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 ירושלים, רחוב הנביאים:
מבנה ציבור מן התקופה הביזנטית ושרידים מן התקופה העות'מאנית

גדעון סולימני

בשנים 2007 ו־2008 נערכו שתי עונות חפירה לקראת בנייה במתחם 'בית הבישוף' )בית קלק( ברחוב הנביאים 25 
 A איור 3(: בשטח ;A–E( 1 נפתחו חמישה שטחי חפירה.)בירושלים )נ"צ 221150-80/632350-80; איורים 1, 2
נחפרו 12 ריבועים בשני טורים )8 × 28 מ'(; בשטח B, שנפתח לצד שטח A, מדרום־מערב לו והופרד ממנו במחיצה 

שתי עונות החפירה )הרשאות A-5392 ,A-5249( נערכו בניהולו של המחבר מטעם רשות העתיקות ובמימון חברת אזורים. סייעו בחפירה   1

דנית לוי וכפה מסארווה )ניהול שטחים(, יוסי אוחיון וראיד אבו ח'לף )מנהלה( ואדים אסמן, מרק קיפניס, מרק קונין, טניה קורנפלד ואבי 
האג'יאן )מדידות ושרטוט(, צילה שגיב )צילום שטח(, דונלד צבי אריאל )נומיסמטיקה(, תמר וינטר )זכוכית(, קלרה עמית )צילום סטודיו( 

ואירנה לידצקי־רזניקוב )ציור ממצא(. תודתי לדפנה שטראוס, עורכת המאמר, על תרומתה לאיכות המאמר.

איור 1. מפת איתור. 

22
1

00
0

22
1

20
0

22
1

40
0

22
1

60
0

22
1

80
0

22
1

00
0

22
1

20
0

22
1

40
0

22
1

60
0

22
1

80
0

632
600

632
600

632
400

632
200

632
000

631
800

631
600

632
400

632
200

632
000

631
800

631
600

m
2000

מ'

העיר העתיקה

אל  
שר

טי י
שב

רח' יפו רח' 

ני  המלכה 
ח' הל

ר

רח' הנביאים 

רח' חיל ההנדסה 

רח' מונבז 

The Old City

Ḥ
el H

a-H
andasa St.

Yafo St.

Ha-Nevi’im St.

Shivṭe Y
israel St.

M
onbaz St.

Hele
ni H

a-M
alka S

t.
The Excavation
החפירה



ירושלים, רחוב הנביאים: מבנה ציבור מן התקופה הביזנטית ושרידים מן התקופה העות'מאנית 2

מונבז 
רח' 

M
onbaz St.Bishop’s House

Compound

Ha-Nevi’im St.
רח' הנביאים 

m
1000

מ'

מתחם 'בית הבישוף'

איור 2. מראה מן האוויר של מתחם 'בית הבישוף' וסביבתו, מבט לדרום.

ברוחב 1 מ', נחפר שטח של כחמישה ריבועים; בשטח C, כ־10 מ' מצפון לשטח A, נחפר ריבוע אחד )5 × 5 מ'(; 
בשטח D, כ־25 מ' מצפון־מזרח לשטח A, נחפר ריבוע גדול אחד )7 × 14 מ'(; וכך גם בשטח E )4 × 6–5 מ'(, 
שנפתח כ־5 מ' מדרום־מערב לשטח B. בחפירה נחשפו שרידים משתי תקופות יישוב: התקופה הביזנטית )שכבה 
II( והתקופה העות'מאנית )שכבה I(; רק בשטח B נמצאו שרידים בנויים משתי התקופות. מן התקופה הביזנטית 
נחשפו בשטחים B ,A ו־D שרידיו של מבנה רחב ידיים עם חצר פריסטילית גדולה. מן התקופה העות'מאנית נחשפו 
בשטח E שרידי מבנה שזוהו בו שני שלבי בנייה, בשטחים B ו־C — קירות טרסה ושרידי דרכים, ובשטח A — שני 

בורות קטנים. כל השרידים נתגלו סמוך מאוד לפני השטח )בעומק של 0.2–0.1 מ'( 
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איור 3. מיקום שטחי החפירה.

)II שרידים מן התקופה הביזנטית )שכבה

בשטחים B ,A ו־D נחשפו שרידיו של מבנה מלבני רחב ידיים, שנבנה בכיוון צפון־מזרח–דרום־מערב )ויתואר להלן 
כציר כללי מזרח–מערב(; בחלקו המערבי השתרעה חצר פריסטילית. הממצא שנחשף במילויים ובתשתיות מתחת 

לרצפות המבנה מלמדים כי הוקם בשלהי המאה הו' לסה"נ או מעט מאוחר יותר.

המבנה

המבנה מלבני וגדול במיוחד )50 מ' אורך לכל הפחות, 25 מ' רוחב; תכנית 1(. מן המבנה נחשפו — אף כי לא באופן 
מלא — חלקו המערבי )שטחים B ,A( וקטע מזרחי מן הקיר התוחם הצפוני )שטח D(. המבנה הוקם באזור שבו 
סלע האם משתפל בחדות מצפון־מערב )796.63 מ' מעפה"י( לדרום־מזרח )795.38 מ' מעפה"י(. בקירות המבנה 
1 מ' רוחב( נבנו יסודות של אבני גוויל קטנות שנשאו אבנים מסותתות גדולות שביניהן הונחו אבני   ;W8–W3(
גוויל קטנות. כל הקירות הושתתו על הסלע; הקיר המערבי )W5( הוקם לאחר שפני הסלע נחצבו לשמש לו יסוד. 
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תכנית 1. שטחים B ,A ו־D, שרידי המבנה מן התקופה הביזנטית )שכבה II(, תכנית סכמתית.

0 10m'מ

בשרידי המבנה לא נתגלה כל פתח. בחלקו המערבי של המבנה אפשר להבחין בשלושה מסדרונות המקיפים מרחב 
פנימי )כ־15 מ' רוחב; תכנית 2(, ככל הנראה סטווים המקיפים חצר פנימית.

הקירות  משני  קטעים  והשתמרו   ,Bו־  A הצפוני של שטחים  חלקם  כל  לאורך  נחשף  הצפוני  המסדרון  הסטווים. 

שתחמו אותו )W6 ,W4(. מן המסדרון המערבי נחשף רק חלקו הצפוני )W8 ,W5; איור 4(, ומן המסדרון הדרומי 
השתמר רק קטע קצר, והשתמר בו רק הקיר התוחם הפנימי )W3; איור 5(. למסדרונות הצפוני והמערבי, שבהם 
השתמרו קטעים משני הקירות התוחמים, רוחב דומה: רוחבו של המסדרון הצפוני כ־4 מ', ואילו רוחבו של המסדרון 
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תכנית 2. שטחים A ו־B, שרידי המבנה מן התקופה הביזנטית )שכבה II(, תכנית וחתכים.

2

2

1

1

L120

L131
L116

L124

L325L334
L324

L102

L127
L137
L147

L124
L145

L150

L100
L104

L134

L105

L112L113
L109L152

W3

W8

W6
W2

W5

2-2

1-1

L149
L114

Area Bשטח

Area Aשטח

L156

L129

L110

L111

W3

L134

794.51

795.95

795.32

795.46

795.45
795.17

795.63

795.45

795.70

795.93

795.70

794.44

794.85

795.18
796.38

795.86

795.86

795.60

L154

L138

L136

L153

L161

795.60

795.97

795.99

795.84

L103
L108
L113

L117
L125
L127
L137
L147

L120
L131
L149
L152

L104
L109
L112

L105
L114

L116
L124
L113

L115
L162

L132

L146
L160

L141

L130
L133
L148

L325

L323

L143 L144

L329

L163
L135

L332

L324

L334
L331

L330

W4

W4

W6

W6

W
9

W
8

W
5

795.91

796.40

796.24

796.05

795.47

795.75

796.24

795.78 795.68

795.68

795.87

795.56

795.54

795.87
796.21

796.13

796.90

796.43

795.97

796.11
795.95

795.95
795.73

796.09

795.00796.34

795.93

795.87 795.72795.37

795.69

795.90
795.30

1

2

3

4

5

6

0 2m

Floor tile

מ'

מרצפת

794.00

795.00

796.00

797.00

793.00

794.00

795.00

796.00

a

b

L126
L139

L106, L107

L117, L125

L154, L157

L158, L159

L327
L328

L136
L151

L145
L150
L156



ירושלים, רחוב הנביאים: מבנה ציבור מן התקופה הביזנטית ושרידים מן התקופה העות'מאנית 6

איור 4. המסדרון המערבי, מבט לצפון.
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ו־W8( שימשו   W4  ,W3( המערבי כ־3.75 מ'. נראה כי מסדרונות אלה היו סטווים, וכי הקירות הפנימיים שלהם
סטילובטים. עדות לכך היא לוחות אבן עבים )0.15 מ' עובי( — שנשאו ככל הנראה עמודים — אשר נמצאו על 

ראשיהם של קירות 4 ו־8 )איורים 6, 7(. 
במסדרון הצפוני שרדו קטעים מרצפה עשויה שכבה קשה של טיח לבן )L329 ,L328 ,L143(. על קטעי רצפה 
ואולי אף מעט  )L327( נמצאו שברי כלי חרס שזמנם בעיקר המאות הה'–הז' לסה"נ  אלה ובהצטברות מעליהם 
מאוחר יותר )ר' איור 1:16–6, 8, 13( ושברים של כלי זכוכית המתוארכים למאות הה' או הו' עד המאה הז' לסה"נ 
)ר' Winter 2020: Figs. 2:6, 10; 3:2, 3(. כן נמצאו עליהם שני שברי רעפים )ר' איור 12:17, 13(, לוח קטן מאבן 
גיר ששימש אולי לשיבוץ )ר' איור 4:18( וקמע עופרת דמוי לוח הנושא כתב קללה ביוונית, אשר תוארך למאות 
הד'–הו' לסה"נ )Daniel and Sulimani 2009 ;L143(. רצפת הטיח בחלק זה של המסדרון, שפני הסלע בו גבוהים, 
הונחה על מילוי )L161 ,L153 ,L144; כ־0.25 מ' עובי( של אדמת טרה רוסה שמעורבים בה מעט אבנים ושברי כלי 

חרס. 

איור 6. קיר 4 ושרידי ריצוף האבן בחצר )L138(, מבט למזרח.

L138



ירושלים, רחוב הנביאים: מבנה ציבור מן התקופה הביזנטית ושרידים מן התקופה העות'מאנית 8

איור 7. קיר 8 ומעליו קיר 2, מבט לצפון.

W8

המשכו למזרח של קיר 6, התוחם את המבנה מצפון, נחשף בשטח W7( D; תכנית 3; איור 8(. במרחק של כ־2.8 
מ' מדרום לקיר זה נחשף קטע קצר מאוד מקיר שנמשך במקביל לו. ייתכן שיש בכך כדי להעיד כי המסדרון הצפוני 
נמשך גם בחלקו המזרחי של המבנה; אפשר שגם שם היה זה סטו, אך אין בנתונים שבידנו כדי להכריע בשאלה 
זו. בשטח המסדרון נחשף מילוי של אדמה חומה בהירה ובו פיסות טיח רבות, שהונח על הסלע וניגש אל קיר 7 
)L709(; מילוי דומה נתגלה מעברו הצפוני של קיר 7 )L709–L707 ,L704(, ככל הנראה מחוץ לשטח המבנה. נראה 
כי מילויים אלה הונחו כהכנה להקמת המבנה או בעת הקמתו, וכי נדבך האבנים ששרד מקיר 7 הוא נדבך יסוד. 
המילויים שניגשו אל קיר 7, בעיקר מצפון לו, היו עשירים בממצאים, ובהם שברי כלי חרס )לא צוירו(, שברי רעפים 
 Winter 2020: Fig. 'ר' איור 5:17, 9, 10(, שברים של כלי זכוכית מן המאות הה' או הו' עד המאה הז' לסה"נ )ר(
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 .)II קיר 7 מן התקופה הביזנטית )שכבה ,D תכנית 3. שטח

0 2m'מ
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9 ,5 ,4 ,2:1(, וכן כ־240 טסרות מזכוכית צבעונית )ר' Winter 2020: Figs. 4:1–3, 7, 8; 6:2( ושבר של זגוגית חלון 
2.)Winter 2020: Fig. 6:4 'ר(

המסדרון הדרומי — השטח שמדרום לקיר 3 — נפגע מאוד, ולא נותרו בו שרידי רצפה. בשטח ששימש מסדרון 
אפשר היה להבחין במילוי אדמה )L139 ,L126 ,L114 ,L107–L105( שנועד לפלס את פני השטח לקראת הקמת 
המסדרון, שכן פני הסלע כאן משתפלים בחדות לכיוון דרום־מזרח. במילוי נמצאו קטעים קטנים מאוד של משטחים 
עשויים אבנים קטנות, אולי שרידיה של תשתית הרצפה, שבמקור הונחה על גבי מילוי האדמה. בשל הפגיעה באזור 
זה, קשה לקבוע בוודאות כי הממצא שנתגלה בשטח המסדרון שייך כולו למילוי. ממצא זה כלל שברים של כלי 
חרס )ר' איור 1:14, 6, 8, 9( וזכוכית )ר' Winter 2020: Fig. 1:2(, שהמאוחרים בהם הם מן המאות הו'–הז' לסה"נ, 
וכן שני שברי רעפים מחרס )ר' איור 6:17, 11( ושני לוחות אבן דקים, שמתארם מרובע עם פאה מתעגלת אחת, 

ששימשו כנראה בעיטור משובץ )ר' איור 2:18, 3(. 
בפינה הצפונית־מערבית של המבנה, במפגש המסדרונות הצפוני והמערבי, נחשפו שני אגנים מלבניים צמודים 
החולקים קיר משותף )L332 ,L324; כ־1.8 מ' אורך, כ־1.2 וכ־0.6 מ' רוחב; איורים 4, 9(. האגנים בנויים מאבנים 

בשל קרבתו הרבה של הסלע לפני השטח בחלק זה של החפירה )ר' איור 8(, קשה היה להבחין בין המילוי לבין שכבת פני השטח, ועל כן   2

לוקוס 709, שבו נמצא רובן המוחלט של הטסרות מזכוכית ניגש אל קיר 7 משני צדיו )ר' תכנית 3( ואף כיסה אותו. עם זאת, אפשר לקבוע על 
פי מספרי הסלים, כי כל הטסרות נמצאו מצפון לקיר או מעליו, אך לא מדרומו. כן ניתן לקבוע כי 84 הטסרות מסל 4041 נמצאו במילוי שניגש 
אל הקיר מצפון, 78 הטסרות מסל 4031 הגיעו ממפלס הגבוה מראש הקיר, ואילו 79 הטסרות מסל 4039 נמצאו מעל שרידי הקיר ומצפון לו. 

איור 9. המסדרון המערבי, מבט לדרום.
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קטנות ובינוניות שהשתמרו לגובה שני נדבכים )עד כ־5.0 מ' גובה( וטויחו מפנים ומחוץ. ניכר כי האגנים הותאמו 
בקפידה לפינת המבנה, ודומה על כן כי הם היו חלק מתכנית המבנה המקורית. אפשר שאגנים אלה היו בריכות מים 
שנקשרו לפעילות שהתקיימה במבנה. חיזוק להנחה זו נמצא בקטע קצר של תעלה )L163(, שקרקעיתה קעורה והיא 
מטויחת בטיח גס, אשר נחשפה לצד הפן הדרומי של קיר 6 בקצה המזרחי של שטח A; ייתכן שהתעלה, שצירה 

בקטע זה לפחות היה מזרח–מערב, הוליכה מים אל האגנים המטויחים, שלהם היה שימוש דתי. 
בתוך האגן הצפוני )L324( נמצאה ערמת אבנים, ובהן שבר של גלוסקמה )לא צויר(, מעורבת בשברי כלי חרס 
)לא צוירו( ובשברי רעפים )ר' איור 8:17(, ככל הנראה מילוי מכוון. באגן הדרומי )L332( נמצאה הצטברות אפורה 
בשל האפר הרב שהיה בה, שכללה שברי כלי חרס שאינם מאוחרים לתקופה הביזנטית )ר' איור 7:16, 11, 12(, 
 Winter 2020: Fig. 'שברים רבים של רעפים )לא צוירו( וכלי זכוכית המתוארך למאות הה' או הו' עד הז' לסה"נ )ר
3:1(. על גבי הקיר המזרחי של שני האגנים נבנה קיר דל )W9(. זמנו של הקיר ומטרת הקמתו אינם ידועים, אך יחסו 

הסטרטיגרפי לאגנים ובנייתו המרושלת מרמזים כי הוא הוקם לאחר שהמבנה כבר לא היה בשימוש המקורי שלו. 
מתקן נוסף )L331; ר' איור 4( נתגלה מעט דרומה יותר במסדרון המערבי, והוא ניגש לקיר 5. זהו מתקן מלבני 
קטן )0.3 × 0.5 מ'( הבנוי נדבך אחד של אבני גוויל קטנות שביניהן נותר רווח, ככל הנראה פתח, הפונה למזרח; 
קרקעיתו עשויה עפר כבוש. אף שברור כי בוני המתקן הכירו את קיר 5, קשה ליישב מתקן זה, הבנוי ברישול, עם 
5. בהצטברות שבתוך המתקן נתגלו רק חרסים ספורים )לא צוירו(. אל מתקן זה  המבנה המפואר שלו שייך קיר 
ניגשת רצפה עשויה אבני גוויל קטנות )L330( שהשתרעה צפונה )L334(, וכנראה שאף היא ניגשה לזוג האגנים. על 
הרצפות הללו נמצאו מפולות אבן ואפר רב, המעידים, בדומה להצטברות בתוך אגן 332, על שרפה והרס שהביאו 
לתום השימוש באגנים וככל הנראה גם במתקן 331. בין שברי כלי החרס שנמצאו על רצפה 330 נמצאו שני קנקנים 
שתאריכם למן המאה הד' ועד המאה הח' לסה"נ )ר' איור 9:16, 10(. אף שלא ניכרה כל עדות להרמת רצפות או 
להבדל בין זמנם של כלי החרס על רצפה 330 לבין הרצפות האחרות במבנה, דומה כי סגנון בנייתו של מתקן 331, 
9, ומיקומם של שני אלמנטים אלה, מעידים כי יש לשייכים לשלב שימוש במבנה המאוחר  הדומה לזה של קיר 
לשימוש המקורי והסדיר בו. מכל מקום נראה כי יש לקשור את השרפה שהתחוללה בחלק זה של המבנה עם תום 

השימוש בו, גם אם היה זה לאחר שהשימוש המקורי במבנה הסתיים. 

החצר. החצר הפנימית שהוקפה בסטווים רוצפה בלוחות אבן דקים )5 ס"מ עובי(. אלה שרדו בשלושה קטעים: 

 ;L138( לצד קיר 4 וסמוך לו ,)איור 10 ;L325( 8בפינה הצפונית־מערבית של החצר, שם ניגש הריצוף לקירות 4 ו־
ר' איור 6( ובדרום החצר, שם שרדה מרצפת אחת לצד קיר 3 )L108; ר' איור 5(. בשל הקרבה לפני השטח, הממצא 
בהצטברות מעל רצפה 325 היה מעורב וכלל פריטים מן התקופה העות'מאנית. ברוב השטח שנחפר בחצר נתגלתה 
התשתית לרצפה זו )L162 ,L149 ,L148 ,L145 ,L137 ,L131 ,L124 ,L109(: מפלסים של אבנים קטנות ובינוניות 
ומעליהם שכבת גיר כתוש, ששימשה מצע למרצפות )איורים 11, 12(. בעת פירוק התשתית נמצאו בה כלי חרס, 
שהמאוחרים בהם הם מן המאות הו'–הז' לסה"נ ואולי אף המאה הח' לסה"נ )ר' איור 1:15–4, 6–10, 12–14(, וכן 
שבר של כותרת עמוד מאבן גיר, שכנראה שולב בתשתית בשימוש משני )ר' איור 6:18(. העדרן של המרצפות ברוב 
שטח החצר מעיד כי הן הוסרו, אולי כבר בעת העתיקה. במהלך החפירה נראה היה כי את שרידי תשתית הריצוף 
בחצר כיסתה הצטברות )L133 ,L127 ,L125 ,L115 ,L104(, אך קשה היה להבחין בוודאות בינה לבין התשתית, 
בה מכלול  נמצא  זאת,  עם  העות'מאנית.  מן התקופה  מילויי אדמה  לבין  בינה  גם   — לפני השטח  קרבתה  ובשל 
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איור 10. רצפה 325, מבט למערב.

איור 11. תשתית 131, מבט למערב.
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איור 12. תשתית 124, מבט למזרח.

קרמי ברור מן התקופה הביזנטית )המאות הה'–הו' לסה"נ; ר' איור 5:15, 11(.3 בשני מקומות בשטח החצר נמצאו 
 Winter 2020: Figs. 'בתשתית ובמה שנראה כהצטברות שמעליה כמויות גדולות של טסרות מזכוכית צבעונית )ר
5 ;6–4:4( ושברים של זגוגיות חלון )ר' Winter 2020: Fig. 6:3(: 477 טסרות, מהן 74 בצבע זהב, ו־27 שברי זגוגית 

.)L127( 3a ו־25 טסרות נמצאו בריבוע ,)L162/L115( 4b נמצאו בריבוע
 ,L154–L150 ,L147 ,L113 ,L112( התשתית הונחה על מילוי של אדמה חומה מעורבת באבנים קטנות ובינוניות
L160 ,L157 ,L156; איור 13( שנועד לפילוס השטח בשל השתפלות פני הסלע לכיוון דרום־מזרח, והונח כהכנה 
10–15(, שהמאוחרים בהם מתוארכים   ,7 להקמת המבנה. במילוי נמצאו שברי כלי חרס רבים )ר' איור 2:14–5, 
איור  )ר'  יותר; אחד השברים שייך לקערה שנשאה טביעת צלב  ואולי אף מעט מאוחר  הו'–הז' לסה"נ,  למאות 
11:14(. כן נמצאו בו שברי כלי זכוכית, המתוארכים ברובם לתקופה הביזנטית )המאות הה' או הו' עד המאה הז' 
לסה"נ; ר' Winter 2020: Figs. 2:2, 7, 8; 3:4( ובמקצתם קדומים יותר )ר' Winter 2020: Fig. 1:1, 3(, שבר של 
 6 קערת שיש )ר' איור 1:18( ואבני פסיפס רבות, רובן לבנות ומקצתן צבעוניות. מילוי דומה נמצא מצפון לקיר 

 .)L159 ,L158(

12 לצד הממצא מן התשתית מאחר שקשה לקבוע  127 שנמצאה מעל התשתית, אך הם מוצגים באיור  פריטים אלה מיוחסים להצטברות   3

בוודאות כי הם אכן מאוחרים לתשתית.
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הממצא

בשרידי המבנה ובמילוי שעליו הוקם נמצאו שברי כלי חרס רבים שעיקרם מן התקופה הביזנטית )המאות הד'–הז' 
לסה"נ(, אך מקצתם קדומים ומעט מאוחרים יותר )איורים 14–16(. נוסף על הממצא הקרמי, הניבה החפירה במבנה 
שברים רבים של רעפים מן התקופה הביזנטית )איור 17(; שברים של כלי זכוכית, שרובם מן המאות הה' או הו' 
 Winter( לצד מאות טסרות מזכוכית צבעונית ,)Winter 2020: Figs. 1–3( עד הז' לסה"נ וכמה מהם קדומים יותר
Figs. 4–6:1, 2 :2020( ושברים של זגוגיות חלון )Winter 2020: Fig. 6:3, 4(; פריטים אחדים מאבן )איור 18(; 

ומטבעות רבים )Ariel 2020(, שרובם מן התקופה הביזנטית, אך מספר לא מבוטל מהם קדום יותר )המאה הב' 
לפסה"נ–המאה הא' לסה"נ( וכמה מהם מן התקופות האסלאמיות.

ופכיות, מתוארכים  קנקנים, פכים  סירי בישול,  ובהם קערות, קדרות,  כלי החרס,   —.)16–14 )איורים  כלי החרס 

הרומית  התקופה  לשלהי  ובמקצתם   , לסה"נ(  הו'–הז'  )המאות  הביזנטית  התקופה  של  המאוחר  לחלקה  ברובם 
וחלקה המוקדם של התקופה הביזנטית )המאות הג'–הה' לסה"נ( ולשלהי התקופה הביזנטית ולתקופה האומיית 
 Magness( מופיעות בעבודתה של מאגנס  תוארכו מכלולים אלה  פיהן  לסה"נ(. הקבלות שעל  הז'–הח'  )המאות 
 Geva 2003;( ובפרסומים של החפירות העיקריות בירושלים ובסביבתה, דוגמת החפירות ברובע היהודי ,)1993

 .)Aharoni 1962; 1964( וברמת רחל )2006

הכלים מוצגים להלן על פי מוצאם במבנה: המילוי בשטח A שהונח לקראת הקמת המבנה )איור 14(, התשתית 
שנחשפה בחצר המבנה וההצטברות שזוהתה מעליה )שטח A; איור 15( ורצפות המבנה ושרידי השריפה שנתגלו 

איור 13.מילוי 150 מתחת לתשתית אבנים וגיר כתוש, מבט לדרום־מערב.
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במסדרון המערבי של המבנה ובאגן 332 )שטח B; איור 16(. למרות הפרדה זו, קשה להצביע על הבחנה כרונולוגית 
לסה"נ( לצד  )המאות הה–הז'  הביזנטית  מן התקופה  חרס  כלי  ישנם  בכולם  בין שלושת המכלולים, שכן  ברורה 
זמנם מגיע עד המאה הח' לסה"נ. אפשר  וכלים שטווח  )בעיקר מן המאות הד'–הה' לסה"נ(  יותר  כלים קדומים 
שהגורמים לכך הם מצב ההשתמרות הגרוע של השרידים, קרבתם לפני השטח ופעילות הבנייה והנטיעה במקום 

בשלהי התקופה העו'תמאנית )להלן(. עם זאת, אפשר להצביע על כמה מאפיינים של המכלול הקרמי. 
2; ואולי גם איורים  במכלול אפשר להבחין בכלים אחדים מן התקופה הרומית )הב'–הד' לסה"נ; איור 1:14, 
3:15 ו־12:16(. רוב הממצא הקרמי הוא מן התקופה הביזנטית, וזמנו המאות הד'–הז' לסה"נ )איורים 3:14–15; 
1:15–6, 8–12; 1:16–9, 13(; בקבוצה זו ייצוג רב לקערות ששפתן מעוטרת בעיטור מקדה. כן נמצאה קבוצה קטנה 
של כלים שזמנם המאות הז'–הח' לסה"נ )איורים 13:15; 6:16, 10(. עם זאת, למעט קערה אחת )איור 7:15(, אין 
בממצא כלים שאפשר לייחס באופן מובהק למאה הח' לסה"נ. הכלים המאוחרים ביותר נמצאו רק בתשתית המבנה 
ועל הרצפות ולא במילוי שהונח כהכנה להקמת המבנה )אם התאריך הקדום יותר המוצע לקערה באיור 10:14 הוא 
המדויק יותר(. בדומה, נראה כי קערות ששפתן נוטה חוצה מיוצגות במידה רבה יותר בתשתית ועל הרצפות )איורים 
12; 9:16( נעדרים לחלוטין מן המילויים שמתחת לרצפות.  'עזה' )איורים 11:15,  2( וכי קנקני   ,1:16 ;3  ,2:15
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.)A איור 14. כלי חרס מן המילויים מתחת לרצפות המבנה )שטח
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הקבלות ותיארוך )לסה״נ(תיאורסללוקוסטיפוסמס׳

חומר חום־אדום, צרוף היטב, דופן דקה, שפה מרוכסת 1071029/1סיר בישול1
מקופלת פנימה

המאות הב׳–הד׳
Geva 2006:190, Pl. 7.1:16

המאות הג׳–הד׳חומר חום־אדום, שפה מעובה ומקופלת חוצה, מירוק1121044/11קנקן2
Geva 2003:431, Pl. 18.1:16

המאות הד׳–הו׳חומר חום־אפור, שפה נוטה חוצה עם מרזב, מירוק1521150/1קערה3
Magness 1993:204–206, From 1

חומר אפור־שחור, שפה נוטה חוצה, עיטור גלי סרוק 1501155/5קערה4
על השפה

המאות הד׳–הה׳
Magness 1993:207, From 2A

המאות הו׳–הז׳
Geva 2003:431, Pl. 18.1:13

המאות הד׳–הו׳חומר אדום, דופן דקה, שפה ישרה, מרוק בפנים 1501152/1קערה5
Geva 2003:432, Pl. 18.2:8

המאות הו׳–הח׳
Magness 1993:195, From 1B

חומר אדום, שפה משולשת, חיפוי, מירוק אדום בפנים 1071024/4קערה6
ועל השפה

המאה הו׳
Geva 2003:431, Pl. 18.1:3, 4

חומר חום־אדום, שפה משולשת, מירוק בפנים ועל 1121036/9קערה7
השפה

המאה הו׳
Geva 2003:431, Pl. 18.1:3, 4

חומר חום בהיר, צרוף היטב, שפה משולשת, חיפוי, 1071029/3קערה8
מירוק בפנים ובחוץ

המאה הו׳
Geva 2003:431, Pl. 18.1:3, 4

חומר חום־אפור, שפה משולשת מחורצת, עיטור בוהן 1061017/2קערה9
בחוץ

המאות הו׳–הז׳
Magness 1993:207–208, From 2B 

המאות הז׳–הח׳חומר חום־אדום, שפה נוטה חוצה עם מרזב, מירוק1121030/4קערה10
Geva 2003:432, Pl. 18.2:12

המאות הו׳–הז׳
Magness 1993:207–208, From 2B

טביעת צלב1121044/1קערה11 

חומר לבן בהיר, שפה ישרה, רכס בחיבור הצוואר 1501137/8קנקן12
והשפה, מירוק

המאות הו׳–הז׳
Geva 2003:431, Pl. 18.1:22

המאות הו׳–הז׳חומר אדום, צרוף היטב, שפה ישרה, מירוק1501137/4קנקן12
Geva 2003:431, Pl. 18.1:22

המאות הד׳–הה׳חומר חום־אפור, שפה מעובה, מירוק1121044/7קנקן14
Magness 1993:222–223, From 3

חומר חום־אדום, דופן דקה, שפה משולשת נוטה חוצה 1501131/10פך15
ומקופלת חוצה, רכס מתחת לשפה, מירוק

המאות הו׳–הז׳
Magness 1993:241, From 14B

4איור 14 
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הקבלות ותיארוך )לסה״נ(תיאורסללוקוסטיפוסמס׳

המאות הד׳–הו׳חומר אדום, שפה משולשת, עיטור על השפה, מירוק1241101/5קערה1
Magness 1993:186–187, From 1
Geva 2003: Pl. 18.1:3 

המאות הד׳–הו׳חומר חום־אדום, שפת מדף משולשת, מירוק בפנים1371108/8קערה2
Magness 1993:203

חומר חום־אדום, שפה נוטה ומופשלת החוצה, מירוק 1481139/6קערה3
בפנים

המאות הג׳–הז׳
Magness 1993:190, Nos. 7, 8
Geva 2006:204–206, Pl. 7.1

המאה הו׳חומר חום־אדום, בסיס שטוח, מירוק בחוץ ובפנים1241101/12קערה4
Geva 2006:204–206, Pl. 7.1:2

המאה הו׳חומר אדום, חיפוי, מירוק אדום בחוץ ובפנים1271082/1קערה5
Geva 2003:432, Pl. 18.2:3

המאה הז׳חומר אדום, צרוף היטב, שפה משולשת, מירוק1481123/2קערה6
Magness 1993:192, From 4
Geva 2003:431, Pl. 18.1:5 

המאה הח׳חומר חום־אדום, צרוף היטב, מירוק1351094קערה7
Magness 1993:199, No. 7, From I
Geva 2003:432, Pl. 18.2:8

סיר 8
בישול

המאות הו׳–הז׳חומר אדום כהה, דופן דקה, שפה משולשת1241097/2
Magness 1993:219–220, From 4
Geva 2006:204–206, Pl. 7.1:15

חומר חום־אדום, צרוף היטב, שפה מקופלת חוצה 1481139/13קנקן9
וישרה, מירוק 

המאות הד׳–הה׳
Magness 1993:224–225, From 4A

המאות הד׳–הה׳חומר חום־אדום, צרוף היטב, שפה מעובה, מירוק1481139/5קנקן10
Magness 1993:223, No. 4, From 3

המאות הה׳–הו׳חומר חום אדום, מירוק1271074/2קנקן11
Magness 1993:232, From B
Geva 2003:431, Pl. 18.1:23

חומר חום־אדום, צריפה בינונית, שפה קצרה וישרה 1491138/4קנקן12
בחלק העליון

המאה הה׳
Magness 1993:232, From B

המאות הו׳–הז׳
Geva 2003:432, Pl. 18.2:18

המאות הז׳–הח׳חומר חום־אדום, צריפה בינונית, מירוק1481147/4קנקן13
Magness 1993:227, No. 7 

Aharoni 1964: Pl. 23:8חומר לבן־אפור, שפה נוטה חוצה, מירוק בחוץ1241059/2פכית14

איור 315
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הקבלות ותיארוך )לסה״נ(תיאורסללוקוסטיפוסמס׳

המאות הד׳–הו׳חומר אדום, שפה נוטה חוצה, מירוק3292092/9קערה1
Magness 1993:204–206
Geva 2006: Pl. 7.1:7, 8

המאות הד׳–הו׳חומר אפור־חום, דופן דקה, מירוק3292092/10קערה2
Magness 1993:204
Geva 2006: Pl. 7.1:7, 8

חומר אפור־שחור, שפה מעובה נוטה חוצה, 3292092/5 קערה3
מירוק

המאות הו׳–הז׳
Magness 1993:190:2, From 3
Geva 2003:432, Pl. 18.2:5

המאות הה׳–הז׳חומר אדום, חיפוי, מירוק בפנים ובחוץ3272083/3קערה4
Aharoni 1962: Pl. 3:8

חומר אדום־חום, צרוף היטב, שפה נוטה חוצה 3272083/6קדרה5
עם מרזב, מירוק

המאות הה׳–הז׳
Magness 1993:204–205
Geva 2003:431, Pl. 7.1:10

חומר אדום כהה, צרוף היטב, מרזב בחלק 3292092/6קערה6
הפנימי של השפה, מירוק

המאות הז׳–הח׳
Magness 1993:198–199, From 2A

המאות הה׳–הז׳חומר חום בהיר, שפה נטויה ומעובה, מירוק3322105קדרה7
Magness 1993:204–205
Geva 2006: Pl. 7.1:12

המאות הד׳–הה׳חומר אדום, דופן דקה3282086/2קנקן8
Magness 1993:235–236, From 2

המאות הד׳–הו׳חומר אדום, צריפה בינונית, מירוק3302094/3קנקן9
Magness 1993:227, From 1A
Geva 2003:431, Pl. 18.1:22

חומר חום־אדום, שפה ישרה ומרוכסת, עיטור 3302102קנקן10
מצולעים על הכתף

המאות הז׳–הח׳
Magness 1993:227
Geva 2003:431, Pl. 18.1:22

3322105/1קנקן11

חומר לבן־אפור, שפה מעובה, רכס חיצוני 3322105פך12
במרכז הצוואר

המאות הג׳–הה׳
Magness 1993:224

המאה הו׳חומר אדום־חום, שפה משולשת, חיפוי, מירוק3282083/3פך13
Magness 1993:238, From 1A

4איור 16 

נראה, על כן, שיש לתארך את הנחת המילויים לקראת הקמת המבנה והשימוש העיקרי בו למאות הו'–הז' לסה"נ. 
נראה כי הפעילות במבנה, גם אם לא כחלק מן השימוש המקורי בו, נמשכה אל תוך המאה הח' לסה"נ. 

רעפים )איור 17(.— בשרידי המבנה ומעליו נתגלו שברים רבים של רעפי חרס מן התקופה הביזנטית, ורק קבוצה 

קטנה מהם מוצגת כאן; כמו כן מוצגים כאן שברי רעפים דומים שנמצאו במילויים מן התקופה העות'מאנית )מס' 
1–3(. ברעפים ניכרים טיפוסים שונים של שפות, למשל שפה מעוגלת )מס' 1(, שפה משולשת )מס' 2(, שפה ישרה 
)מס' 6, 8( ושפה מעובה )מס' 13–9(. רבים מן השברים נושאים טביעות קנה, הן סמוך לשפה )מס' 9, 10, 12, 13(, 
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איור 17. רעפים מן התקופה הביזנטית.
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תיאורסללוקוסמס׳

חומר חום־אדום, שפה מעוגלת, מרח לבן13102034/5

חומר חום־אדום, שפה משולשת, שרידי טיח23102034/1

חומר לבן־אפור, טביעה33102034/2

חומר אדום, טביעה57044008/6

שלוש טביעות קטנות41591171

חומר לבן־אפור, שפה ישרה, שתי טביעות קטנות61391136/5

חומר לבן־אפור, טביעה של שני מעגלים חד־מרכזיים71591164

חומר חום, שפה ישרה, טביעה83242072/2

חומר לבן אפור, שפה מעובה, טביעה, חומר מליטה בחלק הפנימי97044008/7

חומר לבן־אפור, שפה מעובה, שתי טביעות107044014/1

שפה ישרה מעובה, חריתות111391044/2

חומר לבן־אפור, שפה מעובה, טביעה3272083/7 12

חומר אדום, שפה מעובה, טביעה133272083

4איור 17 

והן במרכז הרעף )מס' 3, 5, 6, 8(; יש שהטביעות יוצרות דגם )מס' 4, 6, 7, 10(. אחד הרעפים נושא קווים חרותים, 
מעין תו יוצר, סמוך לשפה )מס' 11(. 

ניצב  כי בתקופה הביזנטית  )Aharoni 1962: Pl. 2(, מעידה  כמות הרעפים הרבה, בדומה לממצא ברמת רחל 
במקום מבנה ציבור. הרעפים נמצאו הן במילויים שהונחו ככל הנראה קודם להקמת המבנה )למשל, ב־L704; מס' 
13(. אפשר שיש בכך כדי להעיד שלפחות חלק מן   ,12 10( והן בהצטברות על רצפת המבנה )L327; מס'   ,9  ,5

הרעפים שייכים לגג המבנה שנחשף בחפירה.

כלי אבן )איור 18(.— שבר קערה משיש, לוחות האבן הקטנים שנועדו לשיבוץ ושבר הכותרת מלמדים כי במקום 

ניצב מבנה ציבור מפואר.

)I שרידים מן התקופה העות'מאנית )שכבה

בנוי  שביל  או  דרך  ממבנה,  קטע  כוללים   ,Eו־  C  ,B בשטחים  נחשפו  אשר  העות'מאנית,  התקופה  מן  השרידים 
היטב וקירות טרסה. דומה כי יש לייחסם למערך הבתים והגינות שהוקמו לאורך רחוב הנביאים בשלהי התקופה 

העות'מאנית. 
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איור 18. פריטי אבן מן המבנה.
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שיש1501131 קערה1

אבן גיר1261073 לוח לשיבוץ2

אבן גיר1261073 לוח לשיבוץ3

אבן גיר3282086לוח לשיבוץ?4

אבן גיר1144לוח לשיבוץ?5

אבן גיר1481147 כותרת עמוד6
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)E מבנה )שטח

בשטח E נחשף מבנה וזוהו בו שני שלבי בנייה )1, 2(, שניהם מן התקופה העות'מאנית )תכנית 4(; המבנה נהרס 
ברובו בשל בנייה ופעילות מאוחרת במקום. לשלב הבנייה הראשון יוחסו קטעים משני קירות שנבנו בציר כללי 

תכנית 4. שטח E, מבנה מן התקופה העות'מאנית )שכבה I(, תכנית וחתכים. 
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מזרח–מערב )W11 ,W9; 0.9–0.8 מ' גובה השתמרות( ושתי רצפות )L906 ,L904(. קיר 9, שנבנה מאבנים גדולות 
ומהוקצעות, היה רחב במיוחד )כ־1.4 מ' רוחב(, והפן הצפוני שלו טויח; אל פן זה ניגשה רצפה 906, העשויה שכבת 
טיח עבה. מדרום לקיר 9 השתרע מרחב )כ־2.5 מ' רוחב; איור 19( שהפריד בינו לבין קיר 11; במרחב זה נחשפה 
רצפת עפר מהודק )L904( שהונחה על תשתית של אבנים קטנות וניגשה אל שני הקירות. דומה כי מרחב זה שימש 

מעבר או אולי חדר במבנה.
בשלב השני הוקמו שלושה קירות )W12 ,W10 ,W8; איור 20( והונחה רצפה חדשה )L903(; אלה ביטלו את 
רצפה 906 ואת קיר 9. הקירות, בדומה לקיר 11 מן השלב הקודם, נבנו מאבני גוויל קטנות ובינוניות שהונחו בשתי 
שורות שביניהן הונח מילוי של אדמה ואבנים קטנות. קירות 8 ו־12 יצרו יחד קיר ארוך )כ־5.5 מ' אורך חשיפה, 0.9 
מ' רוחב, עד 1.4 מ' גובה השתמרות( שנמשך בציר כללי צפון–דרום. בין שני הקירות ניכר 'תפר' ברור, ועל כן נראה 
שקיר 12 הוקם כדי לסתום פתח שהיה במקום; אם אכן כך, קיר זה מייצג שלב )טכני?( מאוחר בתוך שלב הבנייה 

איור 19. חלקו הדרומי של שטח E, מבט לצפון־מערב.

W11

W9

W12

W10
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השני. ממזרח לקיר 8 הוגבהו פני השטח באמצעות מילוי אדמה )L905; איור 20(, שעליו הונחה רצפה עשויה אבני 
גוויל )L903(. קיר 10 )כ־2.5 מ' אורך חשיפה, 0.7 מ' רוחב, 0.8 גובה השתמרות(, שנמשך בציר מזרח–מערב, נבנה 

על גבי קיר 9. 
הממצא על הרצפות משני שלבי המבנה כלל שברי כלים מחרס מחרסינה ומזכוכית )לא צוירו(, וכן מקטרות חרס 
)איור 21(, שזמנם המאה הי"ט לסה"נ. אלה מלמדים כי המבנה על שני שלביו הם עדות לפיתוח העירוני לאורך 

איור 20. חלקו הצפוני של שטח E, מבט דרום.

L906

W9

W12

W8
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רחוב הנביאים בשלהי התקופה העות'מאנית. שרידים אלה היו חלק ממכלול בנייה נרחב יותר, אך רק מעט שרד 
ממנו.

)C–A דרך, קירות טרסה ובורות )שטחים

  ;L305( נחשפו שרידים של דרך או שביל מוסדר ובנוי היטר )מתחת לשכבת פני השטח )0.3 מ' עובי ,B בשטח
תכנית 5; איור 22(. הדרך )1.5 מ' רוחב( נחשפה לאורך כ־9 מ'. הדרך הוגבהה כדי 0.5 מ' מסביבתה באמצעות מילוי 

.E איור 21. מקטרות חרס משטח

2

1

10

3
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של אדמה חומה שעליה הונחה שכבת חצצים, והיא נתחמה בשני טורים של אבני אבני גוויל קטנות )כ־0.2 × 0.3 מ'( 
שהונחו בצפיפות. במקביל לדרך, במרחק של 1.5 ממזרח לה, נמשך קיר אבן )W2; 11.5 מ' אורך השתמרות כולל, 
כ־0.6 מ' רוחב, כ־0.5 מ' גובה השתמרות(, שהושתת על נדבך אבנים רחב יותר מן הקיר ונבנה משני שורות של אבני 
גוויל קטנות ובינוניות שביניהן הונח מילוי של אדמה חומה ואבנים קטנות; הקיר נבנה בחלקו על קיר 8 מן התקופה 
 ,L304–L302( הביזנטית. משני צדי הדרך ומשני עבריו של קיר 2 נמצאו מילויים של אדמה חומה ואבנים קטנות
6(. הקיר נמשך  C נחשף קיר טרסה )W8; כ־2.5 אורך השתמרות, כ־0.4 רוחב, כ־0.5 גובה; תכנית  306(. בשטח 

.)I דרך וקיר טרסה מן התקופה עות'מאנית )שכבה ,B תכנית 5. שטח
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איור 22. שטח B, דרך 305 וקיר 2, מבט לדרום־מזרח. 

L305

W2

ועל שכבה של  על הסלע  וקטנות שהושתתו  בנוניות  גוויל  טורים של אבני  ובנוי משני  צפון–דרום,  כללי  בכיוון 
פסולת חציבה )L504(. הטרסה מורכבת ממילויי אדמה מפולסים הניגשים אליו משני עבריו )L503 ,L502(. בחלקו 
המזרחי של שטח A נתגלו שני בורות מעוגלים )L129 ,L111( — אולי גומות שבהן נשתלו עצים; ייחוסם לשכבה 

הע'ותמאנית מבוסס על יחסם הסטרטיגרפי לשרידים מן התקופה הביזנטית. 
הממצא הקרמי במילויים בשטחים B ו־C דומה, וכולל חרסים שזמנם עד המאות הי"ט–הכ' לסה"נ )לא צוירו(. 
לסה"נ  הי"ט–הכ'  במאות  במקום  שהותקנו  והשבילים  הגינות  ממכלול  חלק  היו  הללו  שהשרידים  לפיכך  נראה 

ונקשרו לבתי המגורים ששכנו מדרום לשטח החפירה. 
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תכנית 6. שטח C, קיר טרסה מן התקופה עות'מאנית )שכבה I(, תכנית וחתך.
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בחפירה נחשפו שרידי בנייה משתי תקופות: העות'מאנית והביזנטית. מן תקופה העות'מאנית נחשפו חלק ממבנה, 
נראה שיש  גינה.  טרסה של  וקירות  היטב  בנוי  או שביל  דרך  וכן  בנויה  דרך  לפחות,  בנייה  שני שלבי  בו  שזוהו 
לקשור שרידים אלה להתפתחות העירונית של רחוב הנביאים בשלהי המאה הי"ט ובראשית המאה הכ' )בן־אריה 
תשל"ט:451–458; קרויאנקר 90:2000–92(. שרידים נוספים מתקופה זו נחשפו בחפירות באזור )זילברבוד 2011; 

קגן 2011; נגר 2012; צ'חנובץ 2020(.
מן התקופה הביזנטית נחשף מבנה רחב ידיים ובו חצר פריסטילית מרוצפת )למבנה דומה אך קדום יותר, ר' בן 
2009(. הממצא הקרמי שנחשף במילויים שהונחו לקראת הקמת המבנה ובתשתית לקראת הנחת  עמי וצ'חנוביץ 
הריצוף בחצר מלמדים כי המבנה הוקם בשלהי המאה הו' לסה"נ או מעט מאוחר יותר. תאריך זה תואם את זמנם של 
רוב כלי הזכוכית שנמצאו במילויים ובתשתית )ר' Winter 2020( וכן את תאריכם של המטבעות שנמצאו בלוקוסים 
אלה ומטבע משנת 586/7 לסה"נ שנמצאו בתוך או סמוך מאוד לקיר 7 )ר' Ariel 2020(. מבנה זה הוקם ב'רובע 
המנזרים' שהתפתח בתקופה הביזנטית מחוץ לחומות העיר, מצפון ומצפון־מערב להן )צפריר תשנ"ט; צ'חנובץ 
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2020, ור' שם סקירה והפניות נוספות(. ממדיו של המבנה, החצר הפריסטילית, האגנים המטויחים, עבודות המילוי 
והפילוס הנרחבות שנעשו קודם להקמתו, וכן לוחות האבן שנועדו לשיבוץ והרעפים שנתגלו בו — שלפחות את 
— מרמזים כי היה זה מבנה ציבור. הממצא החשוב ביותר שדומה כי אפשר לייחס  חלקם אפשר לייחס למבנה 
במידה הרבה של וודאות לתקופת השימוש במבנה הוא הקמע מן המאות הד'–הו' לסה"נ הנושא כתב קללה ביוונית 
שנמצא על קטע מרצפת הטיח של הסטו הצפוני. האגנים המטויחים וקטע התעלה שנתגלה לצד הפן הפנימי של 
הקיר הצפוני של המבנה מרמזים אולי על אופיו הדתי של המבנה, אך אין בממצאים אלה די כדי ללמד על תפקידו 

של המבנה.
שבפינת  האגנים  באזור  השרידים  כעדות  למדי,  קצרה  תקופה  המקורית  במתכונתו  התקיים  המבנה  כי  דומה 
הסטווים הצפוני והמערבי: לאורך הקיר המזרחי של האגנים הוקם קיר דל, האגן הצפוני מולא במכוון באבנים 
ובחרסים, האגן הדרומי שימש לפעילות שכללה שרפה או שגרמה לשרפה בחלק זה של הסטו, ומדרום לו הוקם 
מן המילויים  אינו מאוחר באופן משמעותי לממצא  זה  כלי החרס שנקשר לשלב שימוש  נוסף. ממצא  דל  מתקן 
ומתשתית רצפת החצר, אף כי נכללים בו כלים שתאריכם נמשך אל תוך המאה הח' לסה"נ. אין בממצא כל רמז 
לגורמים שהביאו להפסקת השימוש במבנה ולפירוקו, אף כי תאריכו של המבנה עשוי לרמז על קשר כלשהו בין 
אירוע זה לבין הכיבוש הפרסי )ברס תשמ"ב(. למעט באזור המתקנים, לא נמצאה עדות כלשהי להרס, אך ניכר כי 

רצפות המבנה הוסרו, ובמקום לא נמצאה מפולת אבנים משמעותית שאפשר לייחס למבנה.
הממצא העשיר והמגוון שנתגלה במילויים ובתשתית הרצפות — שברי כלי חרס, ובהם כלי עם טביעת צלב, כלי 
זכוכית, זגוגיות וטסרות מזכוכית צבעונית, פריטי אבן ואבני פסיפס לבנות וצבעוניות, וכן שברי רעפים — מלמד 
כי קודם להקמת המבנה ניצב במקום או בקרבת מקום מבנה או מכלול בנייה שהיה בשימוש דתי נוצרי ונהרס, וכי 
שרידים ממנו שימשו לפילוס פני השטח ובתשתית לרצפת החצר. על כך מעידות בראש ובראשונה כ־700 טסרות 
הזכוכית הצבעוניות, שחלקן מוזהבות, שכמותן מוכרות רק בכנסיות או במבנים דתיים נוצריים בני התקופה )ר' 
Winter 2020(. אף שלא נמצא הסבר ברור למקום המצאן של הטסרות בשלושה אזורים ממוקדים למדי בשטח 

המבנה שנחפר, נראה כי רובן שימשו במבנה זה לצד האבנים הקטנות שהרכיבו את תשתית רצפת החצר. מאחר 
שהמבנה שנחשף בחפירה הושתת על הסלע ועל מילויים שכיסו את פני הסלע במטרה לפלסו, ברור כי הממצאים 
אינם שייכים לשלב בנייה קדום שטרם נחשף בשטח החפירה. מכלול כלי החרס והזכוכית מצביע על תאריך אפשרי 

של המבנה שנהרס במאות הד'–הו' לסה"נ. 
אחדים מכלי החרס והזכוכית שנתגלו בחפירה, אך בעיקר מכלול המטבעות, מעידים על פעילות אנושית באזור 
החל מן המאה הב' לפסה"נ — מתקופת המצור של אנטיוכוס הז' — בתקופת הבית השני, כשבמקום או בקרבת 
התקופה  וראשית  המאוחרת  הרומית  ובתקופה  השלישית,  לחומה  קרבתו  בשל  פסולת,  אתר  כנראה  היה  מקום 

 .)Ariel 2020; Winter 2020 'הביזנטית  )ר
שנערכו  נוספות  הצלה  חפירות  לצד  העיר.  של  זה  חלק  של  תולדותיו  להבנת  תורם  זה  עשיר  ממצאים  מכלול 
בשני העשורים האחרונים באזור, חשיפת המבנה המרשים מרחיבה את הבנתנו את הרובע בן התקופה הביזנטית, 
המכונה לעתים במחקר 'רובע המנזרים', אשר השתרע מצפון ומצפון־מערב לחומות העיר וכלל מנזרים, כנסיות, 
מבני מגורים, בית מרחץ, קברים ומחצבות )עדוי 2005; אבנר 2006; ראם 2009; זילברבוד ועמית 2010; זילברבוד 
2011; בארי 2012; עין מור 2013; צ'חנובץ 2020(. אולם לא פחות מכך תורמת חפירה זו להבנה כי ההיסטוריה 
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האדריכלית של רובע זה מורכבת, וכי קודם להקמת המבנה שנחשף נהרס מבנה שעמד במקום או בקרבת מקום 
והיה בשימוש דתי נוצרי. 
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Jerusalem, Ha-Nevi’im Street:  
A Byzantine-Period Public Building and Remains from the Ottoman 

Period

Gideon Sulimani

In 2007 and 2008, salvage excavations were conducted on 25 Ha-Nevi’im Street, Jerusalem (map ref. 

221150–80/632350–80; Figs. 1, 2). Five excavation areas (A–E; Fig. 3) were opened, revealing two strata 

with building remains: the Byzantine period (Stratum II) and the Ottoman period (Stratum I).

The remains from the Byzantine Period (Stratum II) belong to a large, northeast–southwest (henceforth 

east–west), rectangular building (Areas A, B, D; length at least 50 m, width 25 m; Plan 1), with a paved 

peristyle courtyard (width c. 15 m) in its western part (areas A, B; Plan 2); only part of the enclosing 

northern wall was uncovered in the eastern part of the building (Area D; Plan 3, Fig. 8). The walls of 

the building were founded on the bedrock; the foundations comprise small fieldstones that carried large, 

dressed stones interspersed with small fieldstones. 

The paved courtyard (e.g., L325; Fig. 10) enclosed by at least three corridors (3.75–4.00 m wide; Figs. 

4, 5), apparently porticos, as evident by the thick paving stones that lay on the stylobates (W3, W4, W8; 

Figs. 6, 7). Small sections of a white plaster floor (L143, L328, L329) were preserved in the northern 

portico. The few finds on this floor and in the accumulation above it (L237) include pottery and glass 

vessels dating mainly from the fifth–seventh centuries CE (Fig. 16:1–6, 8, 13; Winter 2020: Figs. 2:6, 

10; 3:2, 3), glass vessels from the fifth/sixth to the seventh centuries CE, two roof-tile fragments (Fig. 

17:12, 13), a limestone inlay (Fig. 18:4) and a lead curse tablet bearing Greek inscriptions, dated to the 

forth–sixth centuries CE (Daniel and Sulimani 2009). 

The floors, both in the northern corridor and in the courtyard lay over a fill of brown earth and stones 

(Fig. 13) that continued north of the building and was rich with finds. The courtyard pavers were set into 

a bedding comprising layers of small stones and crushed limestone that overlay the fill (Figs. 11, 12). As 

the paving was missing over most of the courtyard, all that remained in most of its area were the bedding 

and the fill. The ceramic, glass, stone and numismatic finds from the earth fills and the bedding date 

mostly from the Byzantine period (the fourth–seventh centuries CE; Figs. 14; 15; 17:7–7, 9–11; 18:1–3, 

6; Winter 2020: Figs. 1:1–3; 2:1–5, 7–9, 11; 3:4–8; 6:3, 4; Ariel 2020). The glass assemblage from the fills 

and bedding included c. 700 tesserae that most probably originated in a wall mosaic in an ecclesiastical 

structure (Winter 2020: Figs. 4–6:1, 2).

In the northwest corner of the peristyle courtyard were two large, well-built and plastered basins (L324, 

L332; Figs. 4, 9) that seem to have been in use with the building; a short segment of a plastered water 
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channel (L163) found beside the eastern end of W6 probably ran along the wall and may have led water 

to the basins. A deliberate fill of stones, potsherds and broken roof tiles (Fig. 17:8) in Basin 324, a gray 

accumulation rich in ash in Basin 332, a scant wall built over the eastern wall of the basins (W9) and 

a simple rectangular installation (L331) abutting W5—all point to some activity that took place in this 

part of the building after its original use ended, but while the structure could still be used. The pottery 

associated with this phase of use (Fig. 16:7, 9–12) dates very much like finds from the fills and the floor 

bedding, although it seems to have a few sherds whose date extends into the eighth century CE. 

The building’s plan and size, the well-built and plastered basins, the extensive earth works that preceded 

its construction, and the few finds that were found on its floors suggest that this was a public building, 

most probably part of the complex of monasteries and dwellings that was constructed outside the city 

walls during the Byzantine period. The finds in the fills and floor bedding, as well as a coin from 586/7 

CE (Ariel 2020: No. 40) found within or very near W7, point to a date of construction in the late sixth 

century CE or slightly later. However, as the bulk of the finds, dating from the fourth–seventh centuries 

CE, come from the fills laid in preparation for the construction of this building, it seems that an earlier 

public building, most probably ecclesiastical in nature, stood nearby—possibly during the fourth–fifth 

centuries CE—and was destroyed prior to the construction of the building unearthed in the excavation.

The remains from the Ottoman period (Stratum I) comprise a building in which two construction phases 

were discerned (Area E; Plan 4, Figs. 19, 20), which yielded an assemblage of clay smoking pipes from 

the nineteenth century CE (Fig. 21); a well-constructed path (L305) with a terrace wall (W2) running 

parallel to it (Area B; Plan 5, Fig. 22); and an agricultural terrace wall (Area C; Plan 6). They can all be 

associated with the rise of a neighborhood comprising dwellings and gardens along Ha-Nevi’im Street in 

the later nineteenth and early twentieth centuries CE.

Captions to Illustrations

Fig. Location map.

Fig. 2. The Bishop’s House compound and its vicinity, aerial view to the south.

Fig. 3. Location of excavation areas.

Plan 1. Areas A, B and D, remains of the Byzantine-period building (Stratum II), schematic plan.

Plan 2. Areas A and B, remains of the Byzantine-period building (Stratum II), plan and sections.

Fig. 4. The western corridor, looking north.

Fig. 5. Wall 3, looking east.

Fig. 6. Wall 4 and remains of the courtyard pavement (L138), looking east.

Fig. 7. Superimposed Walls 2 and 8, looking north.

Plan 3. Area D, W7 from the Byzantine period (Stratum II).
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Fig. 8. Wall 7, looking south.

Fig. 9. The western corridor, looking south.

Fig. 10. Floor 325, looking west.

Fig. 11. Bedding 131, looking west.

Fig. 12. Bedding 124, looking east. 

Fig. 13. Fill 150 under a bedding of stones and crushed limestone, looking southwest.

Fig. 14. Pottery from the fills under the building’s floor (Area A).

Fig. 15. Pottery from the building’s floor bedding (Area A).

Fig. 16. Pottery from the building’s floor (Area B).

Fig. 17. Roof tiles from the Byzantine period.

Fig. 18. Stone items from the building.

Plan 4. Area E, structure from the Ottoman period (Stratum I), plan and sections.

Fig. 19. The southern part of Area E, looking northwest.

Fig. 20. The northern part of Area E, looking south.

Fig. 21. Clay smoking pipes from Area E.

Plan 5. Area B, path and terrace wall from the Ottoman period (Stratum I).

Fig. 22. Area B, Path 305 and W2, looking southeast.

Plan 6. Area C, Terrace wall from the Ottoman period (Stratum I), plan and section.


