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 רמלה, תחנת הרכבת:
שרידים מן התקופות האסלאמית הקדומה, הממלוכית והעות׳מאנית

אלי הדד

מבוא

בחודשים ספטמבר 2005 – פברואר 2006 נערכה חפירת הצלה לקראת הקמת רציף חדש בתחנת הרכבת ברמלה, 

מצפון לתחנת הרכבת הקיימת ובמקביל לה )הדד 2015; נ״צ 90–4/6482–1883; כ־200 מ' אורך; איור 1(.1 נפתחה 

רצועה, לא רציפה, בת 37 ריבועי חפירה )14–21, 23–32, 36–48, 50–55; תכנית 1; איור 2( בציר צפון־מערב–

איור 1. מפת איתור.
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תכנית 1. שטחי החפירה, תכנית כללית.
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שלוש  נחשפו  לצפון־מערב.  מדרום־מזרח  הסדורים   ,)E  ,D2  ,D1  ,C–A( שטחים  לשישה  שחולקה  דרום־מזרח,2 

שכבות )I–III(: שכבה III מתוארכת לתקופה האסלאמית הקדומה )שלהי המאה הח׳ – המאה הי״א לסה״נ(, ובה 

כמה שלבים; שכבה II מתוארכת לתקופה הממלוכית, והובחנו בה שני שלבי בנייה; שכבה I מתוארכת לתקופה 

העות׳מאנית.

סמוך לחפירה ובסביבתה נערכו בעבר חפירות, בעיקר בקרבת המסילה הקיימת )שיאון 2009 ]איור 1:1[; הדד 

2010ב ]איור 2:1[; אשד 2013 ]איור 3:1[; טורגה 2016 ]איור 4:1[(; רישיון B-325/2007 ]איור 5:1[; הרשאות 

A-4672 ]איור 6:1[, A-4929 ]איור 7:1[(. הממצא מחפירות אלו, שזמנו התקופה האסלאמית הקדומה, כלל בעיקר 

שרידי מבנים, תעלות ניקוז, בורות מים ומתקנים.

החפירה

שטח A )תכנית 2(

)III התקופה האסלאמית הקדומה )שכבה

 ,)W226( קיר  ובדל   )L303( לבנה  טיח  רצפת  של  קטע  נחשפו  השטח  בצפון  דלים.  אדריכליים  שרידים  נחשפו 

שכיוונו צפון–דרום. בדרום נחשף בדל קיר נוסף )W371(, שכיוונו צפון–דרום. כן נתגלו בשטח זה חרסים רבים, 

 Kool 2018:( ושני מטבעות מן התקופה העבאסית )Kool 2018: Nos. 1, 2( שני מטבעות מן התקופה האומיית

 .)Nos. 3, 4

איור 2. החפירה, מבט למערב.
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תכנית 2. שטח A, תכנית וחתכים.
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)II התקופה הממלוכית )שכבה

)IIא׳(. לשלב הקדום שייכים קירות ויסודות של מבנה  )IIב׳( ושלב מאוחר  נחשפו שני שלבי בנייה: שלב קדום 

גדול, שבחלקו הצפוני־מערבי בור מים. נחשפו חמישה חדרים )VI ,IV–I( וחצר )V(. מחדר I נחשפו שלושה קירות 

)W196 ,W177 ,W169; איור 3(. הקיר הדרומי )W196; כ־4.5 מ׳ אורך, 0.9 מ׳ רוחב(, שכיוונו מזרח–מערב, רחב 

יותר מהקירות האחרים. הקיר הצפוני לא נחשף, מאחר שנמצא מעבר לגבולות החפירה. הקירות בנויים מאבני גוויל 

קטנות שלוכדו בחומר מליטה שגונו לבן. בתוך החדר נחשפו קטעים של ריצוף אבן מאבני שדה בינוניות וגדולות 

)L205(; הריצוף לא ניגש לקירות, אך נמצא בגובה זהה לזה של ראשי היסודות. חדר II קטן )1.0 × 1.3 מ׳ לערך(; 

הכניסה אליו הייתה מחדר III. ייתכן שמזוזות הפתח )0.4 מ׳ רוחב(, הבנויות מאבני גזית, נוספו בשלב המאוחר 

)IIא׳(; המזוזה המזרחית השתמרה לגובה של שני נדבכים. בין המזוזות לבין קיר 177 נמצא מילוי של אבני שדה. 

המזוזה המערבית השתמרה לגובה נדבך אחד. במילוי החדר )L269( נמצאו חרסים המתוארכים לתקופה הממלוכית 

)ראובן 2018: איור 4:6, 6, 7(. חדר III השתמר רק בחלקו המזרחי, המשכו צפונה נמצא מחוץ לגבולות החפירה. 

בחדר נחשפה מפולות של אבנים )L246(, וביניהן — חרסים מן התקופה הממלוכית )למשל, ראובן 2018: איור 

8:6(. בחדר IV )2.3 × 2.5 מ׳( נמצאו שני נרות חרס )L189; ראובן 2018: איור 9:6, 10( מן התקופה הממלוכית. 

מהחצר נכנסו צפונה אל חדר VI, ששרדו ממנו שני קירות )W294 — 4 מ׳ אורך, 0.9 מ׳ רוחב; W355 — כ־1.8 

מ׳ אורך; איור 4(, הניגשים זה לזה; בחדר הותקן טבון )L293(. במילוי )L331( שמתחת לטבון נמצאו חרסים מן 

התקופה הממלוכית )ראובן 2018: איור 1:6, 5, 12(.

איור 3. שטח A, שכבה II, שלב IIב׳, חדר I, מבט לצפון־מערב.



רמלה, תחנת הרכבת: שרידים מן התקופות האסלאמית הקדומה, הממלוכית והעות׳מאנית 6

I נבנה קיר מחיצה  בשלב המאוחר נבנה בחצר )V( פתח לבור מים )W354(; הפתח נמצא סתום באבן. בחדר 

)W181; ר׳ איור 3(. מדרום לחדר נחשפה מפולת )L260(, ובה נמצא מטבע המתוארך לתקופה הממלוכית )המאות 

.)Kool 2018: No. 13 ;הי״ד–הט״ו לסה״נ

)I התקופה העות'מאנית )שכבה

בצפון־מערב השטח נחשפו שני קירות משכבה זו )W199 ,W198(, היוצרים פינה וסוגרים את חדר VI מצפון. קיר 

199 נבנה הישר על קטע מקיר 294 מאבני שדה רבועות בינוניות, ונמשך באותו התוואי )איור 4(. אל פינת הקירות 

ניגש מדרום ריצוף )L204; איור 5( של אבני שדה בינוניות, שחתם את הפן המזרחי של קיר 294 ואת טבון 293. 

מתחת לריצוף 204 נמצא מילוי )L261(, ובו שברי כלי חרס, ובהם מקטרת מן התקופה העות׳מאנית )ר׳ ראוכברגר, 

להלן: איור 3:22(. עוד הובחן כי הריצוף לא השתמר סביב הפתח לבור מים 354; במרחק 1.5 מ׳ ממזרח לפתח זה 

נבנה פתח רבוע )W330; תכנית 2: חתך 2–2; איור 6(, שהוביל לבור המים ושימש כנראה בתקופה זו.

במקביל לקיר 199, במרחק של 2.5 מ׳ ממערב לו, נמצא קיר )W200( שמשולבת בו אומנה רבועה. רצפת טיח 

 )L189( IV L184 ,L180( I(, בחדר  ניגשת לאומנה ממזרח. במילויים בחדר  לבנה )L243; תכנית 2: חתך 1–1( 

)Kool 2018: Nos. 14–17( נמצאו ארבעה מטבעות מן התקופה העות׳מאנית )L369( V ובחצר

שטח B )תכניות 3, 4(

)III התקופה האסלאמית הקדומה )שכבה

בחלקו  תת־קרקעיות.  תשתיות  בעיקר  שייכות  )IIIג׳(  הקדום  לשלב  )IIIג׳–IIIא׳(.  בנייה  שלבי  שלושה  נחשפו 

 המזרחי של השטח נחשפה תעלת מים )W302(, שכיוונה הכללי צפון–דרום. בריבוע 43 נחשפו שתי תעלות ניקוז

איור 4. שטח A, שכבה II, שלב IIב׳, חדר I, מבט לצפון־מערב.
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איור 5. שטח A, שכבה I, ריצוף 204, מבט למערב.

איור 6. שטח A, שכבה I, פתח בור מים )W330(, מבט על.
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תכנית 3. שטח B, ריבועים 45–48, תכנית וחתך.
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)W361 ,W338; כ־2 מ׳ אורך כל אחת; תכנית 4: חתך 1–1; איור 7(. התעלות נחפרו ונבנו בקרקע חולית, וקורו 

באבני כיסוי ובגיבוב של אבני גוויל קטנות מעליהן; נראה כי התעלה המערבית מתעגלת ופונה למערב. בריבוע 

42 נחשפה מפולת גדולה )L144(, אולי המשך התעלה. במילויי אדמה לצד התעלות )L337 ,L324( ובמפולת 144 

נמצאו חרסים המתוארכים לתקופה האסלאמית הקדומה )ראובן 2018: איור 4:1, 7, 10, 18, 25(.

 )W156( שחתך את תעלה 302, ואליו ניגשים מצפון קיר )W362( ב׳ זוהו בריבוע 48: קירIII השרידים משלב

ורצפת טיח לבנה )L368(. בשלב IIIא׳, השלב המאוחר, נבנה מתקן רבוע מטויח )W358( מעל הפן הדרומי של 

קיר 362; שימושו לא ידוע. במרכז השטח ,ללא קשר לקירות כלשהם, נחשפה רצפת טיח לבנה )L141(, שיוחסה 

אף היא לשלב זה.

תכנית 4. שטח B, ריבועים 41–44, תכנית וחתך.
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)II התקופה הממלוכית )שכבה

W208 ,W188A(. מדרום לקיר 188 נחשף קטע של ריצוף לוחות אבן   ,W188( בריבוע 47 נחשפו שרידי מבנה

)L247(, שניגש כנראה לקיר 208. מתחת לריצוף נחפר מילוי המתוארך לתקופה הממלוכית על פי כלי החרס שנתגלו 

בו )L245; ראובן 2018: איור 1:8, 7(, ובו נחשף טבון )L253( באתרו. בריבוע 46 נחשף מתקן — קטע מקיר עגול 

)W117( שריצוף אבן )L118( ניגש אליו ממערב; מהותו של המתקן לא ידועה. במילוי רדוד )L106( מעל למתקן  

נחשף מטבע המתוארך לתקופה הממלוכית )Kool 2018: No. 10(. לשכבה זו שייך גם בדל קיר )W315(, שנמצא 

בריבוע 45, וקטע מקיר )W132(, שנמצא בריבוע 48. במילויי עפר )L310 ,L220( נמצאו שני מטבעות מן התקופה 

.)Kool 2018: Nos. 11, 12( הממלוכית

שטח C )תכנית 5(

)III התקופה האסלאמית הקדומה )שכבה

בריבוע 37 נחשפה רצפת טיח )L585; תכנית 5: חתך 1–1(. במילוי החתום מתחתיה )L591( נתגלה קנקן זיר שלם 

וקטנות.  בינוניות  גוויל  )L540( של אבני  יותר בריבוע נחשפה מפולת  )איור 8; ראובן 2018: איור 1:2(. צפונה 

פריכותן וצבען הלבן הבוהק של האבנים העיד כי הן נחשפו לחום גבוה. המפולת נחתמה חלקית בשכבת שרפה 

)L511; 0.1 מ׳ עובי(, המשתפלת במתינות צפונה. הן המפולת והן שכבת השרפה מתוארכות לתקופה האסלאמית 

הקדומה. מעל שכבת השרפה נמצא שבר של ידית של קנקן זיר )L504(, הנושא כתובת בערבית )ר׳ עמיתי־פרייס, 

להלן; איור 21(. בריבוע 38 נחשף קטע קיר )W6024(; הפן המערבי שלו בנוי מאבני שדה קטנות שהונחו בשורה 

אחת, ואילו הפן המזרחי — מאבני שדה בינוניות שלוכדו בחומר מליטה בגוון כתום־אפור. כן נחשפה בריבוע זה 

תעלת שוד )L575(, אולי של קיר שכיוונו היה צפון–דרום; הקיר, שנשדד בתקופה הממלוכית )שכבה IIא׳, להלן(, 

יוחס לשכבה III מאחר שנמשך מתחת לקיר משכבה W553( II; להלן(. 

איור 7. שטח B, שכבה III, שלב IIIג׳, תעלות ניקוז, מבט לדרום.
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תכנית 5. שטח C, תכנית וחתכים.
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)II התקופה הממלוכית )שכבה

נחשפו שני שלבי בנייה: שלב קדום )IIב׳( ושלב מאוחר )IIא׳(. בשלב הקדום נבנה מעל מפולת 540 בריבוע 37 

קיר רחב )W514; כ־1 מ׳ רוחב; איור 9(; מן הקיר שרדו נדבך יסוד ועליו נדבך מאבני שדה קטנות. בריבועים 38 

ו־39 נחשף חלק ממבנה, שקירותיו )W626 ,W508 ,W507( נבנו מאבני שדה קטנות ובינוניות. בקיר 508 נקבע 

פתח, שבצדו המערבי פותה לציר הדלת. כן נחשף ריצוף אבן )L695(, עשוי מלוחות אבן מוחלקים )0.2–0.3 מ׳ 

אורך(, שצופו בשכבת טיח לבנה. הריצוף לא השתמר לצד הקירות, אך נראה כי ניגש אליהם בעת קיומו של המבנה. 

בפירוק הריצוף נמצאו שתי קערות )ראובן 2018: איור 2:6, 3(. מדרום לקיר 626 נחפר חתך בדיקה )L649(, ובו 

נמצאו מטבע )Kool 2018: No. 9( וחרסים )ראובן 2018: איור 1:9, 3–5( מן התקופה הממלוכית. ממערב למבנה 

נחשף קיר )W553(, אולי המשכו של קיר 508.

בשלב המאוחר, בריבוע 39, נבנה מבנה נוסף )W620A ,W620(, שהשתמרותו גרועה. מן הקירות שרד רק נדבך 

אחד של אבני שדה קטנות. בריבוע 37 חתמה את קיר 514 לכל רוחבו רצפה )L510; כ־3 מ׳ רוחב; איור 9( עשויה 

שכבה עבה של טיח מעורב באבני גיר קטנות; הרצפה ניגשה אל סוללה של אבני שדה קטנות, שככל הנראה תמכו 

נמצאו  או לקטע מדרך. במילוי החתום מתחתיה  כנראה לחצר  ותחמו אותה ממערב. הרצפה שייכת  את הרצפה 

שברי כלי חרס מן התקופה הממלוכית )ראובן 2018: איור 2:9(, וכך גם במילוי שניגש לקיר 514. רצפת טיח נוספת 

איור 8. שטח C, שכבה III, קנקן זיר, מבט למערב.
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כן  )W501A(, הבנוי משורה של אבני שדה קטנות.  קיר  וניגשה לבדל   553 קיר  38, חתמה את  בריבוע   ,)F530(

נחשפה תעלת שוד )L575( של קיר משכבה III )לעיל(, ובה חרסים מן התקופה הממלוכית )לא צוירו(. 

שטח D1 )תכנית 6; איור 10(

)III התקופה האסלאמית הקדומה )שכבה

נחשפו לפחות ארבעה שלבי בנייה )IIIד׳–IIIא׳(; ייתכן שהשלב המאוחר ביותר שייך לתקופה הפאטימית. לשלב 

IIIד׳ שייך יסוד של פינת מבנה )W1(, הבנוי מאבני גוויל קטנות ובינוניות. במילוי )L5205( שכיסה את היסוד, 

נמצאו חרסים מן התקופה האסלאמית הקדומה )ראובן 2018: איור 11:1, 13(.

בכל השלבים  להתקיים  W5218A( שהמשיכו   ,W5218  ,W5217  ,W5216( אחדים  קירות  שייכים  IIIג׳  לשלב 

הבאים. קיר 5218 יוצר פינות עם קירות 5217 ו־5218A; קיר 5218A נשדד ברובו. קיר 5126 נבנה אבני גזית, מהן 

שרדו שתיים, מעל יסוד של אבני גוויל קטנות ובינוניות. מדרום, בריבוע 32, נמצא קטע של קיר מסיבי שהתמוטט 

)W5220(. הקיר נבנה מאבני גזית מלוכדות בחומר מליטה עבה עשוי מטיט ומפחם; פיסת פחם מהטיט נלקחה 

לתיארוך פחמן־Boaretto 2018: Table 1:3( 14(. בחתך הדרומי של ריבוע 31 נחשפה אומנה )W5145; איור 11(, 

כנראה מזוזת פתח למבנה מרשים שהמשכו משתרע מדרום לשטח החפירה. האומנה בנויה מאבני גזית שביניהן 

 ,)L5143( טיט אדום, והיא נשתמרה לגובה של ארבעה נדבכים. אל האומנה ניגש מצפון ריצוף של אבני גיר לבנות

איור 9. שטח C, שכבה II, קיר 514 ורצפת טיח 510 שחתמה אותו, מבט לדרום.
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שהונח על קרקע חולית חומה )L5185(. הריצוף והאומנה המשיכו להתקיים גם בשלבים המאוחרים בשטח )להלן(. 

ממזרח ניגש לאומנה מסד שמתארו ככל הנראה רבוע )W5215(, הבנוי בחלקו מאבני גזית קטנות מלוכדות בטיט 

אפרפר, הכולל אפר ופחם; פיסת פחם מהטיט נלקחה לתיארוך פחמן־Boaretto 2018: Table 1:2( 14(. מן המסד 

יוצאת תעלת ניקוז )L4166; איור 12(, שייתכן שכללה מרזב עשוי חוליית אבן שבתוכה עבר צינור חרס; חלקים מן 

הצינור נמצאו בראשית החפירה במפלסים גבוהים יותר. 

IIIב׳ שייכת רצפת טיח לבנה )L5120(, שחתמה חלק מקיר 5220 וחלק מתעלה 4166 מהשלב הקודם.  לשלב 

בפירוק הרצפה נמצאו חרסים מן תקופה האסלאמית הקדומה )ראובן 2018: איור 1:3, 2, 4(. נראה כי הרצפה ניגשה 

לתוספת של בניית גזית בקיר 5217. לשלב זה שייך קיר )W5184( — שורה של שלוש אבני שדה גדולות — שעיבה 

תכנית 6. שטח D1, תכנית וחתכים
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איור 10. שטח D1, שכבה III, מבט למערב.

איור 11. שטח D1, שכבה III, שלב IIIג׳, אומנה 5145 ושרידים סמוכים, מבט לדרום.



רמלה, תחנת הרכבת: שרידים מן התקופות האסלאמית הקדומה, הממלוכית והעות׳מאנית 16

את מסד 5215 מצפון. אל קצהו המערבי של הקיר הוצמד חצי קנקן הפוך )L5180 ,L5126; ראובן 2018: איור 

13:4(, ששימש מתקן כלשהו. 

IIIא׳ נמשך השימוש במבנה, אך נערכו בו שינויים, כעדות תעלת שוד )L5141; איור 13( שביטלה את  בשלב 

חלקו הדרומי של קיר 5217 ואת תעלת הניקוז מהשלב הקודם. מסביב לאומנה ומעל ריצוף אבן נחשפה שכבת 

חורבן עבה )L5111; איור 14(, שהכילה אבני שדה גדולות מעורבות בפיח שחור. שכבת החורבן מעידה כי במקום 

התחוללה שרפה אדירה. שכבת החורבן הובחנה בחתך המערבי וממשיכה אל מעבר לגבולות החפירה. במכלול 

החורבן נמצאו שברי כלי חרס מן המאות הח׳–הי״א לסה״נ, ובהם פך, נרות וכלי סטיאטיט )ראובן 2018: איורים 

5:3; 6:5, 8, 9, 14, 16(. לצד האומנה, מצפון־מזרח לה, נמצא חלק משלד שרוף של סוס )איור 15; ר׳ שדה, להלן(. 

 Boaretto 2018: Table( בדיקת פחמן 14 של דגימה מעצמות הסוס הניבה תאריך בין השנים 955–1020 לסה״נ 

1:4(; לפיכך, זמנה של שכבת החורבן הוא ראשית המאה הי״א לסה״נ, תאריך העולה גם מן הממצא הקרמי.

)II התקופה הממלוכית )שכבה

שרפה  שכבת  נחשפה  לקיר  סמוך  בינוניות.  גזית  מאבני  הבנוי   ,)W5081( מתעגל  מקיר  קטע  נחשף   32 בריבוע 

)L5135(. בריבוע 30 נמצא בור אשפה, שהכיל כלי חרס מהתקופה הממלוכית )L5067 ,L5064; איור 16; ראובן 

2018: איור 2:8, 4, 5(.

איור 12. שטח D1, שכבה III, שלב IIIג׳, תעלת ניקוז 4166, מבט לצפון.
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איור 13. שטח D1, שכבה III, שלב IIIא׳, תעלת שוד 5141, מבט לצפון.

איור 14. שטח D1, שכבה III, שלב IIIא׳, שכבת חורבן, מבט לדרום.
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איור 16. שטח D1, שכבה II, בור אשפה ממלוכי, מבט לצפון.

איור 15. שטח D1, שכבה III, שלב IIIב׳, שלד סוס לצד אומנה 5145, מבט לדרום.

שטח D2 )תכנית 7(

)III התקופה האסלאמית הקדומה )שכבה

נחשפו שני שלבי בנייה: שלב קדום )IIIב׳( ושלב מאוחר )IIIא׳(. לשלב הקדום שייכת רצפת טיח )L5129( בריבוע 

27, אך אין לה קשר לקירות כלשהם. כן יוחסו לשלב זה שתי רצפות רצפות טיח )L5161 ,L5159( בריבוע 29. 

ברצפה 5161 נתגלו כלי חרס מהתקופה האסלאמית הקדומה )ראובן 2018: איור 2:1, 22(. מתחת לרצפות אלו 
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תכנית 7. שטח D2, תכנית וחתכים.
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)W5527 ,W5168(, שהובילו כנראה לבור מים המשתרע מעבר לגבול החפירה; דופן  ניקוז  נמשכו שתי תעלות 

הבור הובחנה בחתך הצפוני של הריבוע, וגם היא נמצאה חתומה מתחת לרצפת טיח 5161 )תכנית 7: חתך 2–2(.

עיקר השרידים שייכים לשלב הבנייה המאוחר )שלב IIIא׳(, כאשר הוגבהו רצפות ונבנו קירות אחדים. על רצפה 

5129 בריבוע 27 הונחה רצפת טיח חדשה )L5122(. רצפת פסיפס לבנה )L5121; תכנית 7: חתך 2–2(, עשויה מאבני 

פסיפס במגוון גדלים, הונחה על רצפות 5159 ו־5161 בריבוע 29, כפי שהתברר בחתך בדיקה בחלק מרצפת הפסיפס 

 ,)W5080( הבנוי מאבני שדה קטנות. קיר הבנוי בדרך דומה ,)W5143( רצפה 5121 ניגשה מדרום אל קיר .)L5133(

שנחשף ממנו רק נדבך אחד, נמשך ממערב לקיר 5143, ונראה ששני הקירות יצרו פינה; זו לא נחשפה, שכן נותרה 

 ;W5223 ,W5119 ,W5078( במחיצה שבין הריבועים. במקביל לקיר 5080 וממערב לו נחשף חלקו הצפוני של חדר

נמצא מחוץ לגבולות החפירה. התשתית  כי הוא  ויש לשער  נחשף,  17(. הקיר הסוגר את החדר מדרום לא  איור 

לרצפת החדר )L5226( נשתמרה, והיא ניגשה אל קירות החדר; היא עשויה מאבני שדה קטנות, צמודות ומלוכדות 

האסלאמית  התקופה  מן  חרס  כלי  נמצאו שברי   )L5116( הרצפה  לתשתית  מעל  בהצטברות  לבן.  מליטה  בחומר 

הקדומה )ראובן 2018: איור 2:4, 4, 7(. קיר 5119 בנוי משני פנים של אבני שדה המסותתות רק בפן החיצוני שלהן, 

כך שייראו כאבני גזית. בין האבנים הונח מילוי של חומר מליטה מעורב באבני שדה קטנות. שלא כמו קיר 5119, 

בקירות 5223 ו־5078, המקבילים זה לזה, הפן הפנימי בנוי מאבני גוויל, ואילו הפן החיצוני בנוי מאבנים מהוקצעות 

איור 17. שטח D2, שכבה III, שלב IIIא׳, מבט לצפון־מערב.
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שצדן החיצוני מסותת. המשכו המערבי של קיר 5119 נשדד, ובמקום אותרה תעלת שוד )L5153( שחתכה רצפת 

טיח לבנה )L5122(. בפירוק רצפה 5122 נמצאו חרסים מן התקופה האסלאמית הקדומה )ראובן 2018: איורים 8:4; 

1:5, 5(. על רצפה זו נבנה מתקן, ששרד ממנו רק קטע קצר מקיר )W5079( שפניו המזרחי והצפוני טוחים בטיח 

אפרפר; בפן המזרחי נחרתו בטיח חריצים בדגם אדרה )איור 18(. ממזרח למתקן ובמפולת הצמודה אליו נמצאו 

שלושה אריחי חרס רבועים, המעוטרים בדגם משולש צבוע )ראובן 2018: איור 11:5(; נראה שהאריחים ציפו את 

הקיר. 

)II התקופה הממלוכית )שכבה

לשכבה זו יוחסו שני מתקנים עגולים )L660 ,L713(. במילוי מעל למכלול החדרים בריבוע 27 נמצאו שתי קבורות 

 ;L5066( וקבורה אחת של בקר בארטיקולציה )L5056( שזוהו בהן לסתות של סוס ,)של בעלי חיים )ר׳ שדה, להלן

תכנית 7: חתך 1–1(. קבורות אלה הן חדירות מאוחרות אל תוך המילוי מן התקופה האסלאמית הקדומה, וייתכן 

שהן שייכות לפעילות בתקופה הממלוכית.

שטח E )תכניות 8, 9(

)III התקופה האסלאמית הקדומה )שכבה

זוהו שני שלבי בנייה: שלב קדום )IIIב׳( ושלב מאוחר )IIIא׳(. עיקר השרידים יוחסו לשלב הקדום. בריבוע 20 

נחשפה ממגורה עגולה ומטויחת )L687; תכנית 8: חתך 2–2; איור 19( שנתחמה במבנה רבוע. מן המבנה נחשפה 

פינה של שני קירות )W697 ,W693(, הבנויים מאבני גוויל קטנות מלוכדות בטיט לבנבן. קרקעית הממגורה לא 

נחשפה בשל בעיות בטיחות. ממזרח למתקן נבנו כמה קירות )W707–W705(, שמהם נותרו רק תעלות שוד. ייתכן 

איור 18. שטח D2, שכבה III, שלב IIIא׳, קיר מטויח בדגם אדרה, מבט לצפון־מערב.
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תכנית 8. שטח E, ריבועים 17–21, תכנית וחתכים.
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תכנית 9. שטח E, ריבועים 14–16.

איור 19. שטח E, שכבה III, שלב IIIב׳, ממגורה 687, מבט לצפון־מערב.
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שקיר 707 יצר פינה עם קיר 706, אך זו נותרה מחוץ לשטח החפירה. בריבוע 21 נחשפו יסודותיו של מתקן מלבני, 

שקירותיו )W708 ,W701 ,W696A( בנויים מאבני גוויל קטנות; הקיר הסוגר מצפון נמצא מחוץ לשטח החפירה. 

.)W524( שמורה היטב, שניגשה מצפון אל קיר )L562( בריבוע 18 נחשפה רצפת טיח לבנה

L697; ראובן 2018: איור 1:1, 19,   ,L694( בפירוק רצפת הטיח נתגלו חרסים מהתקופה האסלאמית הקדומה

20, 23(. קיר 524 )כ־6 מ׳ אורך; איור 20( השתמר לגובה שני נדבכים מעל רצפת הטיח. הפן הדרומי, החיצוני, של 

הקיר נבנה מאבני גוויל גדולות ומסותתות כלפי חוץ, ואילו הפן הצפוני נבנה מאבני שדה קטנות מלוכדות בטיט 

לבן. בחתך בדיקה שנערך מדרום לקיר התברר כי היו לו שלושה נדבכי יסוד. במילוי שמתחת לנדבכי היסוד נמצא 

רובד של אדמה חולית אפרפרה־חומה )L635(, שנמצאו בה חרסים ומטבע מן התקופה האסלאמית הקדומה )ראובן 

2018: איור Kool 2018: No. 5 ;21 ,14 ,9 ,8 ,5:1(; מתחתיה הובחנה שכבה של חול ים )L670(, שהורבדה על 

קרקע נקייה ממצא. בשכבת חול הים נמצאו שברי כלי חרס, שעיקרם שייכים לקנקני שק כתומים חוליים )ראובן 

2018: איור 12:1, 15, 17(; לא נמצאו בה חרסים מן התקופה העבאסית. ייתכן, על כן, שזמנו של מפלס זה, שאין לו 

איור 20. שטח E, שכבה III, שלב IIIב׳, קירות 524 ו־583, מבט לצפון.
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כל הקשר אדריכלי, הוא התקופה האומיית. בריבוע 15, נחשפו שתי תעלות ניקוז )W711 ,W709(. נראה שבמפגש 

.)W712 ,W656( ביניהן היה פיר ביקורת שלא נחפר. ממזרח, בריבוע 16, נחשפה פינת מבנה

לשלב המאוחר יוחס קיר )W583( שניגש אל קיר 524 )ריבוע 18; איור 20( מדרום. מן הקיר שרדו שני נדבכים 

בלבד; הפן המזרחי של הקיר נבנה מאבני שדה שפניהן מסותתות, ואילו הפן המערבי נבנה מאבני שדה קטנות 

ובינוניות. ייתכן שקיר זה נבנה לאחר קיר 524, כשלב טכני בלבד, ועל כן הוא בן זמנו. בכל מקרה, ניכר כי שני 

הקירות היו חלק מאותו מבנה. 

הממצא

 Kool( )Ouahnouna 2018( ומטבעות  בחפירה נתגלו מכלולים עשירים של כלי חרס )ראובן 2008(, כלי זכוכית 

2018(, וכן ידית קנקן הנושאת טביעת חותם, מקטרות חרס, פריטי מתכת ועצם וכותרת עמודון )להלן(.

ידית נושאת טביעת חותם

ניצן עמיתי־פרייס

 ,L504( זיר ידית של קנקן  III(, נמצא שבר של  C, מעל מפולת מן התקופה האסלאמית הקדומה )שכבה  בשטח 

B2026; איור 21; ראובן 2018: איור 2:2(, הנושא בחלקו העליון טביעה. הטביעה מעוצבת כמעגל )2.2 ס״מ קוטר( 

ששוליו שקועים מעט, ובתוכו עיגול קטן )1.7 ס״מ קוטר( ששוליו מוגבהים מעט, ובו מילה בערבית השבורה לשתי 

שורות, כך: 

لصا
حبه

איור 21. ידית קנקן נושאת טביעה.
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כתובת  של  קיצור  הנראה  ככל  היא  הקנקן(״,  )של  ״לבעליו  שפירושה   ,)li-sāhibihi( לצאחבה  لصاحبه,  המילה, 

 המוכרת מטביעות נוספות שפורסמו בעבר, שכתוב בהן بركة لصاحبه, ״ברכה לבעליו ]של הקנקן[״; טביעה מעין

)Sharon 1999:293, No. D(. גרסה דומה, ״ברכה לבעליו  זו, אף היא על ידית קנקן, התגלתה בחפירות קיסריה 

זיר, שידיותיהם  לייצור קנקנים מסוג  בו כבשנים  ידיות מוחתמות מנבי סמואיל, אתר שהתגלו  נמצאה על  נצר״, 

 .)Magen 2008: Pl. 2, No. 2( הוחתמו במגוון רב של כתובות

בחפירה ברחוב השוק באסוואן שבמצרים נמצא שבר של חלק עליון של קנקן מן המאה הט׳ או הי׳ לסה״נ, שבתחתית 

 ,)Gascoicgne and Pyke 2011:419–420, 429, Fig. 4( )1.1 ס״מ( ובה המילה ״לצאחבה״  אחת מידיותיו טביעה 

שחולקה, בדומה לידית מחפירתנו, לשתי שורות. כן מופיעות בשתי הידיות שתי נקודות זו לצד זו מעל האות הערבית 

צאד. אולם, שלא כמו בידית מרמלה, מופיעות בידית מאסוואן נקודות נוספות סביב המילה; אלו זוהו כתו קדר. 

מקטרות חרס

ליאור ראוכברגר

בשטח A נתגלו 24 מקטרות חרס לעישון טבק )Chibouk(;3 אף לא אחת מהמקטרות שרדה בשלמותה. על פי רוב 

חסרה שפת הקערה; פרופיל שלם שלה שרד במקטרת אחת בלבד )איור 1:22(. דפוסי השבירה אופייניים לדפנות 

בעיטור  מעוטרות  המקטרות   .)Simpson 2000:170( בתבנית  שנעשו  המקטרת  חלקי  בין  חיבור  ולנקודות  דקות 

מקדה, בטביעות חותם בדגמים הנדסיים וצמחיים ובקווים חרותים. קצה הקנה והקערה הם החלקים המעוטרים 

ביותר, ועיטוריהם נתחמים לרוב בקווי מקדה משוננים דקים. ב־15 מן המקטרות מסומנת השדרית בקווי מקדה 

V )שתי מקטרות(, בטביעת חותם )12 מקטרות( או שילוב של שניהם  משוננים דקים, היוצרים דגם דמוי האות 

)מקטרת אחת(.

במרכזה  מנוקבת  לולאה  ידית  יש  מקטרות  לשלוש  דומים.  ועיטוריים  צורניים  מאפיינים  מהמקטרות  לחלק 

בחור קטן, שנועדה לאפשר נשיאה של המקטרת באמצעות תלייתה בחוט על הצוואר או על אבנט )איור 1:22; 

איור 22. מקטרות חרס.

קוטר פתח הקנה )ס״מ(סללוקוסמס׳

118916770.8

217815080.9

0.7 )משוער(32611061
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 .IV שתיים ממקטרות אלו נמצאו לצד מטבע של מוחמד הג׳ בתוך מפולת שכיסתה את חדר .)Dekkel 2008:131

 Dekkel 2008:131, 136–137,( ונמצאו בבניאס  הי״ז–הי״ח לסה״נ,  לולאה תוארכו למאות  ידית  מקטרות שלהן 

ברמלה   ,)1:4 איור   :2009 ודעאדלה  )אבנר  בירושלים   ,)Barbé 2014:130, Fig. 19:4( בצפת   ,)Fig. 4.6.20, 23

)Vincenz 2011:50*–52*, Fig. 3:27, 28( ובכפר גבירול )יקואל 2012: איור 5:13(. נמצאו שש מקטרות מעוטרות 

)איור 2:22(. על סמך תפוצתן של מקטרות המעוטרות בטביעות חותם בדגם  בטביעות חותם דמויות עץ ברוש 

זה ברחבי ארץ ישראל והעדרן של מקטרות אלה מחוץ לארץ ישראל, מציע סימפסון שמקטרות אלו הן מתוצרת 

מקומית )Simpson 2008:433–435(. מקטרות שעליהן טביעות חותם דומות תוארכו למאות הי״ז–הי״ח לסה״נ, 

 ,)Taxel 2012:130–132, Fig. 7.7:2–5( בקרית שמונה ,)Dekkel 2008:136–137, Fig. 4.6:24, 25( ונמצאו בבניאס

 Simpson 2000:149–151, Fig. )צובה;  בבלמונט   ,)Simpson 2008:433–437, Fig. 268:7–12, 17( בירושלים 

27–13.2:22(, ברמלה )Vincenz 2011:44*–46*, Fig. 1:4, 5, 10–13( ובמקומות נוספים.

 I A תוארכו למאות הי״ז–הי״ח לסה״נ, ובכך הן מסייעות לתיארוכה של שכבה  כל המקטרות שנתגלו בשטח 

לפרק זמן זה. מקטרת אחת )איור 3:22( חשובה במיוחד לתיארוך זמן בנייתה של שכבה I, מאחר שהיא נמצאה 

מהמאות  למקטרות  האופיינית  משולש,  שחתכה  קצה,  טבעת  שעליו  קנה  למקטרת   .VI חדר  של  לרצפה  מתחת 

הי״ז–הי״ח לסה״נ.

פריטי מתכת

שכבה III )איור 23(.— נתגלו 11 חפצים. אלה כוללים ידית פגיון מברזל, שניכרים עליה ועל חלק מהלהב שרידי 

עץ, אולי שרידי הנדן )איור 1:23(; פריט לא ברור, אולי מלקחיים, מברונזה )איור 2:23(; דיסקית מעופרת )4.5 

.III איור 23. חפצי מתכת משכבה
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ס״מ קוטר, 0.5 ס״מ עובי, 53.81 גרם; איור 3:23(; וידית או אבזם מברונזה )איור 4:23(. בקערה מזוגגת שנשברה 

נמצאו חורי תיקון ובהם מחבר מברונזה )איור 5:23(. כן נתגלה מגוון משקולות: אחת מעופרת, דמיות חישוק )1.5 

ס״מ קוטר פנימי, 4.5 ס״מ קוטר חיצוני, 1.2 ס״מ עובי, 173.71 גרם ]איור 6:23(; וחמש מברונזה, חלקן רבועות 

)איור 7:23 — 1 × 1 ס״מ, 0.5 ס״מ עובי, 5.67 גרם ]השוו: Kletter 2005b: Fig. 1:2[ איור 8:23 — 0.6 × 0.6 ס״מ, 

0.2 ס״מ עובי, 0.72 גרם; איור 9:23 — 0.5 × 0.5 ס״מ, 0.1 ס״מ עובי, 0.39 גרם(, אחת מתומנת )14.5 גרם; איור 

10:23( ואחת עשויה ברישול )1 × 1 ס״מ, 0.5 ס״מ עובי, 2.94 גרם; איור 11:23(.

)איור 1:24–3(.— נמצאו שלושה פריטי מתכת: מקלון מברונזה )איור 1:24; השוו: הדד 2013: איור   II שכבה

4:15(; ידית מברונזה )כ־7 ס״מ אורך, כ־1.2 ס״מ רוחב, 0.4 ס״מ עובי; איור 2:24(, ובה מפולשים שלושה חורים; 

ולולאת מברזל )כ־3 ס״מ קוטר; איור 3:24(.

שכבה I )איור 4:25, 5(.— נמצאו שני פריטי מתכת: ראש חנית מברזל )7.5 ס״מ אורך; איור 4:24( ופרסת ברזל 

)איור 5:24; השוו: הדד 2010א: איור 11(. 

פריטי עצם )איור 25(

 .III נתגלו ארבעה פריטי עצם, המתוארכים לתקופה האסלאמית הקדומה )המאות הח׳–הי׳ לסה״נ(, כולם בשכבה

פריטים מס׳ 1 ו־2 שייכים לבובות עצם. ידיה של בובה מס׳ 1 )כ־7.3 ס״מ אורך השתמרות, 3.5 ס״מ רוחב, כ־0.5 

ס״מ עובי( מונחות לצדי הגוף )השוו: איילון תשס״ג: לוח Kletter 2005a: Fig. 24:1 ;329–328:34(. מבובה מס׳ 

2 השתמרה רק היד )כ־6.3 ס״מ אורך, 0.4 ס״מ עובי(; בחלקה העליון חור מפולש לחיבור לכתף )השוו: איילון 

 Agadi 1996:237, תשס״ג: לוח 323:22(. פריט דומה נמצא בחפירות יוקנעם ותוארך לתקופה האומיית )השוו: 

Fig. XIX.1:7(. רמלה הייתה כנראה אחד ממרכזי הייצור של בובות אלו )לדיון נרחב על בובות העצם מהתקופה 

4איור 23 

סללוקוסשטחחומרהכלימס׳

D152014057ברזל; שרידי עץידית פגיון1

B1871484ברונזהמלקחיים?2

D250113054עופרתדיסקית3

B3406543ברונזהידית?/אבזם?4

D250043293ברונזהמחבר )בקערה מזוגגת(5

D250563429עופרתמשקולת6

B3406365ברונזהמשקולת7

B2756121ברונזהמשקולת8

B2756121ברונזהמשקולת9

B2756113ברונזהמשקולת10

B3426390ברונזהמשקולת11
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.)5 ,4( Iו־ )1–3( II איור 24. חפצי מתכת משכבות

סללוקוסשטחחומרהכלימס׳

C2194517ברונזהמקלון1

B2451762ברונזהידית2

B3106084ברזללולאה3

A1826513ברזלראש חנית4

A1701427ברזלפרסה5

20

.III איור 25. פריטי עצם משכבה

סללוקוסשטחהכלימס'

D151183828בובה1

B3096161בובה2

B3426362פריט מעוטר3

D250903580משקולת נול4
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האסלאמית הקדומה, ר׳ איילון תשס״ג:164–165, 167–176(. כן נמצאה עצם גדולה ועבה, המעוטרת בקצה בשורה 

של זוגות מעגלים חד־מרכזיים חרותים )איור 3:25(, ומשקולת נול )2.7 ס״מ קוטר; איור 4:25( מעוטרת בדגמים 

.)Agadi 1996:236, Photo XIX:1–3; Kletter 2005a: Fig. 24:3 :הנדסיים חרותים )השוו

כותרת עמודון )איור 26(

בעת הסרת שכבת פני השטח נתגלתה כותרת עמודון עשויה אבן גיר ומעוטרת בסגנון קורינתי. דומה כי הכותרת, 

שלא נמצאה באתרה, נשדדה מלוד הביזנטית.

ארכיאוזואולוגיה

משה שדה

בחפירה נתגלו עצמות בעלי החיים במכלולים משכבות III ו־II, שיוחסו לתקופות האסלאמית הקדומה )העבאסית( 

והממלוכית, בהתאמה.

)III התקופה האסלאמית הקדומה )שכבה

מתקופה זו נמצאו עצמות של בעלי חיים מבויתים, בעלי חיים מן הבר ורכיכות ימיות )טרידקנה אחת ושתי קונכיות 

של נעמית מצויה; טבלה 1(. עצמות הסוס נמצאו חרוכות בשכבת שרפה מן המאה הי״א לסה״נ. נראה כי בעליו 

הותיר אותו קשור במקום שנמצאו בו העצמות, שם מצא הסוס את מותו. יש להניח כי בעליו היה אדם נשוא פנים, 

שהרי הסוס בתקופה הזו היה סמל למעמד חברתי רם, ומכל מקום ברור כי היה מוסלמי, שכן ל׳כופרים׳, קרי לא 

מוסלמים, בעת ההיא אסור היה לרכוב על סוסים.

נראה שהצאן היה הענף המרכזי במשק החי. שרידים של תרנגול הבית בדרך כלל נדירים, בשל עצמותיו החלולות 

והרכות. הימצאותו של תרנגול הבית בין השרידים מתאימה לחברה הערבית, שבה — בדומה לחברה המסורתית 

הבדווית כיום — גברים סעדו ליבם בבשר צאן, ואילו לנשים ניתן בשר התרנגולות, כחלק מן ההיררכיה בין גברים 

לנשים. החמור היה בהמת המשא השכיחה ביותר של האדם בפנים הארץ. לחציית המדבר השתמשו בגמל, והיעדרו 

מן המכלול מרמזת שליישוב לא היו קשרים עם מקומות רחוקים.

איור 26. כותרת עמודון.

40



31אלי הדד

טבלה 1. ממצא עצמות בעלי חיים 

שכבה IIIבעלי חיים

)התקופה האסלאמית הקדומה(

II שכבה

)התקופה הממלוכית(

75צאןמינים מבויתים

22בקר

11סוס

22חמור הבית

1-גמל חד־דבשתי

1-חזיר הבית

11כלב הבית

42תרנגול הבית

-1יונת הבית

1-אווז הבית

-1ארנבתמיני בר

-1אייל

-1עוף )לא מזוהה(

-3רכיכה ימית

)II התקופה הממלוכית )שכבה

מתקופה זו נמצאו רק בעלי חיים מבויתים )טבלה 1(. תמונה זו שונה מעט בהשוואה לתקופה האסלאמית הקדומה. 

אכן גם כאן נמצא סוס, אולי שריד ללוחמים ממלוכיים שחלפו בעיר במהלך כיבוש ארץ ישראל מידי הצלבנים, 

או סוסו של אישיות מקומית רמת מעלה במערך השלטון האזרחי. הגמל מצביע על קשר עם חברות רחוקות, חוצי 

מדבר, שהרי אין סיבה להחזיק בעל חיים יקר כל כך אם אין בו משום נכס כלכלי. לחילופין, אפשר שאחזקת הגמל 

לימדה על יכולתו הכלכלית של מישהו מן החברה המקומית. חזיר הבית הוא ממצא חריג, שכן לא הוחזק בחברה 

מוסלמית מאוד דתית, כחברה הממלוכית, וייתכן שמקורו בתושבים נוצרים ביישוב. כן נוסף בתקופה זו עוף חדש 

בלול — אווז הבית. 

סיכום ודיון

על  כולל  מבט  מ׳,  כ־200  לאורך  הנמשך  הארוך,  הסטרטיגרפי  החתך  ִאפשר  החפירה,  של  הצר  רוחבה  למרות 

השתרעות השרידים, המיוחסים לשלוש שכבות. שכבה I, שזמנה התקופה העות׳מאנית, נחשפה רק בחלקה המזרחי 

התקופה  מן   ,III D–A. שכבה  נחשפה בשטחים  הממלוכית,  התקופה  שזמנה   ,II A(. שכבה  )שטח  החפירה  של 

האסלאמית הקדומה, נחשפה בכל שטחי החפירה; בחלקה המערבי של החפירה נמצאו שרידים אלה קרוב לפני 

השטח, ואילו בחלקה המזרחי הם נתגלו בעומק של 2 מ׳, מתחת לשכבות המאוחרות.

השתמרות הקירות משכבה III הראתה כי הקירות נשדדו רק בחלקם. מצב השתמרות זה טוב יותר מזה שנתגלה 

בחפירות שונות ברמלה וסביב הגרעין העתיק של המסגד הלבן, שם לא נותרו הרבה קירות, ומיקומם אותר לפי 

 .)Gutfeld 2010:12 ;2008 תעלות שוד )אבני ואחרים



רמלה, תחנת הרכבת: שרידים מן התקופות האסלאמית הקדומה, הממלוכית והעות׳מאנית 32

נראה כי השרידים שנחשפו בשטח D1, ובהם האומנה, השתייכו למבנה דו־קומתי שאופיו ציבורי. אפשר שהיה 

אורווה או תחנת דרכים, שכן קומתו התחתונה שימשה לאכסון בעלי החיים, כעדות שרידי הסוס השרוף, שנקלע 

לחורבן ולשרפה אדירה שהתרחשה במקום במאה הי״א לסה״נ. ייתכן שהשרפה ושכבת החורבן הן פועל יוצא של 

מרידת שבטי הערבים בשנות ה־20 של המאה הי״א לסה״נ, שעליו מספר גיל )תשמ״ז:22(: ״בספטמבר 1024 חאסן 

בן מפרג שהיה ראש המורדים פשט על רמלה כנגד השלטון הפאטימי תוך שילוח אש ברחובותיה וגרימת הרס 

בבתיה״. אפשרות אחרת היא לייחס את שכבת החורבן לרעש האדמה הקשה שפקד את רמלה ב־10 בדצמבר 1033, 

הרס שליש מן המבנים בעיר והחריב את המסגד הלבן; רעש אדמה זה מתואר בפירוט בכתבי הגניזה בקהיר )שרון 
4.)Gutfeld 2010:4 ;115–114:תשמ״ו

בשטח D2 נחשפו חלקי קירות ורצפות משכבה III, כנראה מבנה מגורים של משפחה אמידה; חלק מן הקירות 

עוצבו כאבני גזית, ונראה שחלקם עוטרו באריחי טין. שרידי מבנים מאותה התקופה הבנויים גזית נמצאו מצפון 

לחפירה, בשכונת כוכב הצפון )טורגה 2011(. ייתכן שחלק זה של העיר, בצפונה, סבל פחות משוד של אבני בנייה.

דומה כי יש לקשור את השרידים משכבה II מהתקופה הממלוכית עם מכלול שרידים מאותה תקופה שנמצא בתחנה 

המרכזית של רמלה )טורגה תשע״א(. רמלה בתקופה הממלוכית המשיכה לשמש עיר בירה )שרון תשמ״ו:115(, 

והייתה צומת דרכים חשוב לדואר הממלוכי, שהתבסס על מערכת דרכים ענפה ועל תחנות שנבנו לאורכה. אחד 

המונומנטים החשובים של התקופה הממלוכית, שהוקם ושופץ באותה תקופה, היה המינראט — מגדל לבן שצפה 

על העיר ממרום )Gutfeld 2010:5(. אפשר שהרצפה העבה בשטח C )L510( היא חלק מדרך המתוארכת לתקופה 

הממלוכית,  מהתקופה  שנחשפו  השרידים  כלל  ג׳נדס.  וגשר  לוד  דרך  צפון־מזרח,  לכיוון  שהובילה  הממלוכית, 

ובכללם בור המים בשטח A, תורמים נדבך נוסף להבנת אופיה של העיר רמלה והמערך האדריכלי שלה בתקופה זו.

הערות

את החפירה )הרשאה מס׳ A-4594(, מטעם רשות העתיקות ובמימון רכבת ישראל, ניהל אלי הדד, בסיועם של אלי בכר ושלמה יעקוב־ג׳ם   1

)מנהלה(, פאני ויטו, קרן בן אור־אשי ותמר לקיצביץ )ניהול שטחים(, אבי האג׳יאן )מדידות ושרטוט(, צילה שגיב )צילום שטח(, קלרה עמית 

)צילום סטודיו(, אירנה לידסקי )ציור ממצא(, אליזבטה בוארטו )בדיקות פחמן 14 במכון ויצמן למדע(, פרץ ראובן )כלי חרס(, ליאור ראוכברגר 

)מקטרות חרס(, דונלד צבי אריאל ורוברט קול )נומיסמטיקה(, יעל גורין־רוזן ובריג׳יט אונונה )זכוכית(, ניצן עמית־פרייס )ידית נושאת טביעה(, 

משה שדה )ארכיאוזאולוגיה(, נטליה זאק )תכניות(, חגית טורגה וכארם סעיד. כן סייעה זהבית שמול )תחום טיפול בממצאים(. את המאמר ערכו 

איילת דיין ודפנה שטראוס.

לשם נוחות נתייחס לצפון־מזרח ולצפון־מערב כצפון ולדרום־מזרח ולדרום־מערב כדרום.  2

תודתי לחופר אלי הדד, שמסר לידי את המקטרות לפרסום, ולצלמת קלרה עמית, שהפיקה מהם את המיטב. מחקר מפורט על המקטרות   3

יפורסם בנפרד.

למקורות על רעידת האדמה, ר׳ גיל תשמ״ז:25, הערה 32, שם מצוין כי הרעידה התרחשה ב־5 בדצמבר ולא ב־10 בדצמבר 1033.  4
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Ramla, TRain STaTion: 
RemainS fRom The eaRly iSlamic, mamluk and oTToman PeRiodS

elie haddad

Between September 2005 and February 2006, a salvage excavation was conducted in Ramla, prior to the 

construction of a new platform at the Ramla railroad station (map ref. 18830–4/64820–90; Fig. 1). A strip 

of 37 discontinuous excavation squares (14–21, 23–32, 36–48, 50–55; Plan 1; Fig. 2) was opened along 

a northwest–southeast axis and divided into six areas (A–C, D1, D2, E; Plans 2–9). Three strata were 

exposed, dating from the Early Islamic period (III), the Mamluk period (II) and the Ottoman period (I). 

A colonnette capital (Fig. 27), apparently robbed from the nearby Byzantine town of Lod, was found in 

topsoil.

The Stratum III remains, dating from the Early Islamic period (eighth–eleventh centuries CE) and 

discovered in all the excavation areas, comprised several building phases. Area A contained meager 

architectural remains. Drainage channels (Fig. 7), an installation and traces of walls were exposed in Area 

B. The architectural remains in Area C included a plaster floor that sealed an intact zir jar (Fig. 8). Traces 

of fire and a collapse were discovered above the floor, as was a stamped handle of a zir jar (Fig. 21). The 

circular stamp, examined by Nitzan Amitai-Preiss, contains a roundel bearing the Arabic word لصاحبه (li-

sāhibihi) split into two rows. The word means ‘to the owner [of the jar]’, which is probably short for a 

familiar inscription, ‘Blessed be the owner [of the jar]’. 

Area D1 yielded evidence of at least four building phases in Stratum III (Fig. 10), the most recent of 

which is possibly from the Fatimid period. The remains included ashlar-built walls, some of which were 

removed in a later phase (Fig. 13); a pillar made of ashlars (Fig. 11), probably a doorjamb in an impressive, 

possibly two-floor building that extended beyond the excavation area; and a drainage channel (Fig. 12) 

and installation made of half an inverted jar. The most recent phase ended in a widespread destruction and 

an enormous fire (Figs. 14, 15). The destruction layer yielded pottery from the eighth–eleventh centuries 

CE and part of a horse skeleton (Fig. 14). Radiocarbon analysis of the horse bones gave a date of between 

955 and 1020 CE; this date is compatible with the pottery finds and indicates that the violent destruction 

and conflagration took place early in the eleventh century CE. The building may have been a way station 

with stables installed on its lower floor, as the horse bones suggest. It is impossible to tell whether the 

destruction occurred during a rebellion of the Arab tribes in the 1020s, or in the severe earthquake that 

struck Ramla on 10 December 1033.

In Areas D2 and E, the remains of Stratum III included walls and floors (Figs. 17, 20), among them a 

mosaic pavement; a plastered installation with a grooved herringbone pattern engraved on its wall (Fig. 
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18); and a round, plastered silo (Fig. 19) enclosed in a square structure. In addition to the pottery recovered 

from the various areas, the finds from Stratum III included ceramic tiles and four bone artifacts (Fig. 26), 

including two fragments of dolls. Eleven metal objects were also found (Fig. 23); these included an iron 

handle of a dagger and lead and bronze weights. The building in Area D2 was probably the dwelling of 

an affluent family.

The remains of Stratum II, dating from the Mamluk period, were unearthed in Areas A–D and comprise 

two construction phases. Area A yielded several rooms (Fig. 3), a tabun and a courtyard with a cistern. 

Area B yielded architectural remains, a tabun, and an installation. Architectural remains were exposed in 

Area C, alongside part of a courtyard or a road (Fig. 9), possibly the road that led northeast to Lod and 

Jisr Jindas. Area D contained fragmentary remains of an ashlar building with evidence of a fire, a refuse 

pit rich in pottery finds (Fig. 16) and installations. Also unearthed in this area were remains of animal 

burials—horse jawbones and the articulated skeleton of a cow—which had penetrated the remains from 

the Early Islamic period. Three metal artifacts were also discovered in this stratum (Fig. 24): A small 

bronze stick, a bronze handle and an iron loop.

Architectural remains from Stratum I, dating from the Ottoman period, were revealed only in Area A 

(Figs. 4–6). This layer yielded 24 broken clay tobacco pipes (chibouks) dating from the seventeenth–

eighteenth centuries CE (Fig. 22), a spearhead, and an iron horseshoe (Fig. 25).

The animal bones uncovered in the excavation (Table 1), which were examined by Moshe Sadeh, 

indicate that during the Early Islamic period (Stratum III) sheep were the mainstay of the livestock 

economy. However, the bones of wild animals were also found, as were those of a chicken and a donkey. 

Camel bones appear only in the Mamluk period (Stratum II), suggesting contact with distant lands. Also 

found in this assemblage were goose bones and pig bones, the latter being an unusual find in a Muslim 

settlement. The horse bones in both strata testify to aristocratic Muslims, for only they would have had 

the resources and permission to purchase horses. Those from Stratum II suggest the presence of Mamluk 

warriors who passed through the city during their conquest of the land from the Crusaders. 

caPTionS To illuSTRaTionS 

Fig. 1. Location map.

Plan 1. Excavation areas, general plan.

Fig. 2. The excavation, looking west.

Plan 2. Area A, plan and sections.

Fig. 3. Area A, Stratum II, Phase IIb, Room I, looking northwest.

Fig. 4. Area A, Stratum II, Phase IIb, tabun, looking northwest.

Fig. 5. Area A, Stratum I, Floor 204, looking west.
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Fig. 6. Area A, Stratum I, cistern opening (W330), view from above.

Plan 3. Area B, Sqs 45–48, plan and section.

Plan 4. Area B, Sqs 41–44, plan and section.

Fig. 7. Area B, Stratum III, Phase IIIc, drainage channel, looking south.

Plan 5. Area C, plan and sections.

Fig. 8. Area C, Stratum III, zir jar, looking west. 

Fig. 9. Area C, Stratum II, Wall 514 and Plaster Floor 510 sealing it, looking south.

Plan 6. Area D1, plan and sections.

Fig. 10. Area D1, Stratum III, looking west.

Fig. 11. Area D1, Stratum III, Phase IIIc, Pillar 5145 and nearby remains, looking south.

Fig. 12. Area D1, Stratum III, Phase IIIc, Drainage Channel 4166, looking north.

Fig. 13. Area D1, Stratum III, Phase IIIa, Robber’s Trench 5145, looking north.

Fig. 14. Area D1, Stratum III, Phase IIIa, destruction layer, looking south.

Fig. 15. Area D1, Stratum III, Phase IIIb, horse skeleton beside Pillar 5141, looking south.

Fig. 16. Area D1, Stratum II, Mamluk refuse pit, looking north.

Plan 7. Area D2, plan and sections.

Fig. 17. Area D2, Stratum III, Phase IIIa, looking northwest.

Fig. 18. Area D2, Stratum III, Phase IIIa, plastered wall with herringbone pattern, looking northwest.

Plan 8. Area E, Sqs 17–21, plan and sections.

Plan 9. Area E, Sqs 14–16.

Fig. 19. Area E, Stratum III, Phase IIIb, silo, looking northwest.

Fig. 20. Area E, Stratum III, Phase IIIb, Walls 524 and 583, looking north.

Fig. 21. A stamped jar handle.

Fig. 22. Clay tobacco pipe.

Fig. 23. Metal artifacts from Stratum III.

Fig. 24. Metal artifacts from Strata II (1–3) and I (4, 5).

Fig. 25. Bone artifacts from Stratum III.

Fig. 26. A colonnette capital.
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