצה בין ריבועים B/1 ו-L137( C/1; ביכובסקי, להלן: מס׳ 9, 17(. רוב הממצא הוא מן התקופה הביזנטית, אך מטבע 

מס׳ 19 הוא אומיי וסירי הבישול המזוגגים הם מהתקופה העבאסית )המאות הח׳–הי׳ לסה״נ(. 

בריבוע B3, מצפון לתעלה, נתגלה מפלס עשוי ריכוז מהודק של אבני כורכר, פריטי שיש ואריחי רצפה )L145(, שניגש 

מדרום אל בור מעוגל )L154( וממערב אל שורה של אבנים שהונחו ללא סדר, אולי קיר. שמעבר להם השתרע מילוי אדמה 

האסלאמית  התקופה  מן  ומקצתו  הביזנטית,  התקופה  משלהי  הוא  אלו  בלוקוסים  שנתגלה  הקרמי  הממצא  רוב   .)L124(

ייחוסם  את  בוודאות  ולזהות  אלה  שרידים  להבין  כדי  נתונים  חסרים  החפירה,  של  המצומצם  אופיה  בשל  הקדומה. 

הסטרטיגרפי; הם שויכו לשכבה I משום שהמפלס המהודק הוא הממצא הגבוה ביותר בשטח החפירה )19.07 מ׳ מעפה״י(. 

)ר׳ לעיל(. שרידי הבנייה של  והושלכה לתוכו אשפה  יצא בשלב כלשהו מכלל שימוש,   )B/4–5 )ריבועים   159 מתקן 

שכבה II בריבועים B–C/6–7, בצפון שטח החפירה, כוסו במילוי של אדמה שחורה )L109( ובה חומרי מליטה, אבני בנייה, 

שברי כלי חרס, ובהם קערות מזוגגות )איור 1:15( וקערה עמוקה )איור 2:15( וסירי בישול מזוגגים )איור 6:15(, וכן שברים 

של פריטים אדריכליים מגיר ושיש )איור 11:15–13( ועצמות.

ממצאים מהתקופות הממלוכית והעות׳מאנית הקדומה 

בחפירה נתגלו ממצאים אחדים שזמנם שלהי המאה הי״ד – המאה הט״ז לסה״נ: שברים אחדים של כלים ממשפחת ׳כלי 

)ביכובסקי, להלן: ומטבעות   )Winter 2016( מן התקופה הממלוכית  כלי  הנראה של  ככל  זכוכית,   עזה׳ השחורים, שבר 

מס׳ 20–24(. אלה נמצאו במילויים מעורבים שמפלסם גבוה )L112 ,L111, ראשו של L163 ,L137(, אשר נחשפו ואולי 

אף נפגעו בעת הסרת שכבת החול העליונה באתר בכלי מכני טרם החפירה )ר׳ לעיל(. מילויים אלה מייצגים את ראשם של 

מצבורי אשפה או הצטברויות מאוחרות יותר. נראה כי ממצאים אלה מעידים כי בתקופות הממלוכית והעות׳מאנית נלקחו 

אבני בנייה משרידי המבנים הקדומים. 

4איור 15

סללוקוסהפריטמס׳סללוקוסהפריטמס׳

1311053פכית10910258קערה1

1041004צינור חרס10910139קערה2

1311057פקק חרס104100410קערה3

1091015שבר פריט אדריכלי מאבן120103811קערה4

1091015שבר פריט אדריכלי מאבן120103812סיר בישול5

1091015שבר פריט אדריכלי מאבן109107513סיר בישול6

1051009מסמרים131105714פכית7
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איור 16. מטבעות.

6 112

12 13

16 23

10

המטבעות

גבריאלה ביכובסקי

בחפירה נתגלו 45 מטבעות ברונזה, שמהם זוהו 24 )איור 16(. רוב המטבעות מתוארכים למן המחצית הראשונה של המאה 

הג׳ לסה״נ ועד התקופה האומיית )מס׳ 1–19(. במכלול ניכר פער כרונולוגי שנמשך עד סוף התקופה הממלוכית – ראשית 

התקופה העות׳מאנית; חמישה מטבעות מאוחרים לפער זה, וזמנם המאות הי״ד–הט״ז לסה״נ )מס׳ 20–24(. 

מטיפוס     —  2 )Yashin 2007:65, No. 265(. מטבע מס׳  ידי מקסימינוס  1 נטבע ככל הנראה באשקלון על  מטבע מס׳ 

SPES PVBLICA של סלונינוס — הוא נדיר מאוד )RIC 5/1:127, No. 36(. בין המטבעות של המאות הד׳–הה׳ לסה״נ 

בולט נומוס של הקיסר ליאו הא׳ שמצב השתמרותו טוב )מס׳ 6(. אחד-עשר מן המטבעות המזוהים מתוארכים למאה הו׳ 

ולמחצית הראשונה של המאה הז׳ לסה״נ. לקבוצה זו שייכים נומוס של אנסטסיוס הא׳ )מס׳ 8(, פוליס של יוסטינוס הב׳ 

משנת 570/569 ושני מטבעות בעריך חצי פוליס של מאוריקיוס טיבריוס )מס׳ 9, 10(. בקבוצה זו נוכחות בולטת למטבעות 

ביזנטיים בעריכים נמוכים. אלה כוללים שלוש אקסנומיות )6 נומיות( שנטבעו באלכסנדריה: אחת במחצית הראשונה של 

המאה הו׳ לסה״נ )מס׳ 11( ושתיים בימי הרקליוס )מס׳ 17, 18(. כן נמצאו שני מטבעות בעריך של דודקנומיום )12 נומיות; 

538 וקודם לשנת  13 הוא חיקוי יצוק של דודקנומיום שנטבע ככל הנראה בקיסריה אחרי שנת  14(. מטבע מס׳   ,13 מס׳ 

610 לסה״נ, ואילו מטבע מס׳ 14 הוא חיקוי שנטבע ככל הנראה בשנים 602–608 לסה״נ, כאשר המטבעה האימפריאלית 

) ( אשר נטבע על גבי  5 נומיות מדגם כי-רו  )MIBEC:72(. כן נמצא מטבע בעריך של  באלכסנדריה לא הייתה פעילה 

דודקנומיום )מס׳ 12(. תופעה זו מוכרת באזור אשקלון, שם השימוש של פנטנומיות מדגם זה היה שכיח במיוחד, עד כדי 
½
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טבלה 1. מטבעות ברונזה מזוהים*

מס׳ ר״עזיהוי )כל התאריכים הם לסה״נ(לוקוססלמס׳

142664מקסימינוס, אשקלון)?(, 235/234 11037120

142677סלונינוס, אנטיוכיה, 21123175256*

142675קונסטנטינוס הא׳, רומא, 314–31087149315

142676המאה הד׳41107162

142661המאה הד׳51026114

142665ליאו הא׳ )457–474(61038120*

142668המאה הה׳71067126

124662אנסטסיוס הא׳ )491–518(, קונסטנטינופול, נומוס81066118

142673יוסטינוס הב׳, קונסטנטינופול, 570/569, פוליס 91069137

142655מאוריקיוס טיבריוס )582–602(, קונסטנטינופול, חצי פוליס101009105

142670ביזנטי, המחצית הראשונה של המאה הו׳, אלכסנדריה, 6 נומיות111057131*

142663חיקוי ביזנטי, אשקלון)?(, 522–540, 5 נומיות, דגם כי-רו )  (, טבוע על 12 נומיות121037120*

142654חיקוי ביזנטי, קיסריה)?(, 538–610, 12 נומיות, יצוק131005104*

142666חיקוי ביזנטי, אלכסנדריה, 602–608, 12 נומיות141042122

142659הרקליוס, קונסטנטינופול, 629–631, פוליס, טבוע על חצי פוליס151022112

142667הרקליוס, קונסטנטינופול, 633–636, פוליס, טביעת רכב161042122*

142674הרקליוס, אלכסנדריה, 613–618, 6 נומיות171069137

142671ביזנטי, אלכסנדריה, המאות הו׳–הז׳, 6 נומיות, טבוע על מטבע קדום שאינו קריא181075131

142669אומאי)?(, המאה הח׳, פלס191054131

142660ממלוכי, סוף המאה הי״ד, פלס201035112

142657ממלוכי, סוף המאה הי״ד, פלס211032111

142658עות׳מאני, תחילת המאה הט״ו, פלס221019112

142672סוליימן הא׳ )1519–1566(, מסר231076137*

142656סוליימן הא׳ )1519–1566(, מסר241024111

* למטבעות עם כוכבית ר׳ צילומים נלווים.

½

ייצור מקומי של חיקויים גסים של טיפוס זה, כולל ניצול של מטבעות ישנים בגודל מתאים לטביעה חוזרת של פנטנומיות 

)Bijovsky 2011:300(. שני המטבעות הביזנטיים המאוחרים ביותר נטבעו על ידי הרקליוס בשנים 629–631 לסה״נ; על 

אחד מהם ישנה טביעת רכב של קיסר זה, המתוארכת לשנים 633–636 לסה״נ )מס׳ 16(. 

19 הוא  זיהויים הוודאי. כל שאפשר לקבוע הוא כי מס׳  מצב השתמרותם של המטבעות האסלאמיים לא מאפשר את 

ושלושת המטבעות  שני המטבעות הממלוכים  זאת,  עם  הם מהתקופה הממלוכית.  ו-21   20 ומס׳  האומיית,  מן התקופה 

העות׳מאניים מעידים על חידוש הפעילות באתר במאה הט״ז לסה״נ.
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סיכום ודיון

בחפירה נחשפו קטעי קירות ורצפות של מבנים ומתקנים שיוחסו לארבע שכבות. בתקופה הרומית הקדומה וראשית התקופה 

הרומית המאוחרת )המאות הא׳–הב׳ ואולי אף ראשית המאה הג׳ לסה״נ; שכבה IV( ניצב בצפון שטח החפירה מבנה גדול, 

אולי מבנה ציבור, שקירו המערבי נבנה בדגם ראשים ופתינים; דופנו החיצונית נבנתה אבני גזית. ייתכן שיש לקשור למבנה 

זה את הכותרת הקורינתית שנמצאה שלא באתרה כ-18 מ׳ מן הקירות. 

בתקופה הרומית המאוחרת ואולי בראשית התקופה הביזנטית )המחצית השנייה של המאה הג׳ – המאה הד׳ או ראשית 

המאה הה׳ לסה״נ; שכבה III( הוקם על שרידיו של מבנה הגזית מבנה בן כמה חדרים. בין שרידי המבנה נמצאו פיסות של 

רצפות פסיפס, תמשיחי קיר, טיח, מלט, שברי שיש ואריחי חרס; חלק מממצאים אלה נתגלו במילויים בשכבה, אך חלק 

נמצאו במפלס המהודק ששימש את שכבה II אך הוקם משרידי שכבה III. ממצא זה מעיד כי אף שבנייתו אינה מוקפדת 

כמו זו של מבנה השכבה הקודמת — הן בעיצוב האבנים והן באופן הנחתן — היה זה כנראה מבנה נאה ומעוטר, שנשא 

גג רעפים. שרידי מבנים ובהם רצפות פסיפס ועדויות לתמשיחי קיר צבעוניים מן התקופה הרומית המאוחרת ומראשית 

1:1; ארכיון רשות העתיקות,  התקופה הביזנטית נתגלו בחפירה ברחוב יקותיאל אדם, כ-270 מ׳ ממערב לחפירה )איור 

.)G-81/1989 רישיון מס׳

II( נותרו שרידים דלים  מן המבנים שהוקמו בצפון שטח החפירה בתקופה הביזנטית )המאות הה׳–הז׳ לסה״נ; שכבה 

 )W8( המטויח במרכז שטח החפירה, הקיר האיתן )L159( מאוד, שאין בהם כדי ללמד על אופי המבנים. אולם, המתקן

בדרומו וקנקני האנטיליה שנמצאו בשכבה זו מרמזים כי במקום ניצב מכלול בנוי היטב, שנעשה בו שימוש בבריכה מטויחת, 

אולי בית באר, מזרקה או בית מרחץ. שני שברים של כלי זכוכית שנמצאו במצבורי הפסולת של שכבה I )רק אחד מהם 

צויר; Winter 2016: Fig. 1:7(, שלדעת וינטר קשורים בפולחן נוצרי, לצד קטע מכתובת יוונית חרותה על לוח שיש שמצא 

מ׳ היימן )2011: איור 6( במרחק כ-10 מ׳ מן החפירה, עשויים לרמז כי במקום ניצבה כנסייה. אם השערה זו נכונה, הרי 

שהכנסייה מצטרפת לשתי הכנסיות שנמצאו דרומה-מערבה לאתר )איור 2:1, 3(.

ממצא כלי החרס מן התקופות הרומית והביזנטית כלל שברים רבים של קנקנים ואמפורות מיובאות )למעלה מעשרים 

טיפוסים(. שפע כלי החרס העדינים, חלקם מיובאים, המטבעות, הפכיות, חפצי הזכוכית והמתכת מצביעים על אופיו העשיר 

של המקום בתקופות הרומית והביזנטית ועל המסחר הימי המשגשג שממנו נהנתה העיר בתקופות אלו. 

בשלהי התקופה הביזנטית או בראשית התקופה האסלאמית הקדומה )המאות הז׳–הח׳ לסה״נ; שכבה I(, הוקמו במקום 

מתקנים ספורים, ובהם תעלת מים, אך עיקר השימוש באזור זה היה להשלכת פסולת )במאות הח׳–הי׳ לסה״נ(. החל משלהי 

התקופה הממלוכית או מראשית התקופה העות׳מאנית שימש האתר יעד לשוד אבנים ולכריית חול, שתי פעולות שפגעו 

מאוד בשרידים הקדומים. ייתכן שאבני הבנייה נלקחו לשם בניית קבר שיח׳ עוואד )איור 4:1; ברמן וברדה תשס״ה:98, 

אתר 8(, כ-530 מ׳ מערבה, או להקמת מבני העיר אל-מג׳דל )איור 7:1; פרץ 2014( שמדרום-מזרח לאתר.

התקופות  מן  הגדול  היישוב  מן  קטעים  נחשפו  שבהן  באשקלון,  קודמות  מחפירות  לממצאים  מצטרפים  אלה  שרידים 

בימי  עיר  של  מעמד  כנראה  שקיבל  עירוני,  פרבר  זה  היה  לתל.  מצפון  שהשתרע  אשקלון-מאיומס,  והביזנטית,  הרומית 

Jones 1971:280(. את התפתחות הפרבר מייחס הירשפלד  דיוקליטיאנוס )סוף המאה הג׳ או ראשית המאה הד׳ לסה״נ; 

)תש״ן:153, 155, 156( לטופוגרפיה של התל, שבשלה לא יכלה העיר להתרחב באופן טבעי. לטענתו, עם גידול האוכלוסייה 

בתקופה הביזנטית, נאלצו התושבים ״לצאת מהחומות״. על פי הצעתו של הירשפלד, נראה כי הפרבר השתרע משיח׳ עוואד 
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)איור 4:1( צפונה, בתחומן של השכונות אפרידר וברנע, שזוהו בהן אתרים אחדים )ברמן וברדה תשס״ה:18–22, 24, 25, 

אתרים 2–14, 17–22(, ובהן שתי כנסיות )איור 2:1–3(. 

שרידים של יישוב הלניסטי גדול במזרח שכונת ברנע )כ-15 דונם; איור 6:1; חימי 2008(, שהוקם כנראה בראשית המאה 

הב׳ לפסה״נ וננטש ברבע השלישי של המאה הב׳ לפסה״נ, כמו גם קברים מהתקופה הרומית )המאה הא׳ – ראשית המאה 

כי התיישבות מצפון לעיר  2010(, מלמדים  וקרוכמלניק  5:1; מילבסקי  )איור  הג׳ לסה״נ( שנתגלו באתרי אפרידר-ברנע 

הקדומה החלה עוד קודם לתקופה הביזנטית. עם זאת, לא ברור אם שרידים דלים של יישוב, שראשיתו כנראה בתקופה 

הרומית, אשר נתגלו בחפירות שנערכו בשכונת ברנע ב׳–ג׳ )גולני 2008; מילבסקי וקרוכמלניק 2010(, שייכים ליישוב נרחב 

זה או ליישוב כפרי נפרד, שהגיע לשיא גודלו )70 דונם לכל הפחות( בתקופה הביזנטית. 

איננו יודעים מה היה שטחה של העיר שהמשיכה להתקיים מחוץ לחומות בתקופה האסלאמית הקדומה. גם זמנה המדויק 

אינו ידוע, אף שכלים מזוגגים אחדים מצביעים על פעילות במאות הי׳–הי״א לסה״נ. הממצאים אף אינם מאפשרים לקבוע 

את אופיו ואת גודלו בהשוואה ליישוב הרומי–ביזנטי. החל מראשית התקופה העות׳מאנית ועד ימינו כיסה החול את שרידי 

אשקלון מאיומס, ובהם את שרידי האתר ברחוב יואש בן גדעון. במפת הסקר הבריטי של ארץ ישראל המערבית מסומן 

אזור זה כשטח מכוסה חולות וללא יישוב, למעט קבר שיח׳ עוואד שעל חוף הים )איור 4:1(; במפות המנדטוריות, משנות 

השלושים והארבעים למאה הכ׳, מופיעה גם חורבת סרעף. בתקופות אלו, בעת הקמת השכונות של אשקלון בת ימינו, החלו 

כנראה לכרות חול בסביבת האתר ובפני השטח נוצרו בורות, ממזרח לאתר ומצפון לו. לבורות הושלכה פסולת בניין. ייתכן 

שחלק מבורות האשפה הקדומים ושרידי הבנייה באתר הופרעו כתוצאה מפעילות זו.
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Ashqelon, Barneʻa Neighborhood: Remains from the Roman to Early Islamic Periods 

Ilan Peretz

In May 2012, a salvage excavation was undertaken prior to residential development in Ashqelon’s Barneʻa 

neighborhood (Yo’ash Ben Gideon Street; map ref. 159169–228/621886–963; Fig. 1). Following the mechanical 

removal of a layer of sand partly mixed with modern refuse (1–2 m deep), ten excavation squares were opened 

(c. 240 square meters; Plan 1). The finds date from the Early Roman to the Early Islamic periods (Figs. 4, 7, 

12, 15, 16). Extensive damage to the site, in addition to budgetary constraints, made it impossible to fully link 

the architectural remains. The excavation identified four strata (IV–I; Plan 1), but a clear stratigraphy was only 

exposed in a few of the squares. Thus, the stratigraphic assignment of some of the finds is based on height 

differences, and therefore is not conclusive. The excavation did not reach virgin soil. 

Two walls (W12, W14; Figs. 2, 3) built in two construction phases—possibly comprising a single wall—were 

attributed to Stratum IV (the Early Roman – begining of the Late Roman period; first – early third century CE; 

Fig. 4). They belonged to a building in the north of the excavation area that extended eastward, beyond the 

excavation area. Wall 14 was initially built of dressed stones arranged as headers and stretchers and from a row of 

small stones and lumps of gray plaster. In a second phase, W12 was constructed of finely dressed ashlars bonded 

with gray plaster and arranged mainly as headers and stretchers. Very few ashlar walls from the Roman period 

have been found in Ashqelon; it is therefore likely that the two walls enclosed a large structure, possibly a public 

building. A refuse dump from Stratum I in Square B2 (L139; Fig. 5) yielded a Corinthian capital from the Late 

Roman period that may have belonged to this building. 

Four to five rooms (1–5; Figs. 3, 6) were assigned to Stratum III and belong to a building from the Late Roman 

period and perhaps also the Early Byzantine period (second half of the third century – fourth or early fifth century 

CE; Fig. 7) that was erected over the remains of the ashlar building. The walls were constructed of two rows 

of partially dressed kurkar stones with kurkar fieldstones of various sizes inserted between them; most of the 

stones were laid lengthwise, interspersed with a mortar fill made of earth and small stones. Among the building 

remains were fragments of mosaic floors (Figs. 3, 9), wall frescoes (Fig. 11), plaster, mortar, marble and ceramic 

tiles. These finds show that although the building was not built as meticulously as that in the earlier stratum, it 

was probably an attractively decorated building with a tiled roof. Also found in the remains of this stratum were 

third- and fourth-century CE coins (Nos. 2, 4, 5) including a very rare coin of the SPES PVBLICA type from the 

rule of Saloninus (Fig. 16:2); a Gaza jar fragment of a type that first appears in the fourth century CE (Fig. 7:17); 

and an iron arrowhead from the Roman period (Fig. 8:3). In the south part of the excavation area, the remains of a 

wall built of small kurkar stones (W11) abutted by a gray plaster floor (L132; Fig. 10) were attributed to Stratum 



אשקלון, ברנע: שרידים מן התקופות הרומית עד האסלאמית הקדומה 24

III. Refuse dumps exposed in this excavation square and attributed to Stratum I (below) yielded architectural 

fragments (Fig. 15:11–13) from this layer or from Stratum IV.

During the Byzantine period (fifth–seventh centuries CE; Stratum II; Fig. 12), a plastered installation (L159) 

with walls built of kurkar stones bonded with gray mortar was erected in the center of the excavation area. The 

installation was floored with gray cement and probably had a vaulted roof. This installation, a strong wall (W8; 

Figs. 13, 14) preserved to a height of up to six courses in the south of the excavation area, and saqiye jars found in 

this layer (Fig. 12:7–10) suggest that a water-related complex—possibly a well, a fountain or a bathhouse—was 

situated here. Winter (2016) believes that two fragments of glass vessels found in the refuse dumps in Stratum I 

are related to Christian liturgy; these finds, together with a fragment of a marble slab bearing a Greek inscription 

found previously about 10 m from the excavation, may indicate that a church once stood here. 

A plastered channel (L105; Figs. 13, 14) in the south of the excavation area was attributed to Stratum I. It dates 

from the end of the Byzantine period and the beginning of the Early Islamic period (seventh–eighth centuries CE; 

Fig. 15). Also attributable to this period are the earliest parts of refuse dumps discovered in the excavation area, 

including a dump in Installation 159, which had fallen into disuse by this time. The pottery and numismatic finds 

(see Nos. 20–24) show that the site was only reoccupied at the end of the Mamluk period, and this occupation 

continued into the beginning of the Ottoman period, when the site became a target for stone robbing and sand 

quarrying that damaged the ancient remains. The building stones may have been removed to construct the tomb 

of Sheikh ‘Awad (Fig. 1:4) or to build houses in the nearby town of el-Majdal (Fig. 1:7).

Along with remains from previous excavations in Ashqelon, these finds augment our understanding of the 

extensive settlement of Maiumas-Ascalon that spread northward from the tell; this city probably sprang up during 

the Hellenistic period, but reached its zenith during the Byzantine period. We know neither the extent of this 

city that continued to exist in the Early Islamic period nor its precise date. From the beginning of the Ottoman 

period to the modern day, the remains of Maiumas-Ascalon, including the remains unearthed in this excavation, 

lay buried under the sand. When Ashqelon’s new neighborhoods were being built, sand was probably extracted 

around the site, and the resulting pits were used for the disposal of construction waste. 

Captions to Illustrations

Fig. 1. Location map.

Plan 1. The excavation area, plan and section.

Fig. 2. Squares B–C/6–7 at the end of the excavation, looking northeast.

Fig. 3. Squares B–C/6–7, looking southwest.

Fig. 4. Pottery from Stratum VI.

Fig. 5. Corinthian capital.

Fig. 6. Squares B–C/6–7, Stratum III, Rooms 1 and 4, looking east.
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Fig. 7. Pottery from Stratum III.

Fig. 8. Metal items from Stratum III.

Fig. 9. Stratum III, remains of a mosaic floor in Room 4.

Fig. 10. Square B/1, looking southeast.

Fig. 11. Fragments of wall frescoes found in Fill 126.

Fig. 12. Pottery from Stratum II.

Fig. 13. Squares B–C/1, looking west.

Fig. 14. Square B/1, looking southwest.

Fig. 15. Finds from Stratum I.

Fig. 16. Coins.


