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ירושלים, העיר העתיקה: שרידי ריצוף מן התקופה הרומית סמוך לשער שכם

זובייר עדוי

מבוא

נערכה חפירת הצלה בתוך מבנה ברחוב שער שכם 20 ברובע המוסלמי שבעיר העתיקה של  בחודש מאי 2013 

ירושלים, כ־40 מ' מדרום לשער שכם )נ"צ 7–4/63206–22193; איורים 1, 2(.1 המבנה ממוקם מעברו המערבי של 

הרחוב, כ־10 מ' מצפון לרחוב אל־ג'בשה וכ־20 מ' מצפון לפיצול של רחובות בית הבד, הוא סוק ח'אן א־זית )سوق 

خان الزيت(, והגיא, הוא רחוב אל־וואד )الواد(. מתכונתם הנוכחית של רחובות אלה משמרת את התוואי הקדום של 

שני רחובות האורך של העיר הרומית איליה קפיטולינה )צפריר 1999א; 1999ב(.

שער שכם, הסמוך למרכז החומה הצפונית של העיר העתיקה, נבנה על ידי הסולטן סולימאן המפואר במאה הט"ז 

לסה"נ, והוא המפואר בשערי העיר. כתובת החקוקה מעל פתח השער מלמדת כי נבנה בשנת 944 להג'רה, היא 1537 

 )Porta Neapolis( 'השער הוקם מעל שרידי 'שער דמשק .)לסה"נ )אל־עארף 303:1999; ר' גם כהן תשנ"א:32–33

מימי אליה קפיטולינה. זהו שער מן הטיפוס המשלב ביחידה אדריכלית אחת קשת מעוטרת בעלת שלושה מעברים 

ושני מגדלי אגפים הבולטים בחזיתו הצפונית של השער )למידותיו המפורטות ולתולדות מחקר השער, ר' מזור 

תשס"ד:112–119(.

עיקר המחקר הארכיאולוגי באזור שער שכם מבוסס על שלוש חפירות רחבות היקף. נחשפו בהן, נוסף על מבנה 

ובורות מים, המלמדים על הפעילות במקום לאורך  השער, קפלה מן התקופה הצלבנית, מבנים שנסמכו לחומה 

בשנות  המילטון, שחפר   .)2009 קלונר  ר'  מפורטת,  )לסקירה  ההלניסטית  מן התקופה  כבר  הנראה  ככל  הדורות, 

השלושים למאה הכ' בחזית השער ולאורך החומה, גילה את המגדל המזרחי של שער שכם מימי איליה קפיטולינה 

ואת חלקה העליון של קשת הפתח המזרחי של השער, שאותם תיארך למאה הב' לסה"נ )Hamilton 1944(. בחפירות 

שנערכו בשנות השישים למאה הכ' לקראת הסדרת המעבר מן השער אל תוך העיר העתיקה נחשפו לאורך החזית 

החפירה )הרשאה מס' A-6799(, מטעם רשות העתיקות ובמימון ודיע אל־חלוואני, נערכה לקראת עבודות שיפוץ והנחת תשתיות בחנות   1

פרטית. את החפירה ניהל המחבר, בסיועם של יבגני קגן ונריה ספיר )פיקוח ארכיאולוגי, צילום שטח(, דנית לוי )GPS(, ניסן נחמה, וראיד אבו 

ח'לף )מנהלה(, ואדים אסמן ויעקב שמידוב )מדידות ושרטוט(, סעיד אל־עמלה )גלאי מתכות(, אסף פרץ )צילום(, קלרה עמית )צילום ממצא(, 

נטליה זאק )מדידות ושרטוטים(, ברכי זילבר )מפות ותכניות(, רעיה ראיסה ויניצקי )ניקוי מתכות ומטבעות(, דונלד צבי אריאל ורוברט קול 

)נומיסמטיקה(, בנימין ג' דולינקה )עיבוד כלי חרס( ויעל גורין־רוזן )זיהוי כלי זכוכית(. אסף פרץ צילם את התצלומים בנספח 1. 



ירושלים, העיר העתיקה: שרידי ריצוף מן התקופה הרומית סמוך לשער שכם 2

איור 1. מפת איתור. 

איור 2. תצלום אוויר של אזור שער שכם.
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הצפונית של השער חלקו התחתון של שער בן שלוש קשתות, שיוחס למפעל החומה השלישית מימי אגריפס הא', 

וחלקו העליון של השער מימי איליה קפיטולינה )Hennessy 1970:24; Wightman 1993:159–181(. בסדרת חפירות 

שנערכו בשנות השמונים למאה הכ' מפנים לשער העות'מאני נחשפו בחללי המגדלים של השער הרומי שרידים 

מתקופות שונות, ובהם בית בד שיוחס על ידי מגן לתקופה הביזנטית )מגן תשמ"ה:118(, וכן שרידיה של הרחבה או 

הכיכר )כ־30 מ' אורך חשיפה, 6–10 מ' רוחב חשיפה; ר' נספח 1: איורים א–ג( שהשתרעה בתקופה הרומית מפנים 

 .)Schick 1887:216–217( וזוהתה לראשונה על ידי קונרד שיק )Magen 1994 ;120–118:לשער )מגן תשמ"ה

המבנה 

החפירה נערכה בשטח מצומצם למדי, בתוך מבנה הניצב 15–20 מ' מדרום־מערב לחפירות מגן; המבנה נבדק קודם 

לחפירה )קגן 2013; התיאור להלן מתבסס על דוח זה(.2 מפלס המבנה )תכנית 1( נמוך בכ־1.5 מ' ממפלס רחוב 

 ;C( החנויות הראשי של היום, והכניסה אליו מפותלת — מרחוב החנויות הראשי דרך חצר מבוא קטנה וקטורה 

לפתח  סמוך  החצר,  בחלקה המערבי של  למבנה.  במקור  ולא השתייכה  למבנה  מ'( שהשתרעה ממזרח   4  × כ־4 

 ;L200( הכניסה למבנה ובעומק של 0.3 מ' מתחת לפני השטח תועדו קודם לחפירה לוחות אחדים של ריצוף אבן

1.0 × 0.6 מ', 0.15 מ' עובי(. ניכר כי לוחות הריצוף נמשכו אל תוך המבנה )אולם A, להלן(, ונראה כי הם שייכים 

לרצפתו המאוחרת של המבנה, שהונחה בתקופה העות'מאנית והייתה בשימוש עד התקופה המודרנית. על פי דוח 

הבדיקה, נתגלו מתחת לריצוף האבן שתי רצפות אבן נוספות. מן החצר נכנסים לאולם מוארך שצירו צפון־מזרח–

דרום־מערב )A; כ־18 מ' אורך, 5 מ' רוחב, כ־4.5 מ' גובה; איור 3(. האולם בנוי אבני גוויל מלוכדות במלט אפור, 

שיפוץ שנעשה במבנה, אשר כלל טיוח של הקירות והתקרה וחיזוקי בטון הנדסיים, מנע בחינה אדריכלית של מבנה.  2

תכנית 1. תכנית המבנה.
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מקורה בקמרון מחודד ופתוח למזרח. סמוך למרכז האולם, לצד הקיר הדרומי־מזרחי, נמצא בור מים שפתחו רבוע 

ובנוי נדבכי אבן אחדים המקיפים פתח עגול חצוב בסלע; הבור היה מלא במים, ועל כן לא תועד. אולם A מסתיים 

נבנו באבנים קטנות  4(, שקירותיו  איור   ;2 גובה; תכנית  מ'  כ־4.5  רוחב,  מ'   3.2–2.2 מ' אורך,  כ־6.5   ;B( בחדר 

ובינוניות מלוכדות במלט אפור, ושטחו הוצר בקירות בטון שהוצמדו לקירות המקוריים; בחדר זה נערכה החפירה. 

המבנה על שלושת חלקיו — ככל הנראה חיבור בין מבנים מתקופות שונות — הוא חלק מהמרקם העירוני של 

העיר העתיקה. דומה כי חלקים מן המבנה, גם אם לא בתכניתם הנוכחית, הוקמו בימי הביניים, ככל הנראה בתקופה 

הממלוכית; תיארוך דומה הציע בזמנו מגן לשורה של מבנים המרוחקים 15–20 מ' מצפון־מזרח למבנה ודומים 

לאולם A ולחדר Magen 1994( B; ר' נספח 1(. אפשר גם שהמבנה, או חלק ממנו, הוקם בתקופה העות'מאנית. 

מכל מקום, ברור כי המבנה הוקם על גבי שרידים קדומים יותר, כפי שעולה מממצאי החפירה, אשר יתוארו להלן. 

איור 3. אולם A, מבט למערב.
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החפירה

נפתח ריבוע חפירה מלבני שהשתרע על מרבית שטחו של חדר B )תכנית 2(; גבולות שטח החפירה נקבעו במרחק 

של כ־0.5 מ' מקירות החדר )ר' איור 4(. החפירה נערכה לאחר שהרצף הסטרטיגרפי מתחת לרצפה המודרנית של 

החדר כבר נפגע בשל עבודות להנחת תשתית מודרנית, פגיעה שהקשתה על הפרדת המכלולים הקרמיים. 

 ;L104( החפירה העמיקה כדי 1.3 מ' בלבד, ונעצרה עם חשיפת ריצוף אבן שהשתרע על פני כל שטח החפירה

כ־1.8 × 5.5 מ' שטח החשיפה; איורים 5, 6(. קטע הריצוף שנחשף כלל תשעה לוחות אבן, הסדורים בכיוון מזרח־

צפון־מזרח–מערב־דרום־מערב, בניצב לכיוון רחוב החנויות ולרחבה הקדומה של שער שכם. רוב הלוחות נחשפו 

רק בחלקם בשל שטח החפירה המצומצם ומשום שקיר מאוחר יותר )W1, להלן( הושתת על הריצוף, ולפיכך לא 

איור 4. שטח החפירה בחדר B, מבט לצפון־מזרח.
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תכנית 2. חדר B, תכנית וחתכים.
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ניתן היה לעמוד על מידותיהם. שניים מן הלוחות, שלהם מתאר רבוע, נחשפו בשלמותם ונמדדו )כ־1.1 × 1.1 מ', 

0.27 מ' עובי; איור 7(. דומה כי אלה הם גם מידותיהם המקורבות של שאר הלוחות, למעט אחד שנמשך אל מתחת 

לחתך הצפוני של החפירה, והוא ארוך מן השאר )כ־1.8 מ' אורך(; רוחבו אינו ידוע. הלוחות עשויים מאבן גיר קשה 

בגוון צהבהב, למעט לוח אחד, בחלקו המערבי של הריצוף, שגונו אדמדם. פני הלוחות מוחלקים היטב, וניכרת 

בהם בליה רבה, ככל הנראה תוצאה של שימוש ממושך. בחלקו המערבי של שטח החפירה נערכה בדיקה מצומצמת 

מתחת למפלס הריצוף )L107; איור 8(, לאחר שלוח האבן המערבי ביותר, שנפגע ממפולת האבנים שמעליו, פורק. 

הריצוף;  ללוחות  ניקוז שנמשכה מתחת  היה להבחין בתעלת  אך אפשר  כל ממצא מתארך,  לא העלתה  הבדיקה 

התעלה, שנמצאה מלאה בבוץ, לא תועדה.3 פינותיהם של חלק מלוחות הריצוף שבורות; אף שלא נמצא לכך הסבר 

בממצאי החפירה, יש מקום להציע שהשבירה היא תוצאה מהרמה חוזרת של הלוחות לצורך טיפול שוטף במערכת 

הניקוז שנמשכה מתחת לריצוף. 

הבדיקה נערכה בסוף יום החפירה האחרון, ובשל נזילות מים החפירה לא הושלמה.  3

איור 5. ריצוף 104 וקיר 1, מבט לדרום־מערב.



ירושלים, העיר העתיקה: שרידי ריצוף מן התקופה הרומית סמוך לשער שכם 8

איור 6. ריצוף 104 וקיר 1, מבט לצפון־מזרח.

איור 7. שני לוחות האבן שנחשפו בשלמותם, מבט לצפון־מערב.
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ייתכן, אם כן, כי קטע הריצוף שנחשף שייך לרחוב. על לוחות הריצוף וביניהם נמצאו מסמרים אחדים )ר' איור 

1:11–3(, שמקורם אולי בעגלות או במרכבות שעברו במקום )השוו: וקסלר־בדולח תשע"ב:207–208(. עם זאת, לא 

ניכרים על פני לוחות האבן חריצים מקבילים המופיעים בריצופיהם של רחובות סמוכים, כמו אלה שנתגלו למשל 

בחפירתו של מגן, 15–20 מ' מצפון־מזרח לחפירה הנוכחית, משני צדיו של שער שכם )מגן תשמ"ה:118–119; 

Magen 1994:285; ר' נספח 1: איורים א–ג( ובפינת רחוב אל־ג'בשה וסוק ח'אן א־זית, כ־10 מ' מדרום לחפירה 

הנוכחית )קלונר 1974(, שם החריצים ניצבים לכיוון התנועה ונועדו ככל הנראה למנוע החלקה של סוסים רתומים 

לעגלות ולמרכבות. 

בחלקו המזרחי של שטח החפירה נחשף קטע קצר מקיר איתן )W1; כ־2.2 מ' אורך, 1.1 מ' רוחב; איור 9( שהוקם 

על גבי ריצוף האבן. הקיר נמשך בציר צפון־מערב–דרום־מזרח ושרד לגובה שני נדבכים. מן הנדבך העליון שרדו 

איור 8. בדיקה מתחת ללוח הריצוף המערבי )L107(, מבט לצפון־מזרח.
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שתי אבני גזית גדולות; רק האבן הצפונית נמדדה )כ־0.7 × 1.1 מ', כ־0.7 מ' גובה(, שכן האבן הדרומית נמשכת 

מתחת לחתך הדרומי של החפירה, ורק הפאה הצפונית־מערבית שלה )0.7 מ' רוחב, 0.7 מ' גובה( נחשפה במלואה. 

הנדבך התחתון נבנה משתי שורות של אבנים קטנות יותר )כ־0.4 × 0.9 מ', 0.5 מ' גובה(. אין דרך לדעת לאיזה מבנה 

השתייך הקיר — אפשר שהייתה זו חנות — אך ברור כי מבנה זה מאוחר לריצוף האבן.

בחלקו המערבי של שטח החפירה, בעומק של כ־0.5 מ' מתחת לפני השטח, נחשפה שכבת מפולת )L150; כ־1 מ' 

עובי; תכנית 2: חתך 3–3( ובה אבני בנייה )0.3–0.4 × 0.3–0.6 מ'( שחלקן אבני גזית )ר' איור 5(. המפולת כיסתה 

 .B את לוחות הריצוף )תכנית 2: חתכים 1–1, 2–2(, וניכר כי היא נמשכה מערבה, אל מתחת לקיר המערבי של חדר

.)L111 ,L110 ,L105 ,L103–L101( לצד המפולת ועד לקיר 1, וכן ממזרח לקיר 1 נמצאו הצטברויות עפר

הממצא

המכלול הקרמי, שמקורו בעיקר בהצטברויות העפר מעל שרידי הריצוף וקיר 1, דל ומעורב. עיקרו של ממצא כלי 

החרס מאוחר — מן התקופות הממלוכית והעות'מאנית )ר' Dolinka 2021( — אך הוא כולל גם כלים מן התקופות 

הרומית, הביזנטית–האומיית, העבסית והצלבנית )לא צוירו(, וכן שברים אחדים של רעפים מן התקופה הביזנטית 

או האומיית )איור 1:10–4(. כן נמצאו שברים ספורים של כלי זכוכית שאינם אינדיקטיביים, למעט שניים: זמנו 

,L111( ושבר אחר תוארך לתקופה הממלוכית ,)סל 1017 ,L106( של שבר אחד התקופה הביזנטית או קודם לכן 

איור 9. קיר 1 המושתת על ריצוף 104, מבט לצפון.
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סל 1019(.4 נוסף על אלה נמצאו שבר של לוח עשוי משיש אפור )איור 5:10(, כנראה חלק מריצוף או חיפוי שמקורו 

במבנה אשר לו השתייך קיר 1, אך דומה כי קצהו המעוגל מעיד כי נעשה בו שימוש משני; שמונה חפצי מתכת, 

ובהם שלושה מסמרים מברזל )איור 1:11–3( שנמצאו על לוחות הריצוף )L104( וביניהם )L107(, ונראה כי נפלו 

מעגלות שנגררו על ידי סוסים בתקופת השימוש ברחוב, ופריט מזהב )איור 4:11(; וכן שישה מטבעות, מהם זוהו 

חמישה )להלן(, שאף הם נמצאו על לוחות הריצוף )L110 ,L104( וביניהם )L106(, ככל הנראה באתרם. 

ממצא הזכוכית נבדק וזוהה בידי יעל גורין־רוזן, ועל כך נתונה לה תודתי.  4

סללוקוסהפריטמס׳

1031003.2רעף1

1031003.3רעף2

1061016.1רעף3

1061016.6רעף4

1111029שיש5

איור 10. רעפים )1–4( ולוח שיש )5(.
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איור 11. פריטי מתכת.

מטבעות

דונלד צבי אריאל

נמצאו חמישה מטבעות הניתנים לזיהוי.

1. לוקוס 106, סל 1024, ר"ע 144737.

אוטונומי, אשקלון, חלקה המאוחר של המאה הא' לפסה"נ.

פנים: ראש טיכה לימין.

גב: אוניה לשמאל.

Æ, 0, 2.62 גרם, 15 מ"מ.

.CHL:98, No. 41; Yashin 2007:41, No. 41 :השוו

2. לוקוס 104, סל 1004, ר"ע 144734.

יוסטיניאנוס הא', קונסטנטינופוליס)?(, 527–537 לסה"נ.

פנים: DN IVS[TINI]–Ạ[NV]S PP AVC דיוקן לימין, עטור נזר, לבוש שריון וגלימה צבאית

 CỌ[N] :למעלה, צלב; לשמאל ולימין, כוכבים; מתחת, לא ברור; מתחת לקו M :גב

Æ פוליס, 5, 14.81 גרם, 30 מ"מ.

.MIBE:126, No. 83 :'ר

סללוקוסהפריטמס׳

1071025מסמר1

1041009מסמר2

1071028מסמר3

1061015פריט זהב4
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3. לוקוס 104, סל 1005, ר"ע 144735.

המחצית הב' של המאה הו' לסה"נ.

פנים: ]־ ־ ־[ דיוקן? לימין או לפנים?

Δ :מתחת ,Ạ/N/N/O :למעלה, לא ברור; לשמאל M :גב

Æ פוליס, 0, 6.61 גרם, 28 מ"מ.

4. לוקוס 104, סל 1006, ר"ע 144736.

ביזנטו־ערבי )691–697 לסה"נ(.

פנים: דמות ח'ליף עומד לפנים. 

גב: m לימין: כתובת רטרוגרד וחלקית של המילה ايليا; לשמאל: כתובת ערבית משובשת.

Æ פוליס, 5, 2.36 גרם, 25 מ"מ.

.Goodwin 2005:100, No. 35 :'ר

5. לוקוס 110, סל 1011, ר"ע 5.738144

ג'קמק, חלב?, 1442/2 לסה"נ.

פנים: قعقخ כוכב בן שישה קודקודים.

גב: برض بلح \ سمخ بمبرا.

Æ פלס, 0.87 גר', 13 × 15 מ"מ.

.Balog 1964:326, No. 752 :השוו

סיכום ודיון

שנחשפו  לאלו  ובמידותיהם  בצורתם  דומים  האבן  לוחות  בחפירה.  העיקרי  הממצא  הוא   )L104( הריצוף  קטע 

בחפירות אחרות בעיר העתיקה: ברחבה הפנימית של שער שכם )"הכיכר הרומית", על פי מגן תשמ"ה:119–120(, 

מצפון־מזרח לחפירה; בשני מקומות מדרום לשער שכם — בצומת הרחובות אל־ג'בשה וסוק ח'אן א־זית )קלונר 

1977(, ובסוק ח'אן א־זית, שם תועד קטע של לוחות ריצוף המשתרע לאורך 400 מ' )Johns 1948:94(; ובמקומות 

נוספים ברחבי העיר העתיקה )וקסלר־בדולח תשע"ב:39–77, ור' הפניות מפורטות שם(. לפיכך, לא מן הנמנע כי 

ריצופים אלה נבנו באותה התקופה כחלק ממפעל בנייה אחד. 

שרידי הריצוף מעוררים שתי שאלות עקרוניות. השאלה הראשונה היא האם היו לוחות הריצוף חלק מרחבת שער 

דרומה. במחקר מקובלת  ונמשך  )המערבי( שיצא מרחבת השער  לריצוף של הקרדו הראשי  או שהשתייכו  שכם 

של  רחובותיה  מתווה  את  מסוימת  במידה  משקפת  בימינו  העיר  של  הצפוני  בחלקה  הרחובות  תכנית  כי  ההנחה 

העיר הרומית, וכי היא משמרת את התכנית האורתוגונלית של העיר אשר הותאמה לתנאיה הטופוגרפיים )צפריר 

1999א:117–124, 142–158(. לפיכך, יוחסו הרחבה, השער והרחובות שנחשפו בחפירות במקום למפעל הבנייה 

איסה ביידון זיהה מטבע זה, ועל כך נתונה לו תודתי.  5
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הרומי, מסקנה המסתמכת גם על מפת מידבא )אבי־יונה תשי"ג(. השחזור לפיו הוכשרה הרחבה עם ייסודה של העיר 

הרומית איליה קפיטולינה משתקפת במחקריהם של מרבית חוקרי העיר, ובהם ז'רמה דיראן, ונסאן ואבל, וכן יורם 

צפריר, המצביעים על כך שהרחבה ורשת הרחובות שיצאו ממנו השתמרו במידה מסוימת עד היום )ר' וקסלר־בדולח 

תשע"ב:39–43(. ואכן, נראה כי הרחבה נתחמת ברחובות הקיימים עד היום: עקבת רצאץ במזרח ורחוב אל־ג'בשה 

במערב, בעוד שסוק ח'אן א־זית ורחוב אל־וואד משמרים את מיקומם של שני רחובות האורך, 'הקרדינס', שיצאו 

מרחבה זו דרומה )ר' איורים 1, 2(.

אף שחפירתו של מגן )תשמ"ה( השתרעה על פני שטח נרחב מפנים לשער שכם ולחומה שלצדו לא הובררו בה 

קלונר בשנת 1974 בפינת הרחובות  ריצוף שערך עמוס  לוחות  גם עבודת התיעוד של כמה  גבולותיה של הרחבה. 

ח'אן א־זית ואל־ג'בשה, כ־10 מ' מדרום לשטח החפירה הנוכחי, אין בה כדי לתת מענה לשאלת גודלה של הרחבה 

וגבולותיה, שכן קלונר התלבט אם לשייכם לקרדו או לרחבת השער )וקסלר־בדולח תשע"ב:55–58, ור' הפניות שם(.

שרידי הריצוף שנתגלו בחפירה תואמים את ציר הריצוף שחשף מגן כ־15 מ' מצפון־מזרח למקום החפירה. יתרה 

מכך, אין הם חורגים מן הרוחב המרבי — 23 מ' — של רחוב הקרדו כפי שהוא מוכר כיום ברובע היהודי )אביגד 

1980; וקסלר־בדולח תשע"ב:207, ור' שם הפניות לירושלים והקבלות לערים נוספות ברחבי האימפריה הרומית; 

Gutfeld 2012:29–30, 85–86(. עם זאת, דומה כי ההתבוננות במפת העיר העתיקה, ובפרט ברחובות עקבת רצאץ 

ואל־ג'בשה, מאפשרת לשייך את שרידי הריצוף שנתגלו בחפירה לרחבת השער בתקופות הרומית–הביזנטית, שכן 

נראה כי התוואי של רחובות אלו נקבע על פי גבולות הרחבה. על כן סבירה ההנחה כי לוחות הריצוף שנחשפו הם 

חלק מרחבה זו. 

השאלה השנייה נוגעת לזמנו של הריצוף שנחשף בחפירה. אין בממצא כדי לתארך את הריצוף, שכן לא נתגלו 

הפגיעה  כך,  על  נוסף  שהוסרה.  הריצוף  לאבן  מתחת  שנערכה  המצומצמת  בבדיקה  אחרים  ממצאים  או  חרסים 

בשרידים קודם לחפירה גרמה להפרעה בהצטברויות העפר שכיסו את הריצוף. כמו כן בולט בהיעדרו ממצא קרמי 

מן התקופות הרומית והביזנטית, אף שכפי שראינו לעיל, יש בשיקולים המתבססים על התכנית העירונית כדי לרמז 

כי ריצוף האבן הותקן באחת מתקופות אלו; דומה כי הסיבה להיעדר זה — נוסף על שטח החפירה המצומצם — 

היא פרק הזמן הארוך שבמהלכו הייתה פעילות במקום לאחר התקופות הרומית–ביזנטית. עם זאת, ייתכן שמטבע 

כי הריצוף היה בשימוש כבר  נותר במחזור עד המאה הב' לסה"נ, מעיד  1, שנטבע במאה הא' לפסה"נ אך  מס' 

בראשית התקופה הרומית המאוחרת.6 חיזוק לכך נמצא בדמיון שבין לוחות הריצוף שנחשפו לבין לוחות ריצוף 

אחרים שנתגלו ברחבי העיר אשר יוחסו למפעל הבנייה של איליה קפיטולינה. 

מפת מידבא מלמדת כי השער והרחבה המשיכו לשמש גם בתקופה הביזנטית. נראה כי לוחות הריצוף שנחשפו 

בחפירה המשיכו לשמש עם השער והרחבה בתקופה הביזנטית, ואולי גם בתקופה האסלאמית הקדומה ואף מאוחר 

יותר )השוו: בהט 41:1987–43; צפריר 1999א; 1999ב(; אין ספק כי עוביים של הלוחות הבטיח את עמידותם 

שאלה דומה, אף שאין בה בהכרח כדי להטיל אור על זמנו של הריצוף, נוגעת לזמן הקמתו של השער על שלושת פתחיו ושני מגדליו. במחקר   6

קיימות שתי דעות בנושא זה, והן מוצגות היטב במאמרם של הלל גבע ודן בהט )Geva and Bahat 1998; ור' גם מגן תשמ"ה; צפריר 

1999א; גבע תשנ"ב(: בעוד שהנסי וקניון טענו כי יש לתארך את יסודות השער למאה הא' לסה"נ, ולייחסם למפעל החומה השלישית, טענו 

גבע ובהט, בדומה להמילטון, וויטמן ומגן, כי יש לתארך את השער למאה הב' לסה"נ, וכי היה זה הדריאנוס שהקים אותו, כחלק מהקמתה 

של איליה קפיטולינה.
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לאורך פרק זמן ארוך. טווח הזמן הארוך המיוצג במטבעות )המאה הא' לפסה"נ עד התקופה האסלאמית הקדומה( 

מחזק השערה זו.

המפולת שנחפרה בחלקו המערבי של השטח השתרעה על פני שטח מצומצם, אך ניתן היה להבחין כי האבנים 

התמוטטו הישר על הריצוף ואף פגמו בלוח הריצוף המערבי ביותר — עדות כי היה בשימוש בתקופה בה ארעה 

הביניים.  בימי  האזור  את  שפקדו  האדמה  מרעידות  אחת  במהלך  נגרמה  זו  שהתמוטטות  אפשר  ההתמוטטות. 

נזק רב למבני  אפשר שהיה זה הרעש של שנת 1033 לסה"נ, אשר לפי עדותו של ההיסטוריון אבן אל־ג'וזי גרם 

העיר ולחומותיה ולפי כתביו של ההיסטוריון יחיא בן־סעיד אל־אנטאקי שופצו בעקבותיו חומות העיר )עבד רבו 

16:2017–17, אל־אנטאקי Weksler-Bdolah 2011:422 ;439:1990(. עם זאת, אין בממצא עדות המאפשרת תיארוך 

מדויק של האירוע האלים שגרם למפולת.

נראה כי את הקיר האיתן שנבנה מעל חלקו המזרחי של הריצוף יש לתארך לפרק הזמן שבין התקופה הביזנטית 

או האסלאמית הקדומה לבין התקופה הממלוכית. דומה כי את הממצא הקרמי, שעיקרו מן התקופות הממלוכית 

והעות'מאנית )ר' Dolinka 2021(, יש לייחס לפעילות שנקשרה למבנה שלו השתייך הקיר. מבנה זה — חלק ממערך 

מבנים שהוקם באזור בנוי ושוקק חיים בתוך העיר — דומה למבנים המאוחרים שנחשפו בחפירות אחרות, דוגמת 

חפירותיו של מנחם מגן בשער שכם )מגן תשמ"ה:119–120; נספח 1: איורים ב–ד(. הממצא התקופה העות'מאנית 

שייך כנראה לבנייה המאוחרת, וזהו ככל הנראה זמנם של המבנים הקיימים כיום.

נספח 1. מבנה מאוחר ושרידי ריצוף שחשף מנחם מגן

סמוך לשורה של מבנים שנבדקו בעבר בידי מנחם מגן )Magen 1994(, במרחק של 15–20 מ' מצפון־מזרח לחפירה 

הנוכחית, נחשפו לוחות ריצוף שיוחסו על ידי החופר לתקופה הרומית — לימי איליה קפיטולינה )איורים א–ג(. 

המבנה נחפר וצולם שוב לאחרונה )הרשאה מס' A-8237; עדוי, בהכנה; איור ד(.

איור א. הריצוף הקדום, מבט לצפון.
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איור ג. הכניסה למבנה הדרומי, מבט למזרח.איור ב. הכניסה למבנה הצפוני, מבט למזרח.

איור ד. אחד מחדרי המבנה במהלך החפירה, מבט למערב.
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Jerusalem, The Old CiTy: remains Of a rOman-PeriOd PavemenT  
near damasCus GaTe

Zubair ‘adawi

In May 2013, a salvage excavation was conducted within a building on 20 Damascus Gate Street in the 

Muslim Quarter of the Old City of Jerusalem, approximately 40 m north of Damascus Gate (map ref. 

22193–4/63206–7; Fig. 1, 2). The entrance to the building (Plan 1) is through a small and open courtyard 

(C), which led into an elongated east–west hall with a vaulted ceiling (A; Fig. 3). Hall A ends in a room 

(B; Plan 2; Fig. 4). The walls of Room B were built of small and medium-sized stones bonded with gray 

mortar but were thickened with concrete walls that narrowed the room.

The excavation took place in Room B (Fig. 5). At a depth of 1.3 m, a pavement (L104; Figs. 5–8) 

comprising large, heavily worn stone slabs (at least 1.1 × 1.1 m, 0.27 m thick) was uncovered. The pavers 
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were set along an east-northeast–west-southwest alignment, perpendicular to the modern-day street 

running southward from Damascus gate. In a probe under the stone paving (L107; Fig. 8), a drainage 

channel could be discerned, but no indicative pottery was found. Three iron nails (Fig. 11:1–3), a gold 

item (Fig. 11:4) and six coins (late first century BC – fifteenth century CE) were found on or between the 

paving stones. 

A well-built wall (W1; Figs. 5, 6, 9) was constructed along a northwest–southeast axis on the pavement 

in the eastern part of the excavation. The pavement in the western part of the excavation was covered 

with collapsed stones (W150; Fig. 5) that continued westward, under the western wall of Room B. Soil 

accumulations (L101–L103, L105, L110, L111) were found beside the collapse and up to W1, as well as 

to the east of W1; these were largely disturbed due to renovation work undertaken in the room prior to the 

excavation. Most of the ceramic assemblage, which dates largely from the Mamluk and Ottoman periods 

(see Dolinka 2021), was recovered from these accumulations. The excavation also uncovered roof-tile 

fragments (Fig. 10:1–4); a few glass vessels (not drawn); and a marble slab (Fig. 10:5), possibly a floor 

or wall tile. 

The uncovered paving stones resemble in size and form those of the Roman-period Damascus Gate 

plaza and street segments previously uncovered in the vicinity, one of which was found 15–20 m to the 

north-east (see Appendix 1: Figs. A–C). Nevertheless, although scholars agree that the current street plan 

near Damascus Gate largely retains the street plan of the Roman–Byzantine city, the extent of the gate 

plaza remains unknown. It is thus unclear whether the paving stones belonged to the gate plaza or to one 

of the streets running southward from the plaza. The stones resemble in size and form those of the Roman-

period Damascus-gate plaza and street segments previously uncovered in the vicinity, one of which was 

found 15–20 m to the northeast (see Appendix 1: Figs. A–C). The worn state of the paving stones suggests 

that they belonged to a street. However, they lack the parallel grooves found in the nearby Roman-period 

street paving featured in Appendix 1, suggesting that they probably belonged to the plaza.

The date of the paving remains unclear as well, as none of the finds help in dating it. However, one of 

the uncovered coins—an autonomous coin minted in Ashqelon in the later part of the first century BCE, 

which remained in circulation until the second century CE—may suggest that the paving was part of 

the building project of Aelia Capitolina. It seems that the paving continued in use during the Byzantine 

period, and possibly into the Early Islamic period and even later, as suggested by the period of time 

represented in the coin assemblage. The collapsed stones may be attributed to one of the earthquakes that 

occurred during the Middle Ages, possibly the quake of 1033 CE, which caused considerable damage in 

Jerusalem. The well-built wall was apparently constructed between the Byzantine or the Early Islamic 

period and the Mamluk period, and the later building in which the excavation took place most probably 

dates from the Ottoman period.
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CaPTiOns TO illusTraTiOns

Fig. 1. Location map.

Fig. 2. Aerial photo of Damascus Gate and its vicinity.

Plan 1. The building, plan.

Fig. 3. Hall A, looking west.

Fig. 4. The excavation area in Room B, looking northeast.

Plan 2. Room B, plan and sections.

Fig. 5. Pavement 104 and Wall 1, looking southwest.

Fig. 6. Pavement 104 and Wall 1, looking northeast.

Fig. 7. Two fully uncovered stone slabs, looking northwest.

Fig. 8. A probe (L107) under the westernmost stone slab, looking northeast.

Fig. 9. Wall 1 set on Pavement 104, looking north.

Fig. 10. Roof tiles (1–4) and a marble slab (5).

Fig. 11. Metal items.

Appendix 1. Fig. A. The pavement, looking north.

Appendix 1. Fig. B. The entrance to the northern structure, looking east.

Appendix 1. Fig. C. The entrance to the southern structure, looking east.  

Appendix 1. Fig. D. One of the rooms of the structure during the excavation, looking west.
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