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חורבת גנים: שרידי מבנה, מקווה, מערות קבורה ומתקנים

עפר שיאון

הקדמה

נ״צ  ג׳ינה;  אום  )ח׳ירבת  גנים  חורבת  של  המזרחיים  בשוליים  ישעי,  למושב  מדרום  חפירה  נערכה   2006 באביב 

195850/628180(, במרחק 300 מ׳ ממזרח למרכז האתר.1 החפירה, אשר הוגבלה לשטחים שיועדו להרחבת מושב ישעי, 

התפרסה על פני 60 דונם בקירוב )230 × 250 מ׳; איור C ,B:1; שיאון ורפיואנו תש״ע( על שלוחה המשתפלת לכיוון צפון-

מזרח והתחומה בשלושה יובלים של נחל האלה — מצפון, ממזרח ומדרום. 

חורבת גנים )אתר מס׳ 1693/0( שוכנת בחלקה הצפוני של שפלת יהודה, כקילומטר אחד ממערב לתל בית שמש, בין 

הרי יהודה במזרח למישור החוף הדרומי במערב. את השפלה חוצים ממזרח למערב נחלים גדולים למדי, ואלה קובעים 

את החלוקה הגיאוגרפית המשנית בתוך אזור זה. את חלקה הצפוני של שפלת יהודה תוחמים נחל שורק מצפון ונחל האלה 

מדרום. קו פרשת המים בין שני נחלים אלה נמשך כ-600 מ׳ מדרום לשטחי החפירה, בגובה 300–330 מ׳ מעל פני הים. 

המסלע האופייני לאזור הוא סלע ִקרטון מן האיאוקן. על פני הסלע חשופה שכבה של נארי קשה )1–2 מ׳ עובי; בוכבינדר 

1969(, שנוצלה לתקרות של מערות שנחצבו מתחתיה, בגיר רך יותר. שכבת הנארי הייתה גם שכבת הסלע שממנה נחצבו 

אבני הבניין, ומשום כך החציבה העמיקה עד לגבול הנארי והִקרטון, על פי רוב בעומק של 1–2 מ׳ מפני הסלע.
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איור 1. מפת איתור.
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על פני השטח באתר נראים שרידים של הכפר הערבי אום ג׳ינה, שבשוליו ניצב קבר השיח׳ א-נבי ח׳יידר )שטח A; איורים 

A:1; 2(. חוקרים אחדים סקרו את הכפר במאה הי״ט. ו׳ גרן ביקר במקום בשנות השישים של המאה, ומצא כפר זעיר היושב 

על תל שרוב בתיו הרוסים. בין אבני הבנייה בכפר ראה אבני גזית עתיקות רבות, המעידות כדבריו על חשיבות האתר לפנים 

)גרן תשמ״ב:27(. צ׳ קלרמו-גנו ביקר באתר בתחילת שנות השבעים של המאה, והציע לזהות אותו עם עין גנים — עיר מחוז 

הנזכרת בפרק ט״ו בספר יהושע )Clermont-Ganneau 1896:204–210(. בחיבורו של אבל )Abel 1938:317( נמצא אזכור 

קצר לאתר קטן בשם אום ג׳ינה, מדרום-מערב לעין שמש. 

ע׳ קלונר וי׳ טפר )113:1987–114(, שחקרו את מערכות המסתור בשפלת יהודה, מציינים ״אתר ללא שם״ במרחק 800 מ׳ 

ממערב לשטחי החפירה, שבמרכזו נחשפה מערכת מסתור )30 מ׳ אורך; נ״צ 1959/6280(; בחלקו המזרחי נחשפה מערכת 

מסתור קטנה, המתוארכת לסוף המאה הא׳ וראשית המאה הב׳ לסה״נ. בדוח של י׳ דגן )תשנ״ב ]ב[:80–81( על הסקרים 

שערך בשפלת יהודה נמצא תיאור מפורט של אתר חורבת גנים.2 דגן אמד את גודל האתר ב-20 דונם. נוסף על קבר השיח׳ 

והאבנים בשימוש משני ששולבו בקירות בתי הכפר הערבי, ציין הסוקר מערות חצובות, מחצבות ומתקנים. במדרון הפונה 

לצפון אותרו שבע מערות, שלכמה מהן חזיתות מעוטרות. עוד נתגלו 12 בורות מים ומערות נוספות. החרסים שלוקטו בסקר 

תוארכו לתקופות הברזל 2 )חרסים ספורים(, ההלניסטית, הרומית )ממצא רב(, הביזנטית, האסלאמית הקדומה, הממלוכית 

והעות׳מאנית. לאור ממצא זה קיבל י׳ דגן את הצעתם של קודמיו לזהות את האתר עם עין גנים המקראית. ב׳ זיסו, במחקרו 

)זיסו תשס״ב:147–148(, תיאר באתר חזית מעוטרת של מערת  ובשפלה שלמרגלותיהם  יהודה  על היישוב הכפרי בהרי 

קבורה. העיטור כולל כרכוב מגולף, מעליו דגם חרוט של כפות תמר מסוגננות ועיטור בסגנון דורי סכמתי משני עברי פתח 

איור 2. חורבת גנים, שטח A, מראה כללי למערב.
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המבוא. בפרסום זה נזכרו לראשונה כוכי קבורה ומכסה מקומר של גלוסקמה שמצא המפקח א׳ בן נון )זיסו תשס״ב:148, 

ור׳ שם הפניות(.

קודם לחפירה, בחודשים יולי וספטמבר 2000, נערך באתר סקר, ונפתחו שמונה חתכי בדיקה במטרה לקבוע את פריסת 

השרידים הארכיאולוגיים ולעמוד על הקף הממצא ועומקו. שרידים אדריכליים ומתקנים אותרו בשלושים נקודות, שעל 

פיהם נקבעו נקודות החפירה )שטחים C ,B; איורים B, C:1; 3(. במהלך החפירה נחפרו באמצעות כלים מכניים עשרות 

ברשת  נוספות, הפעם  בדיקה  תעלות  ונפתחו  נוסף,  סקר  נערך  בתום החפירה  נוספים.  לאתר מתקנים  כדי  בדיקה  תעלות 

צפופה יותר. לצד הממצאים מן החפירה, כולל דיווח זה את הממצאים מן הסקרים ומתעלות הבדיקה.3 שילוב הנתונים משני 

הסקרים ומתעלות הבדיקה הראה כי אתר חורבת גנים משתרע על פני שטח נרחב )50 דונם(, שנכללות בו שתי שלוחות 

המשתפלות לכיוון צפון וגיא קטן המפריד ביניהן. 
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איור 3. חורבת גנים, שטחים B ו-C: מפת השרידים שנסקרו ונחפרו.
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באתר הובחנו שלושה מקבצים של שרידים אדריכליים )איור 1(: סביב קבר השיח׳ א-נבי ח׳יידר, במערב שטח החפירה 

)A(; במרכז השטח )B(; וכ-50 מ׳ צפונה )C(. השרידים במקבץ A )כ-20 דונם; איור 2(, המבצבצים כיום מעל פני השטח, 

שייכים לכפר הערבי אום גי׳נה, שהוקם על גבי שרידים קדומים, תוך שנעשה שימוש באבני הבניין הקדומים. אף שבתי 

הכפר הקשו על הגישה לשרידים הקדומים, דומה כי שרידים אלה הם שהיו יעדם של סוקרי האתר בעבר, מבלי שהבחינו 

 B בריכוזי השרידים האחרים. רק בסקר שערך י׳ דגן )תשנ״ב ]ב[( ובאלו שבאו בעקבותיו נבחנו גם השרידים במקבצים

ו-C )איורים 3, 4(. במקבץ B )80 × 170 מ׳, 13.5 דונם; איור B:3, השטח התחום בקוו מקווקו( מוקפים השרידים בעשרות 

× 70 מ׳, 2.1 דונם; איור C:3, השטח התחום בקוו   30( C מתקנים הפרושים ברדיוס של 50–100 מ׳. השרידים במקבץ 

מקווקו( אותרו בעקבות חפירתן של תעלות הבדיקה, והם כוללים מערך נרחב של קירות, הבנויים בחלקם מאבני גזית, וכן 

רצפת פסיפס צבעונית, אולם במקום לא נערכה חפירה. סביב שרידים אלה אותרו מתקנים אחדים.

12(, מחצבות  )נקודה  גתות  4B(, שתי  )נקודה  11(, מקווה  )נקודה  בנייה  נחשפו שרידי  חפירה  נערכה  בנקודות שבהן 

)נקודות 4A ,3, 25, 26 ]כולל את 49A ,49 ,47 ,31 ,29 ,]26A(, מערות קבורה )נקודות 20, 25( ובור מים )נקודה 23(. כן 

נסקרו ספלולים בתשע נקודות )1, 2, 5–10, 21(; הספלולים בשלוש מנקודות אלה נוקו )נקודות 1, 10, 21(. בשתי נקודות 

החפירה הופסקה לאחר שהתברר כי אין בהם שרידים )נקודות 24, ]מערה טבעית[ ו-27(.

החפירה בנקודה 11

בקצה הצפוני-מערבי של מקבץ F11( B( נפתחו שישה ריבועים הערוכים בטור שכיוונו צפון-מזרח–דרום-מערב )איורים 

3, 4; תכנית 1(. בארבעת הריבועים המערביים )1–4( נחשפו פני הסלע המשתפלים לכיוון צפון, עם נטיית המדרון כיום. 

בהצטברות מעל הסלע )L60 ,L55 ,L52–L50( נתגלו 11 מטבעות, ללא ייחוס סטרטיגרפי: שישה מן התקופות החשמונאית–

איור 4. ריבועי החפירה בשטח F11( B( והמתקנים הסמוכים, מבט לצפון.
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תכנית 1. ריבועי החפירה בשטח F11( B(, תכנית וחתכים.
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ההרודיאנית עד סוף המאה הא׳ לסה״נ )ר׳ קול, להלן: מס׳ 3, 5–7, 10, 11(, וחמישה מן המאות הד׳–הה׳ לסה״נ )ר׳ קול, 

 ,)W4( בריבוע מס׳ 6, בקצה המזרחי של טור הריבועים, נחשף קיר תמך של מדרגה חקלאית .)להלן: מס׳ 13, 14, 16–18

הנמשך בכיוון צפון-מערב–דרום-מזרח. 

עיקר הממצא האדריכלי נתגלה בריבוע 5: חלקו הצפוני-מזרחי של מבנה מלבני )4.16 × 8.35 מ׳; איור 5( שנמשך כנראה 

לכיוון דרום-מערב, מעבר לשטח החפירה. קירות האורך )W2 ,W1; 1.25 מ׳ רוחב( והקיר הסוגר על המבנה מצפון-מזרח 

)W3; 0.9 מ׳ רוחב( נבנו משתי שורות של אבני גיר מסותתות שהושתתו על סלע האם והשתמרו עד לגובה ארבעה נדבכים 

)0.95 מ׳(. רצפת המבנה )L68 ,L59 ,L58 ,L56; איור 6( עשויה מגיר כתוש שהונח בגובה 0.3–0.9 מ׳ מעל פני הסלע, 

בהתאם לשיפוע הטבעי. רוב ממצא כלי החרס שנמצא על רצפת המבנה תוארך למן ימי הבית השני עד המאה הב׳ לסה״נ 

Rapuano 2017: Figs. 2:1–4; 3:1–14, 16–19(, אך שברי כלי חרס אחדים תוארכו לתקופות הביזנטית והאסלאמית  )ר׳ 

הקדומה )ר׳ Rapuano 2017: Figs. 2:6, 7; 3:15, 20( ואף מאוחר יותר )Rapuano 2017: Fig. 2:8(. החרסים שנמצאו על 

 Rapuano 2017: ר׳ ;L69 ,L66 ,L63( סלע האם סמוך לקירות המבנה תוארכו ברובם לימי הבית השני עד המאה הב׳ לסה״נ

Fig. 4:1–8, 10(. מעל רצפת המבנה נמצאו חמישה מטבעות שתוארכו לימי הבית השני עד המאה הב׳ לסה״נ )ר׳ קול, להלן: 

מס׳ 1, 2, 8, 9, 12(. שניים ממטבעות אלה הם מימי אנטיוכוס הד׳ )168–175 לפסה״נ; ר׳ קול, להלן: מס׳ 1, 2(, אך אין זה 

ממצא יוצא דופן במכלולים שזמנם עד חורבן הבית השני )דונלד צ׳ אריאל, מידע בעל פה(. טווח התאריכים של שברי כלי 

החרס שנמצאו מתחת לרצפת המבנה הוא מסוף התקופה ההלניסטית )אמצע המאה הב׳ לפסה״נ( עד המאה הא׳ לסה״נ 

)L64; ר׳ Rapuano 2017: Fig. 1(. מתחת לרצפת המבנה לא נמצאו מטבעות כלשהם. 

מאחר שריבועי החפירה סודרו בטור, נמנעה האפשרות לבחון את המכלולים בשלמותם, גורם שהקשה על הבנת ייעודו 

והמטבעות  דו-קומתי. הממצא הקרמי  או מבנה  זה מבנה מבוצר  היה  כי  אולי  עובי הקירות מעיד  זאת,  של המבנה. עם 

שנתגלו מתחת לרצפות המבנה ומעליהם מלמדים כי יש לתארך את הקמת המבנה לימי הבית השני: בימי החשמונאים, 

איור 5. חלקו הצפון-מזרחי של המבנה, מבט לדרום.
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בימיו של הורדוס או מעט אחריו. את הפעילות במבנה יש לתארך עד המאה הא׳ – ראשית המאה הב׳ לסה״נ. הממצאים מן 

התקופות הביזנטית והאסלאמית הקדומה קשורים, ככל הנראה, לפעילות שהתרחשה מאוחר יותר באתר. 

מקווה

המקווה )F4B; תכנית 2; איור 7( נחצב בבסיסה של מדרגת סלע מתונה במדרון הפונה צפונה, במרחק של כ-60 מ׳ מדרום-

 4.8–3.9 ;L113 ,L109( וחדר טבילה )2.4–2.8 × 4.9 מ׳ ;L121 ,L18( מערב לשטח הבנוי של האתר. למקווה חדר מבוא

 )L134( שאפשר היה למלא בכ-27 מ״ק מים. הכניסה לחדר המבוא הייתה מצפון, דרך פתח ,)3.8–4.1 מ׳, 1.5 מ׳ עומק ×

שנחצב במרכזו של קיר תוחם )W1(; הפתח נשתמר חלקית. בדפנות המזרחית והמערבית של חדר המבוא נחשפו בסיסי 

קירות )W3 ,W2(, שנשתמרו לגובה נדבך אחד של אבני גיר מסותתות היטב; מקיר 2 נשתמרו שלוש אבנים, ואילו מקיר 3 

נשתמרה אבן אחת. הקירות הושתתו על מדרגות סלע שנחצבו לאורך הדפנות. לאורך חדר המבוא נחצבו שבע מדרגות )2 

מ׳ רום כולל(. המדרגה השנייה רחבה במיוחד )L118; 1.3 מ׳ שלח(. בתחתית חדר המבוא נחשף בסיסו של קיר חצוב )0.7 

מ׳ רוחב(, שהפריד בין חדר המבוא לבין חדר הטבילה. במרכזו הותקן פתח מקומר )1.9 מ׳ גובה(. בחדר הטבילה נחצבו 

שלוש מדרגות שהוליכו מן הפתח לקרקעית המתקן )איור 8(. הראשונה )1.4 מ׳ שלח( והשלישית )0.9 מ׳ שלח( רחבות, 

בעוד שהאמצעית צרה יותר )0.5 מ׳ שלח(. נראה כי הסיבה לכך נעוצה בנוחות הנדרשת בירידה בהן: רוחבה של המדרגה 

הראשונה ִאפשר לטובל להסתגל לחשיכה מיד לאחר הכניסה בפתח הצר מחדר המבוא, החשוף לכיפת השמים, אל מתקן 

נועד להקל על הירידה לעומק המתקן, 0.8 מ׳ מתחת למדרגה שמעליה.  המים המקורה; רוחבה של המדרגה השלישית 

המתקן טויח כולו בטיח אפור, הידראולי, שהוצמד לדפנות החצובות באמצעות מצע של אבני גיר שטוחות. 

איור 6. רצפת המבנה, מבט לדרום.
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ממדי המקווה מעידים כי היה זה מקווה ציבורי.4 הוא הותקן בשטח חקלאי )על הקשר בין המקוואות לשטחים חקלאיים, 

ר׳ Adler 2008(, בשוליו הדרומיים-מערביים של היישוב, סמוך לאזור הקבורה, המשתרע ממערב לו ומצפונו; שתי מערות 

סמוך  מקוואות שהותקנו  עוד  מוכרות  הארכיאולוגי  המקווה. בממצא  מן  מ׳  ו-50   40 במרחק  נמצאו   )40  ,12A( קבורה 

לקברים )רייך תש״ן:119–120; זיסו 29:1995–30; לדיון בקבוצה זו של מקוואות, ר׳ עמית תשנ״ז:50–52(. אל המקווה 

זרמו מי גשמים שניגרו במורד המדרון, אך סביר להניח כי אלה הוצאו כעבור זמן והוחלפו במים שאובים, כפי שהיה נהוג 

באותה עת.

תכנית 2. מקווה טהרה )F4B(, תכנית וחתך.
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איור 7. המקווה, מבט לדרום-מערב.

איור 8. המקווה, חדר הטבילה, מבט לדרום-מערב.
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רובם המוחלט של שברי כלי החרס שנמצאו במקווה תוארכו לשלהי התקופה ההלניסטית ולתקופה הרומית הקדומה )ר׳ 

Rapuano 2017: Figs. 6; 7; 8:1–5(. בחדר המבוא נמצא מטבע אחד, מימי שלטונו של אלכסנדר ינאי )80–90 לפנה״ס; 

ר׳ קול, להלן: מס׳ 4(. על דפנות המקווה נמצא טיח שכמותו נמצא במקוואות רבים המיוחסים לימי הבית השני, בעיקר 

לתקופה ההרודיאנית. לפיכך, נראה כי המקווה הותקן במאה הא׳ לפסה״נ ושימש עד ימי מרד בר כוכבא. חיזוק להצעה זו 

.)Rapuano 2017: Fig. 5 נמצא בשברי כלי חרס מן המאה הא׳ וראשית המאה הב׳ לסה״נ, שנמצאו בכניסה לחדר המבוא )ר׳

גתות

על מדרגת סלע במדרון מתון בחלק הדרומי של שטחי החפירה נחשפו שתי גתות שנחצבו זו לצד זו )1, 2; נקודה 12; תכנית 

3; איורים 9, 10(; קיר חצוב )W1( מפריד ביניהן. הגתות נחצבו מעל מערת קבורה )12A; להלן(. בשלב כלשהו נחצבו 

במשטחי הדריכה של שתי הגתות שקעים, וכך הן יצאו מכלל שימוש. 

גת 1, הגדולה מבין השתיים, נחצבה לעומק 0.2–0.6 מ׳ מפני השטח. רוב מרכיביה חצובים, אך יש בה חלקים בנויים. 

לגת משטח דריכה, בור סינון ובור איסוף. משטח הדריכה )A; 4.4 × 4.7 מ׳( חצוב סמוך למדרגת הסלע. דופנו הצפונית 

נגדמה בשלב מאוחר, עת יצאה הגת משימוש. במרכז משטח הדריכה נחצבה מגרעת )B; 0.6 × 0.7 מ׳, 0.6 מ׳ עומק; תכנית 

3: חתך 2–2(. הדופן הדרומית של המגרעת נטויה, כדי לאפשר קיבועו של בסיס בורג מעץ. מכבשי הבורג ִאפשרו סחיטה 

נוספת של הזגים; אלה הוערמו סביב הבורג, מעליהם הונח לוח כבישה מנוקב, והם נסחטו באמצעות אום שהורד בהברגה 

ולחץ על לוח הכבישה. 

בור הסינון )L139; 0.8 × 0.9 מ׳, 0.8 מ׳ עומק( ובור האיסוף )C; 1.30 × 1.35 מ׳, 1.6 מ׳ עומק( הותקנו במשטח סלע )2.5 

× 4.2 מ׳( חצוב מדרום למשטח הדריכה. משטח הסלע מופרד ממשטח הדריכה שמצפונו בקיר חצוב )W3; 0.4 מ׳ עובי(; 

נקב  )W4 ,W2( תוחמים את משטח הסלע.  נדבך אחד  לגובה  קירות מעטפת הבנויים מאבנים מסותתות היטב שנשמרו 

מפולש )0.2 מ׳ קוטר( החצוב בקיר 3 קושר את משטח הדריכה ואת בור הסינון. בור הסינון רוצף בפסיפס לבן, ודופנותיו 

טויחו בשכבת טיח עבה. בין בור הסינון ובור האיסוף קושרת תעלה )0.15 מ׳ רוחב, 0.2 מ׳ עומק( שנחצבה בראש דופן 

הסלע המפרידה בניהם. בור האיסוף )איור 11( מרוצף בפסיפס גס בצבע לבן. בחלק הצפוני-מערבי של בור האיסוף הותקנה 

גומה )0.35 מ׳ קוטר( לאיסוף פסולת, אף היא מרוצפת פסיפס, ובדופן הבור נחצבו מדרכי רגל, כדי לאפשר גישה נוחה אל 

הבור. בקיר 3, מצפון לבורות, נחצבה תעלה רדודה )0.14 מ׳ עומק( שנועדה לאפשר במידת הצורך מעבר חופשי של נוזלים 

)תירוש?( ממשטח הדריכה אל משטח הסלע שמדרום לו, מבלי שיעברו במערכת הסינון הרגילה.

גת 2, הקטנה מבין השתיים, נחצבה בצמידות לגת 1, ממערב לה. הגת נחצבה לעומק 0.2–0.5 מ׳ מפני שטח, והיא כוללת 

 ;E( 12. בור האיסוףA נחצב מעל הכוכים של מערת קבורה )2.1 × 3.9 מ׳ ;D( משטח דריכה ובור איסוף. משטח הדריכה

0.9 × 1.1 מ׳, 1.2 מ׳ עומק( נחצב מצפון למשטח הדריכה, והוא מופרד ממנו בדופן סלע )0.2 מ׳ עובי( שנקדח בו נקב 

מפולש )0.15 מ׳ קוטר( הקושר בין השניים. בפינתו הצפונית-מזרחית של הבור הותקנה גומה לאיסוף פסולת )0.25 מ׳ 

קוטר(. 

בשלב כלשהו יצאו משטחי הדריכה של הגתות מכלל שימוש בשל חציבת שקעים עגולים וסגלגלים )0.85–0.50 מ׳ קוטר, 

— במשטח  עד 0.1 מ׳ עומק(. חמישה שקעים נמצאו במשטח הדריכה בגת 1 )תכנית 3: שקעים 5–9(, וארבעה נוספים 

הדריכה של גת 2 )תכנית 3: שקעים 1–4(. שלושה שקעים נוספים נחצבו במשטח סלע מעל משטח הדריכה בגת 1, ממזרח 
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איור 9. הגתות בנקודה 12, מבט למערב.

איור 10. הגתות בנקודה 12, מבט לצפון.
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לו )תכנית 3: שקעים 10–12(. ייעודם של השקעים לא ברור, אך עיצובו של שקע מס׳ 6 דומה לזה של בודדות, ואפשר שיש 

בכך כדי לרמז כי גם השקעים האחרים שימשו מתקנים לסחיטת שמן. 

שברי כלי החרס שנמצאו בגתות מתוארכים לשלוש תקופות עיקריות )ר׳ Rapuano 2017: Fig. 9(: )א( התקופה הלניסטית 

)אמצע המאה הב׳ – אמצע המאה הא׳ לפנה״ס(; )ב( התקופה הביזנטית )המאות הה׳–הו׳ לסה״נ(; )ג( התקופה הממלוכית 

)המאות הי״ג–הי״ד לסה״נ(. המגרעת למכבש הבורג במשטח הדריכה של גת 1 מתארכת את הגת לתקופה הביזנטית, כאשר 

מכבשי בורג היו מכבשי היין הנפוצים ביותר )Ayalon 1984:176; לדיון כרונולוגי, ר׳ פרנקל תשנ״ז:194–196(. עדויות 

ארכיאולוגיות מהתקופה הביזנטית למכבשי בורג מקובעים נמצאו בתיאורי פסיפסים בעבר הירדן, לדוגמה בכנסיית סנט 

 Piccirillo 1993: Pl. 334; Saller and Bagatti 1949: Pls.( א-ראסאס  באום  סרגיוס  הבישוף  ובכנסיית  נבו  בהר  ג׳ורג׳ 

 Rapuano ר׳ ;L139( זמנם של רוב החרסים שנמצאו בתחתית בור האיסוף של גת 1 הוא התקופה הממלוכית .)24:1 ;18:1

Fig. 9:7–11 :2017(, ויש בהם כדי לרמז כי בתקופה זו נעשה שימוש בשקעים. אפשר שהשימוש בהם נמשך גם בתקופה 

.)Rapuano 2017: Fig. 9:1, 2, 13( העות׳מאנית, כעדות חרסים אחדים מתקופה זו

איור 11. בור האיסוף של גת C( 1(, מבט למזרח.
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מחצבות

מחשופי הסלע, המורכבים משכבה של נארי קשה המכסה על סלע גיר רך יותר, התאימו למחצבות לאבני בנייה. במקומות 

רבים בשטח החפירות אותרו משטחי סלע ובהם חריצי חציבה או תשלילים חצובים של אבני בנייה. נחשפו תשע מחצבות: 

רובן בחלקים הדרומי והמערבי של שטח החפירות )נקודות 4A ,3, 29, 31, 47, 49(, ורק שתיים בחלקו הצפוני )נקודות 25, 

26; טבלה 1(. נוסף על מחצבות אלה, יש לראות בכל המתקנים החצובים באתר — ובהם מערות קבורה וגתות — מחצבות, 

מגן  ר׳  )לדוגמאות,  הארכיאולוגי  במחקר  נמצאו  לכך  רבות  דוגמאות  לבנייה.  אבנים  מהם  נלקחו  חציבתם  במהלך  שכן 

תשמ״ד; שיאון ואחרים תשס״ז(. 

סמוך למחצבה מס׳ 3 נחרת בסלע צלב )איור 12(. הממצא האינדיקטיבי היחיד מן המחצבות הוא חרס שנמצא במחצבה 

49; זמנו המאה הא׳ – ראשית המאה הב׳ לסה״נ )ר׳ Rapuano 2017: Fig. 10:1(. מאחר שלא חלו שינויים בשיטת החציבה 

במהלך התקופות הקדומות, הנסיבות הסביבתיות הן האמצעי העיקרי לתיארוך מחצבות. ז׳ ספראי וא׳ ששון )תשס״א:2( 

הציעו לייחס את רוב המחצבות בסביבתם הקרובה של אתרים לתקופות שבהן שגשגו היישובים, והכלכלה האזורית הגיעה 

לשיא פריחתה. לפיכך יש להניח כי רוב המחצבות הותקנו בשלהי ימי הבית השני ובתקופה הביזנטית. 

טבלה 1. מחצבות

גובה/עומק מידות )מ׳(טיפוס*איורתכניתמס׳ 

)מ׳(

נפח מינימלי 

)מ״ק(

הערות

המחצבה סמוכה למקווה טהרה )F4B(; כוללת ספלול )0.35 מ׳ 10עד 41 × 7מתקן3412

קוטר, 0.25 מ׳ עומק( בפינתה הצפונית-מזרחית, ודגם צלב חצוב 

4A513(; כוללת 3 ספלולים )0.12–0.620 7 × 7מתקןF4B( המחצבה סמוכה למקווה טהרה

0.20 מ׳ קוטר, 0.1 מ׳ עומק ממוצע(

מערת קבורה 25 חצובה במרכזה80.540 × 10קברים251119

סמוכה למכלול בנייה )לא נחפר(6235 × 7מדרגות614 26

29A729 ו-40.5831 × 5חצר קטנהB סמוכה למחצבות

29B729 ו-31; כוללת ספלול )0.4 מ׳ קוטר, 0.35 מ׳ 30.519 × 11חצר קטנהA סמוכה למחצבות

עומק( בפינתה הדרומית-מערבית 

מדרום לחצבות 29B ו-50.41031 × 5חצר קטנה31715

50.3 × 6חצר קטנה478

49A916 חצר

גדולה

שטח החפירה שייך כנראה למחצבה נרחבת הנמשכת מזרחה, אל 3.50.86 × 4.0

מעבר לשטח החפירה 

49B3.0 × 2.50.54

* הגדרת המחצבות מבוססת על המינוח של ספראי וששון )תשס״א:4–7(.
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תכנית 4. מחצבה 3, תכנית וחתך.
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איור 12. צלב חצוב בסלע סמוך למחצבה 3.
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איור 13. מחצבה 4A, מבט למזרח.

תכנית 5. מחצבה 4A, תכנית וחתך.
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תכנית 6. מחצבה 26, תכנית וחתך.
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איור 14. מחצבה 26, מבט לדרום-מזרח.
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איור 15. מחצבה 31, מבט לצפון-מערב.

תכנית 7. מחצבות 29B ,29A, 31, תכנית וחתכים.
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תכנית 9. המחצבות בנקודה 49B ,49A( 49(, תכנית וחתכים.

תכנית 8. מחצבה 47.
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איור 16. המחצבות בנקודה 49, מבט לדרום.

מערות קבורה

מערות הקבורה ממוקמות במערב האתר ובצפונו, בדומה למחצבות. ממערב לשטח C אותרו בסקרים שבע מערות כוכים 

ערוכות בשורה, במפלס אחיד בתחתית מצוק. לאחת מהן חזית מונומנטלית המעוטרת בכרכוב מגולף שמעליו חרותות 

כפות תמר מסוגננות. בשפכי השוד של המערה גילה א׳ בן נון מכסה מקומר של גלוקמה )למידע נוסף על המערות, ר׳ זיסו 

תשס״ב:147–148; ר׳ גם דגן תשנ״ב ]א[:80–81(.

בחפירתנו נסקרו ונחפרו פתחיהן של ארבע מערות )טבלה 2(: שתיים )נקודות 20, 25( בשטח C ושתיים )12A, 40( בשולי 

שטח B, בחלקו הדרומי-מערבי של שטח החפירות. ארבע המערות נמצאו מלאות בסחף )לא נחפר(, אך נראה כי אלו מערות 

כוכים. במערה 12A אפשר היה להבחין בכוכי הקבורה בברור מבעד לסחף )ר׳ תכנית 3; המידות משוערות(: שלושה בדופן 

המערבית, ארבעה בדופן הדרומית ושניים בדופן המזרחית; ניכר כי כוך נוסף, שחציבתו רק החלה, הותקן בפינה הדרומית-

מזרחית. למערות 12A, 20 ו-40 פתחים רבועים )1 × 1 מ׳ לערך; תכנית 10; איורים 17, 18( שעוטרו במסגרות חצובות, אף 

הן רבועות. הפתחים התאימו לקליטת אבני סגירה, אך אף לא אחת נמצאה. סמוך לפתחה של מערה 40, ממערב וממזרח 

לה, נמשכים גדרות מאבני גוויל )תכנית 12(, שמטרתן כנראה למנוע את חסימת הפתח בסחף.

 Rapuano 12, 20 ו-40 תוארכו לתקופה הרומית הקדומה )המאה הא׳ לסה״נ; ר׳A החרסים שנאספו בפתחיהן של מערות

 Rapuano 2017(. בפתחה של מערה 20 נמצאו שברי כלי חרס שהמשיכו להופיע גם במאה הב׳ לסה״נ )ר׳: Figs. 10:5–8; 11

Fig. 11:1–6 :2017(. אל מערה 25 מוליך פיר מלבני נטול מדרגות )0.7 × 3.2 מ׳, 2.4 מ׳ עומק; איור 19; לפירים דומים, ר׳ 

Seligman 2006:58(, שנחצב במרכזה של מחצבה 25; הפיר נמצא נקי משפכים. בפתח המערה, בדופנו הדרומית-מזרחית 

של הפיר, נמצאו שלושה שברי כלי חרס מן התקופות הביזנטית והעבאסית )ר׳ Rapuano 2017: Fig. 10:2–4(, אך דומה כי 
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טבלה 2. מערות קבורה

מידות חדר הקבורה )מ׳(מידות החצר )מ׳(טיפוסאיורתכניתמס׳

12A173.3 × 4.23.4 × 5.3כוכים

201018-5.7 × 3.1-

251119---

4012-3.1 × 1.6-

איור 17. פתח מערת קבורה 12A, מבט לדרום.

מקורם בניקוי פני המחצבה המקיפה את הקבר, ועל כן הם שייכים לפעילות שנערכה במקום מאות שנים לאחר תום השימוש 

במערות. 

אף שכוכי קבורה הובחנו בברור רק במערה 12A, נראה כי ארבע מערות הקבורה הן מטיפוס קבר הכוכים. אם כך, הם 

מעידים על נוכחות יהודית באתר בימי הבית השני, שכן מערות שכאלה אופייניות לקבורה בתקופות ההלניסטית והרומית 

 ;1995 זיסו  תש״ם:227–232;  )קלונר  השני  הבית  בימי  קבורה  מערות  של  העיקרי  הטיפוס  והן  ישראל,  בארץ  הקדומה 

.)Rahmani 1981–1982
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איור 18. פתח מערת קבורה 20, מבט לדרום-מזרח.

תכנית 10. מערת קבורה 20, תכנית וחתכים.
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תכנית 11. מערת קבורה 25, תכנית וחתכים.
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איור 19. פתח מערת קבורה 25, מבט לדרום-מזרח.
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תכנית 12. מערת קבורה 40, תכנית וחתך.
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בור מים

בור מים דמוי פעמון )נקודה 23; 1.25 מ׳ קוטר, 1.3 מ׳ אורך הצוואר; תכנית 13; איור 20( נחפר בחלק הצפוני של שטח 

החפירות. לאחר שהבור יצא מכלל שימוש הוא התמלא בשפכים של עפר ואבנים. 

0 2
m

226.00

227.00

228.00

1-1

227.43

227.30 227.12

מ'
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תכנית 13. בור מים 23, תכנית וחתך.

איור 20. בור מים 23, מבט לצפון.
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ספלולים

ספלולים נסקרו בכל שטח האתר ומסביב לו. נוסף על הספלולים שנחשפו במשטחי המחצבות, ותוארו לעיל, נסקרו עוד 

ספלולים בתשע נקודות )1, 2, 5–10, 21( שלא בזיקה למתקנים; הספלולים בשלושה מנקודות אלה נוקו )1, 10, 21(.

נוסף, לצד  מ׳ מזרחה להם נחשף ספלול  ו-3  לזה,  זה  21( נחשפו שני ספלולים סמוכים  איור  )תכנית 14;   10 בנקודה 

בודדות  שכן  )בודדה(,  סחיטה  משטח  זה  שהיה  אפשר   ;)22 איור  עומק;  ס״מ   2 )עד  חצוי  עיגול  שצורתו  חצוב  משטח 

שלצדן ספלולים הן תופעה מוכרת בשטחים חקלאיים קדומים בארץ ישראל )לדוגמאות, ר׳ שיאון ועמר תשנ״ז:205, איור 

1, מתקנים Frankel 1999:57, Photo 11 ;14–12(. אולם, צורת המשטח כאן — עיגול סימטרי חצוי לשניים — מיוחדת, 

איור 21. ספלולים בנקודה 10, מבט לדרום-מערב.

תכנית 14. ספלולים בנקודה 10, תכנית וחתך.
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ואפשר שנועד במקור לסימון גבול חלקה בתקופה הרומית )ר׳ Teubner 1913:6, Figs. 25, 26, 34, 35(.5 שישה סימני גבול 

פרנקל,  )רפי  הגליל העליון  ובמעליא שבמערב   )181 2012: אתר  וגצוב  )פרנקל  נמצאו באשרת שבגליל המערבי  דומים 

מידע בעל פה(.6 אם אכן היה זה סימן גבול, ייתכן שהספלול הותקן לצד המשטח בשלב מאוחר יותר, כאשר המשטח הוסב 

למשמש לסחיטה.

בנקודה 21 )תכנית 15( נחשפו ספלול )0.5 מ׳ קוטר, 0.35 מ׳ עומק( שמשני צדיו שני ספלולים קטנים )0.15 קוטר, 0.1 מ׳ 

עומק(. בנקודה 30 )תכנית 16( נחשף ספלול רדוד )A30; 0.55 מ׳ קוטר, 0.15 מ׳ עומק; איור 23(, וסמוך לו — ספלול קטן 

)B30; 0.2 מ׳ קוטר עומק 0.1 מ׳; איור 24(. במרחק 5.5 מ׳ ממערב לו נחשף ספלול יחיד )0.25 מ׳ קוטר, 0.2 מ׳ עומק(. 

כי מגוון  יש להניח  מספר רב של ספלולים חצובים בסלע הוא תופעה שכיחה בנוף החקלאי הקדום של ארץ ישראל. 

הספלולים שנתגלה בשטח החפירות — והגיוון המוכר באתרים רבים נוספים — נובע ממגוון הייעודים שבעבורם הותקנו. 

מיקומם לצד משטח סחיטה או לצד ספלול נוסף עשוי להעיד על אופן הפעולה: סחיטה או שבירה בספלול גדול, ואיסוף 

של נוזל בספלול קטן. הספלולים, לדעתו של ש׳ דר, שימשו לאצירת שמן; לאחר שרוסקו הזיתים באבן הם הונחו על סלע 

סמוך לספלול ונלחצו באבנים )דר תשמ״ב:270(.

איור 22. ספלול לצד משטח חצוב בנקודה 10, מבט לדרום-מערב.
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איור 23. ספלול 30A, מבט למזרח.

תכנית 15. ספלולים בנקודה 21, תכנית וחתך.
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תכנית 16. ספלולים בנקודה 30, תכנית וחתך.
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איור 24. ספלול 30B, מבט למזרח.

ממצא המטבעות

רוברט קול

בחפירה נתגלו 18 מטבעות, וכולם ניתנים לזיהוי.7 המטבע הקדום ביותר הוא ברונזה של אנטיוכיוס הד׳ )175–168 לפסה״נ( 

ממטבעת עכו, והמאוחר ביותר הוא ברונזה קטן מהמאות הד׳–הה׳ לסה״נ. אחד-עשר מן המטבעות )מס׳ 3, 5–7, 10, 11, 

13, 14, 16–18( נמצאו בריבועים 1–3 בנקודה 11, ללא הקשר סטרטגרפי. הם מתוארכים לתקופות החשמונאית עד הרומית 

המאוחרת, המאות הד׳–הה׳ לסה״נ. מטבע אחד, אף הוא ללא הקשר סטרטגרפי, נמצא בריבוע 5: ברונזה של נציב מימי 

אוגוסטוס )5–8 לסה״נ; מס׳ 9(. 

חמישה מטבעות נמצאו בשני הקשרים משכובים. ארבעה )מס׳ 1, 2, 8, 12( נמצאו עם שברי כלי חרס מימי הבית השני, 

במכלול המתארך את הקמתו של המבנה המלבני בנקודה 11 ואת הפעילות בו. שניים מהם )מס׳ 1, 2( הם מימי השליט 

הסלווקי אנטיוכיוס הד׳ )175–168 לפסה״נ(. מטבעות קטנים ומשוננים אלה ממטבעת עכו הם מהנפוצים באתרי התקופה. 

רומי  וברונזה   )8 מס׳  לסה״נ;   6  – לפסה״נ   4( ירושלים  ממטבעת  ארכילאוס,  הורדוס  של  מטבע  זה  במכלול  נמצאו  כן 

פרובינציאלי מימי טריאנוס שנטבע באשקלון בשנת 112/3 לסה״נ )מס׳ 12(. מטבע ברונזה קטן של אלכסנדר ינאי, משנות 

השמונים למאה הא׳ לפסה״נ )מס׳ 4( נמצא לצד מכלול קרמי מהמאות הב׳–הא׳ לפסה״נ, המתארך את התקנתו של המקווה.

טווח התאריכים של המטבעות מלמד כי 12 מתוך 18 המטבעות מצביעים על המשכיות בהתיישבות במקום, החל במאה 

הב׳ לפסה״נ עד שלהי המאה הא׳ – ראשית המאה הב׳ לסה״נ. ששת המטבעות הנותרים הם מטבעות ברונזה קטנים, שזמנם 

המאות הד׳–הה׳ לסה״נ,  כשהתקיימה באתר התיישבות )מנזר? בית חווה?( בתקופה הביזנטית. 
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1. סל 311, לוקוס 58, ר״ע 112016. 

אנטיוכיוס הד׳, 175–168 לפסה״נ, עכו.

פנים: ראש לימין.

 .H :גב: אפולו ערום, יושב, מחזיק חץ וקשת. מתחת, סימן מטבעה

Æ, 2.05 גרם, 13 מ״מ, משונן.

.SNG Israel I:156, No. 1114 השווה

2. סל 314, לוקוס 58, ר״ע 112019. 

אנטיוכיוס הד׳, 168–164 לפסה״נ, עכו.

פנים: ראש לימין.

גב: אלה עם צעיף, האוחזת שרביט ארוך. 

Æ, 1.64 גרם, 14 מ״מ, משונן.

.SNG Israel I:156, Nos. 1131–1135 :השוו

3. סל 305, לוקוס 55, ר״ע 112015. 

יהוחנן הורקנוס הא׳, 129–105 לפסה״נ, ירושלים.

פנים: כתובת פלאו-עברית. ]A/יהוחנן[/]הכה[ן ה/]גדו[ל וחב[/]ר היהודים[/

גב: צמד קרני שפע, וביניהן רימון. 

Æ, 2.32 גרם, 15 מ״מ. 

.TJC:201, Group A1 :השוו

F4 .4 )פנ״ש(, ר״ע 112022. 

אלכסנדר ינאי, שנות ה-80 של המאה הא׳ לפסה״נ, ירושלים.

פנים: AΛ[ΕΞ]ΑΝΔ[ΡΟΥΒΑΣ]ΙΛΕΩ[Σ] עוגן.

גב: יה]ונתן המלך[ כוכב בעל שמונה קרניים. 

Æ, 0.84 גרם, 15 מ״מ. 

.TJC:209, Group K :השוו
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5. סל 300, לוקוס 50, ר״ע 112006. 

אלכסנדר ינאי, סביב 79/80 לפסה״נ, ירושלים.

פנים: עוגן. 

גב: כוכב בעל שישה קרניים. 

Æ, 0.83 גרם, 11 מ״מ. 

.TJC:210, No. L9 :השוו

6. סל 300, לוקוס 50, ר״ע 112006. 

חשמונאי, ירושלים.

גב: צמד קרני שפע, וביניהן רימון.

Æ, 2.19 גרם, 14 מ״מ. 

7. סל 313, לוקוס 60, ר״ע 112021. 

הורדוס, 37–4 לפסה״נ, ירושלים.

פנים: עוגן. 

גב: צמד קרני שפע, וביניהן קדוקאוס. מעליהן נקודות.

Æ, 1.11 גרם, 15 מ״מ. 

.TJC:222, No. 59 :השוו

8. סל 314, לוקוס 58, ר״ע 112018. 

הורדוס ארכילאוס, 4 לפסה״נ – 6 לסה״נ, ירושלים.

פנים: ΕΡΩΔΟΥ זמורת גפן.

גב: EΘΝΑΡΧΟΥ קובע מלחמה עם ציצית ומגיני לחיים.

Æ, 1.32 גרם, 15 מ״מ. 

.TJC:226, No. 74 :השוו
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9. סל 327, לוקוס 59, ר״ע 112020. 

הנציב קופוניוס בימי אוגוסטוס, 5–8 לסה״נ.

פנים: KAICAPOC שיבולת.

.L[?]A :גב: עץ תמר; מתחת תאריך

Æ, 1.98 גרם, 17 מ״מ. 

.TJC:256, No. 311 :השוו

10. סל 301, לוקוס 51, ר״ע 112011. 

הנציב פסטוס בימי נרון, 59 לסה״נ.

פנים: NEP/WNO/C כתובת בתוך זר.

גב: LE KAIC[A]POC כף תמר.

Æ, 1.51 גרם, 16 מ״מ. 

.TJC:260, No. 345 :השוו

11. סל 300, לוקוס 50, ר״ע 112008. 

דומיטיאנוס, 94/5 לסה״נ, אשקלון.

פנים: דיוקן הקיסר עם זר לימין.

[A]C וכתובת HOP גב: פאנבלוס עומד. בשטח תאריך

Æ, 6.04 גרם, 20 מ״מ. 

.CHL:100, No. 87 :השוו

12. סל 311, לוקוס 58, ר״ע 112017. 

טריאנוס, 112/3 לסה״נ, אשקלון.

פנים: CKA[A] ראש טיכה לימין עם כתר חומות וצעיף.

גב: חרטום אניה לשמאל. למעלה, תאריך: SIC )= שנת 216(

Æ, 2.47 גרם, 15 מ״מ. 

.Yashin 2007:52, No. 160 :השוו
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13. סל 302, לוקוס 52, ר״ע 112014. 

יוליאנוס, 355–360 לסה״נ, רומא.

פנים: DN CL IVL–IANVS AVC דיוקן ללא כתר לימין.

גב: FEL TEMP REPARATIO חייל דוקר פרש. 

Æ, 2.29 גרם, 19 מ״מ.

.LRBC II:60, No. 685 :השוו

14. סל 302, לוקוס 52, ר״ע 112012. 

351–361 לסה״נ.

פנים: דיוקן לימין.

גב: [FEL TEMP REPARATIO] חייל דוקר פרש. 

Æ, 2.42 גרם, 15 מ״מ. 

.LRBC II:102, No. 2768 :השוו

15. סל 115, נקודה 27, ר״ע 112023. 

383 לסה״נ.

פנים: דיוקן לימין.

גב: VOT/XX/MVLT/XXX כתובת בתוך זר.

Æ, 2.29 גרם, 19 מ״מ.

.LRBC II:101, No. 2738 :השוו

16. סל 301, לוקוס 51, ר״ע 112009. 

383–395 לסה״נ.

פנים: [- - -]PF AV[- - -] דיוקן לימין, עטור נזר פנינים.

גב: [SALVS REI PVBLICAE] ניצחון גוררת שבוי לשמאל; בשטח: †

Æ, 1.03 גרם, 13 מ״מ. 

.LRBC II:102, No. 2767 :השוו

17. סל 302, לוקוס 52, ר״ע 112013. 

383–395 לסה״נ.

פנים: דיוקן לימין, עטור נזר.

גב: [SALVS REI PVBLICAE] ניצחון גוררת שבוי לשמאל; בשטח: $

Æ, 0.65 גרם, 12 מ״מ. 

.LRBC II:102, No. 2768 :השוו
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18. סל 301, לוקוס 51, ר״ע 112010. 

המאות הד׳–הה׳ לסה״נ.

פנים: דיוקן לימין.

Æ, 0.32 גרם, 10 מ״מ. 

סיכום

ראשית ההתיישבות בחורבת גנים הייתה סמוך למקום שהוקם בו לימים קבר שיח׳ א-נבי ח׳יידר, ויש לייחסה לימי הבית 

הראשון )תקופת הברזל הב׳(. ממצאי הסקרים והחפירות באתר מצביעים על פעילות בשלוש תקופות עיקריות, נוסף על 

תקופת הברזל: לימי הבית השני )המחצית השנייה של המאה הב׳ לפסה״נ – המחצית הראשונה של המאה הב׳ לסה״נ( יש 

לייחס את חלקי המבנה, מקווה הטהרה וקברי הכוכים; לתקופה הביזנטית )המאות הד׳–הז׳ לסה״נ, אך בעיקר המאות הו׳–

הז׳ לסה״נ( יש לייחס את הגת שבה מגרעת למכבש בורג, מרכיב נפוץ במכבשי יין בתקופה זו; והתקופה הממלוכית )המאות 

הי״ג–הי״ד לסה״נ( מיוצגת במכלול הקרמי. חרסים ספורים מסוף התקופה הפרסית או מראשית התקופה ההלניסטית )ר׳ 

Rapuano 2017: Figs. 3:10; 4:4; 10:6( עשויים להעיד על פעילות בשטחי החפירה בתקופה זו; אפשר שזו קשורה לפעילות 

שהתקיימה בחורבת גנים הסמוכה.

מיקום האתר — סמוך למפגש הנחלים ישעי, שמש ושורק, ולא הרחק מנחל ירמות — הקנה לו נגישות לקרקעות פוריות 

בנחל שורק מאידך. בשל מספרם המצומצם של מקורות המים הקבועים  ולדרך הראשית  הנחלים מחד  שנמצאו בעמקי 

בסביבה, נדרשו המתיישבים לאגור מים בבורות, שמאות כמותם נמצאו בשפלת יהודה.

היישוב היהודי בחורבת גנים בימי הבית השני איננו תופעה יוצאת דופן. בצפון שפלת יהודה, ברדיוס של 10 ק״מ סביב 

תשס״ב:141–157(.  )זיסו  התושבים  של  היהודית  לזהותם  עדויות  שבהם  כפריים  אתרים  מעשרים  למעלה  נסקרו  האתר, 

ראשית היישוב במקום הייתה כבר בימי החשמונאים, ככל הנראה במחצית השנייה של המאה הב׳ לפסה״נ. לא מן הנמנע 

כי יישוב זה נועד להרחיב את היישוב הקדום. שטחו הבנוי השתרע על פני כ-15 דונם, שנכללו בהם שטחים פתוחים. בשל 

שטחה המצומצם של החפירה שערכנו בחלק הבנוי של האתר, אין אפשרות לקבוע את גודלם של השרידים ואם הם שייכים 

לכפר או לבית אחוזה. ייתכן שקירות המעטפת העבים במבנה שנחשף בשטח B )נקודה F11( מעידים על אופיו המבוצר. 

יש להניח כי פרנסת התושבים במקום התבססה על חקלאות, חרף העובדה שלא נחשפו מתקנים לעיבוד תוצרת חקלאית 

שיכולנו לשייך לימי הבית השני. על פי הממצא הקרמי, נראה כי היישוב המשיך להתקיים גם לאחר המרד הגדול, ופסק רק 

בעקבות מרד בר כוכבא.

להיווכח משטחה  שניתן  ככל   — דומה  כי  אף  הביזנטית,  בתקופה  חודשה  באתר  הפעילות  כי  להעיד  כדי  בממצא  יש 

המצומצם של החפירה — כי הפעם אופייה היה שונה. בשטח המצומצם שנחפר לא נמצאו שרידים אדריכליים שניתן לייחס 

לתקופה הביזנטית, והנוכחות הקרמית מתקופה זו דלה בהשוואה לממצא מימי הבית השני. עם זאת, מכלול הגתות והצלב 

החרות באבן שנמצא סמוך למחצבה מס׳ 3 מעידים אולי על דתם של התושבים. נראה, לפיכך, כי בתקופה הביזנטית הוקם 

נמצאה במאות  הביזנטית  יהודה בתקופה  אינטנסיבית בשפלת  להתיישבות  עדות  מנזר.  או  בית אחוזה  חווה,  בית  באתר 

האתרים שנסקרו מתקופה זו )דגן תשנ״ב ]א[:20–21(. 

מן התקופה האסלאמית הקדומה נתגלו רק חרסים ספורים, ואין בהם כדי להעיד על פעילות באתר. עדות להתיישבות 

בחורבת גנים בתקופה הממלוכית היא הממצא הקרמי ממכלול הגתות, המלמד שלפחות בגת 1 נעשה שימוש משני, אולי 
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להפקת שמן זית. דומה כי בתקופה זו היה היישוב באתר דליל, כפי שעולה מנתוני הסקר באתרים אחרים בשפלת יהודה 

)דגן תשנ״ב ]א[:20(. 

הערות

החפירות נערכו במשך שלושה שבועות בחודשים מרס–אפריל 2006 )הרשאה מס׳ A-4745(. את החפירה, מטעם רשות העתיקות, ניהל עפר שיאון,   1

)GPS(, ראיד אבו ח׳לף )מנהלה(, צילה שגיב )צילום(, אבי האג׳יאן )מדידות וסרטוט(, אליזבטה  והשתתפו בה אמיר דקל )מנהל שטח(, הרלי שטרק 

בלשוב ונטליה זאק )סרטוט(, אירינה לידסקי–רזניקוב )ציור חרסים( ורעיה ויניצקי )מעבדת מתכת(. רוברט קול כתב את הדוח הנומיסמטי ויהודה רפיואנו 

כתב את הדוח הקרמי. תודתי לכולם. את המאמר ערכה דפנה שטראוס. מאז החפירה נערכו באתר שלוש חפירות נוספות )בן-ארי 2017, ור׳ שם הפניות(.

ברצוני להודות לד״ר יהודה דגן על שהעמיד בפני נתונים מסקרים שערך אך טרם פורסמו.  2

ברצוני להודות לד״ר צבי גרינהוט ולדניאל עין מור על השימוש בדוחות הפיקוח שלהם ושילובם בדוח זה.  3

ד״ר דוד עמית ז״ל הפנה את תשומת לבי לאפשרות זאת, ואני מוקיר לו תודה על כך.  4

ברצוני להודות לד״ר דני שיאון על הפניית תשומת לבי לאפשרות זו.  5

ברצוני להודות לד״ר רפאל פרנקל על ההפניות הביבליוגרפיות והאפשרות לצטט את הממצא טרם פרסומו.  6

המטבעות נוקו בידי לנה קופרשמיט במעבדת המתכות של רשות העתיקות, וצולמו בידי קלרה עמית, רשות העתיקות.  7
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Horbat Gannim: remains of a buildinG, a ritual bath, burial Caves and 
installations

ofer sion

In the spring of 2016, an excavation (230 × 250 m; Fig. 1: B, C) was conducted south of Moshav Yishʻi in the 

northern Judean plain, on the eastern edge of Horbat Gannim (Khirbat Umm Jina; map ref. 195850/628180). 

Surface remains of the Arab village of Umm Jina are evident at the site (Fig. 2). Surveys conducted in the 

nineteenth century identified ancient remains inside the village. Modern surveys examined ruins outside the 

village boundaries, recovering potsherds from the Iron Age II (sparse), Hellenistic, Roman (considerable 

quantities), Byzantine, Early Islamic, Mamluk and Ottoman periods. 

Prior to the current excavation and following it, two surveys, which included probe trenching, were conducted 

at the site. The finds reveal that the site extends across a large area (50 dunams) and includes three concentrations 

of architectural remains (Fig. 1): around the tomb of Sheikh en-Nabi Kheider in the western part of the site (A); in 
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the center of the site (B); and c. 50 m to the north (C). Thirty points of archaeological interest excavated in Areas 

B and C (Fig. 3) yielded the remains of a building, burial caves and a variety of installations.

Building Remains (F11; Plan 1; Figs. 3, 4).— The excavation exposed a retaining wall of an agricultural terrace 

(Sq 6) and the northeastern part of a rectangular building (Sq 5; Figs. 5, 6). The building’s thick walls suggest that 

it was either fortified or carried a second story. It was erected in the Second Temple period, and its use continued 

into the early second century CE, as evidenced by the pottery vessels (see Rapuano 2017: Figs. 1–4) and the coins 

(Nos. 1–3, 5–11) found in and around the building. Coins and a few ceramic finds from the Byzantine and Early 

Islamic periods were also found.

Ritual Bath (Miqveh; F4B; Plan 2; Fig. 7).— The ritual bath consists of a stepped entrance chamber (L18, L121) 

and an immersion pool (L109, L113; c. 27 cubic m; Fig. 8) hewn along a north–south axis. Its size and location 

point to a public facility in an agricultural plot located near the burial ground—a practice found elsewhere as 

well. The ceramic finds (see Rapuano 2017: Figs. 5–7; 8:1–5), a coin from the entrance chamber (No. 4) and the 

plaster on the walls indicate that it was installed in the first century BCE and was used until the time of the Bar 

Kokhba Revolt. 

Winepresses (F12; Plan 3; Figs. 9–11).— Two winepresses (1, 2) were hewn alongside each other, separated by a 

rock-hewn wall (W1). In the center of the treading floor of Winepress 1 (A), a depression was hewn (B; Plan 3: 

Section 2–2) for the base of a screw press, which is characteristic of winepresses from the Byzantine period. At 

some stage, depressions (1–12; pressing installations?) were hewn in the treading floors of the two winepresses. 

Most of the potsherds found at the bottom of the collecting vat of Winepress 1 (L139; see Rapuano 2017: Fig. 

9:7–11) date from the Mamluk period, suggesting that the depressions were made at that time. 

Quarries (F3, F4A, F25, F26, F29A,B, F31, F47, F49A,B; Table 1; Plans 4–9; Figs. 12–16).— Ten quarries were 

exposed, mostly in the southern and western parts of the excavation area. In addition, all the installations hewn 

at the site—including burial caves and winepresses—may be regarded as quarries, since stones were obtained 

from them when they were quarried. A cross was engraved in the rock near Quarry 3 (Fig. 12). Most of the 

quarries were probably worked in the late Second Temple and Byzantine periods, when the site was a flourishing 

settlement. 

Burial Caves (F12A, F20, F25, F40; Table 2; Plans 10–12; Figs. 17–19).— Caves 12A, 20 and 40 have square 

entrances decorated with square, hewn frames, fit for the reception of closing stones. The caves, found full of silt, 

were not excavated, but are probably koch-type caves, typical of Jewish sites from the Second Temple period. 

The potsherds recovered from the entrances to Caves 12A, 20 and 40 date from the first–second centuries CE (see 

Rapuano 2017: Figs. 10:5–8; 11:1–6). 
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Cistern (F23; Plan 13; Fig. 20).— The cistern is bell-shaped. Once it had fallen into disuse, it was filled with a 

mixture of soil and stones. 

Cupmarks.— Cupmarks were surveyed throughout the site: near the quarries and in nine other locations unrelated 

to installations (F1, F2, F5–F10, F21; Plan 14–16; Figs. 23, 24). Three cupmarks were exposed at Point 10 (Fig. 

21) next to a circular rock-hewn surface divided in two (up to 2 cm deep; Fig. 22); this may be a bodeda or a 

field-boundary marker from the Roman period. 

The site was first settled in the Iron Age II. The remains recovered from the excavation are attributed to two 

periods: the building, ritual bath and koch-burial/s date to the Second Temple period (second half of the second 

century BCE–first half of the second century CE) and Winepress 1 is attributed to the Byzantine period (fourth–

seventh centuries CE, but mainly sixth–seventh centuries CE). Also found were a Mamluk pottery assemblage 

and a few potsherds from the late Persian–early Hellenistic periods. 

The Jewish settlement at Horbat Gannim was initially established in the Hasmonean period, probably in the 

second half of the second century CE, continued to be inhabited after the Great Revolt and was abandoned only 

following the Bar Kokhba Revolt. This Second Temple period settlement was not an isolated phenomenon. Over 

twenty rural sites with evidence of Jewish occupation are known in the area. The site was reoccupied during the 

Byzantine period, when either a farmhouse, an estate or a monastery was established there. The Mamluk finds 

show that secondary use was made of the winepresses, possibly for the production of olive oil. 

Captions to illustrations 

Fig. 1. Location map.

Fig. 2. Horbat Gannim, Area A, general view looking west.

Fig. 3. Horbat Gannim, Areas B and C: Map of surveyed and excavated remains. 

Fig. 4. The excavation squares in Area B (F11) and adjacent installations, looking north.

Plan 1. The excavation squares in Area B (F11), plan and sections.

Fig. 5. Northeast part of the building, looking south.

Fig. 6. Floor of the building, looking south.

Plan 2. Ritual bath (F4B), plan and section.

Fig. 7. Ritual bath, looking southwest.

Fig. 8. Ritual bath, immersion pool, looking southwest.

Fig. 9. Winepresses at F12, looking west.

Fig. 10. Winepresses at F12, looking north.

Plan 3. Winepresses at F12 and Burial Cave 12A, plan and sections.
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Fig. 11. Winepress 1, collecting vat (C), looking east.

Plan 4. Quarry 3, plan and section.

Fig. 12. Cross hewn in rock near Quarry 3.

Plan 5. Quarry 4A, plan and section.

Fig. 13. Quarry A4, looking east.

Plan 6. Quarry 26, plan and section.

Fig. 14. Quarry 26, looking southeast.

Plan 7. Quarries 29A, 29B, 31, plan and sections.

Fig. 15. Quarry 31, looking northwest.

Plan 8. Quarry 47.

Plan 9. Quarries at F49 (49A, 49B), plan and sections.

Fig. 16. Quarries at F49, looking south.

Fig. 17. Entrance to Burial Cave 12A, looking south.

Plan 10. Burial Cave 20, plan and sections. 

Fig. 18. Entrance to Burial Cave 20, looking southeast.

Plan 11. Burial Cave 25, plan and sections.

Fig. 19. Entrance to Burial Cave 25, looking southeast.

Plan 12. Burial Cave 40, plan and section.

Plan 13. Cistern 23, plan and section.

Fig. 20. Cistern 23, looking north.

Plan 14. Cupmarks at F10, plan and section.

Fig. 21. Cupmarks at F10, looking southwest.

Fig. 22. Bodeda(?) at F10, looking southwest.

Plan 15. Cupmarks at F21, plan and section.

Plan 16. Cupmarks at F30, plan and section.

Fig. 23. Cupmark 30A, looking east.

Fig. 24. Cupmark 30B, looking east.


