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ראש העין (דרום ומזרח)
עמית שדמן

בשנים  2015–2013נערכו ארבע חפירות הצלה בשטח נרחב ,רובו חקלאי ,מדרום וממזרח לראש העין וממזרח
למגדל אפק (נ"צ  1.)1970–95/6648–65בחפירות נחשפו ארבעה בתי חווה ( ,M127 ,740נחל שילה  ;M37 ,3איור
 ,)1המתוארכים למן תקופת הברזל  2ועד לתקופה הפרסית או ההלניסטית ,מנזר מן התקופה הביזנטית בחורבת
ְּתאֵ נָה ושרידים רבים הקשורים לחקלאות ,ובהם מגדלי שדה ,גתות ,ערמות אבנים ,קירות חלוקה ,מדרגות חקלאיות,
סכרים וגורן .כן יתואר אתר פרהיסטורי מהתקופות הפליאוליתית העליונה והתיכונה ,שתועד בשנת  2011מצפון־

איור  .1מפת איתור.
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החפירות (הרשאות מס׳  ,)A-7529 ,A-7346 ,A-7239 ,A-6728מטעם רשות העתיקות ובמימון משרד הבינוי והשיכון ,נוהלו על ידי עמית
שדמן ,בסיוע יוני עמרני (מנהלה) ,אבי האג׳יאן ,מארק קונין ,מנדל קאהן ,ואדים אסמן ורבקה מישייב (מדידות ושרטוט) ,אסף פרץ (צילום
שטח) ,חברת ( Sky Viewצילום אוויר) ,דונלד צבי אריאל (נומיסמטיקה) ,וכן מוטי היימן ,דוראר מסארווה ,ג׳ני מרכוס ,אברהם טנדלר ,יניב
אגמון ושחר קריספין .את המאמר ערכה דפנה תובל־מרקס.

2

ראש העין (דרום ומזרח)

מזרח לחורבת תאנה (הרשאה מס'  ;A-6209שדמן  .)2014מאמר זה הוא דוח ראשוני על ממצאי החפירות ודוח
סופי של האתר הפרהיסטורי.
חבל ארץ זה ,הדום השומרון ,הוא רצועה גיאוגרפית (כ־ 25ק"מ אורך 10–5 ,ק"מ רוחב;  200–100מ' גובה
מעפה"י) ,המשתרעת במערב השומרון ומשתפלת לעבר המרזבה והחוף .האזור תחום מצפון בנחל קנה ,מדרום
בנחל נטוף ,ממערב בשפלת החוף (קו אורך  )195וממזרח במורדות הרי שומרון (קו אורך  .)200המסלע באזור
מתאפיין בשלוש תצורות עיקריות — בענה ,ורדים ועמינדב — היוצרות נוף טרשים של סלעי גיר ודולומיט .באזור
ישנם חללים קרסטיים רבים ,המאפיינים בעיקר את תצורת עמינדב ( ,)Frumkin 1992שחלקם הוכשרו לאגירת
מי גשמים .שלושה סוגי קרקעות קיימים באזור :טרה רוסה — קרקע הררית אדומה או אדומה־חומה ,שהתפתחה
בתנאי אקלים ים־תיכוניים; רנדזינה — קרקע הררית אפורה או חומה־אפורה ,שהתפתחה באקלים ים־תיכוני או ים־
תיכוני–ערבתי; וגרומוסול — קרקע חומה וחומה־אדומה שנמצאת לרוב במישורים וברמות מישוריות .בחבל ארץ
זה נעדרים כמעט לחלוטין מקורות מים זמינים ,כגון מעיינות ,וכתוצאה מכך האוכלוסייה בתקופות הקדומות אגרה
מים בבורות ובמאגרים .מקורות הירקון ,שבקרבת אנטיפטריס ,הם מקור המים הקרוב ביותר ,ואפשר שהם שימשו
את תושבי האזור בשנים שחונות.
ראשוני החוקרים שפקדו את האזור במאה הי"ט לסה"נ חקרו בעיקר את החורבות הגדולות שזמן הפעילות בהן
תוארך בעיקר לתקופה הביזנטית .בין היתר בדקו חוקרים אלו את האתרים ח' כספה ,ח' אום אל־חמם ,חורבת יקבים
וחורבת תאנה (גרן תשמ"ד .)Conder and Kitchener 1882:337, 356–358 ;96–92:במהלך שנות השבעים של
המאה הקודמת נסקר האזור במסגרת סקר מפת ראש העין ,בראשות י' כוכבי ומ' בית אריה (תשנ"ד ,ר' למשל אתר
[ 153חורבת תאנה]) מטעם אוניברסיטת תל־אביב .בסקר זה לקח חלק י' פינקלשטיין ,שמאוחר יותר חקר את החוות
החקלאיות ותיארך אותן על־פי רוב לתקופות הברזל  – 2ההלניסטית (פינקלשטיין  ;1978תשמ"א).
לקראת הרחבת ראש העין לדרום ולמזרח ,נערכו באזור סקרי פיתוח; 2המשמעותיים שבהם נערכו על ידי י'
קורנפלד ור' עסיס ,שתיעדו מאות אתרי סקר .בעקבות סקרים אלה נחפרו חלק מהאתרים שתועדו (ר' למשל ,שדמן
3
 ;2014תשע"ז; שדמן ,טנדלר ומרכוס תשע"ו; טנדלר ושדמן תשע"ו; .)Haddad et al. 2015
בתי חווה
בית חווה 740

בית החווה (נ"צ  40 × 26 ;19794/66530מ' ; תכנית  ;1איור  )2נבנה במורד הצפוני של גבעה מתונה ,מצפון ליובל
של נחל שילה ובמרחק כ־ 600מ' מצפון־מערב לחורבת תאנה (פינקלשטיין  ;11:1978כוכבי ובית־אריה תשנ"ד:
אתר  .)142הוא נפגע בחלקיו הצפוני והדרומי כתוצאה מעבודות בנות זמננו .הקירות החיצוניים של המבנה רחבים
ואיתנים ( 1.4מ' רוחב); הם נבנו משתי שורות של אבני שדה גדולות בשילוב אבנים מהוקצעות ,וביניהן אבני שדה

2
3

רישיונות מס׳ .S-589/2015 ,S-442/2013 ,S-348/2012 ,S-227/2010 ,S-202/2010
בזמן כתיבת שורות אלה הגיעה לסיומה חפירת השלמה ,שנוהלה על ידי גלעד יטאח ,בחלקו המערבי של תחום המחקר .החפירה התמקדה
במבנה רחב ממדים וכן בשטחים נרחבים בסביבתו.
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תכנית  .1בית חווה .740
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ראש העין (דרום ומזרח)

איור  .2בית חווה  ,740צילום אוויר לצפון.

בינוניות וקטנות .רוב הקירות הפנימיים במבנה צרים יותר ( 0.8מ') .המבנה כולל מכלול מרכזי של חדרים (;14–1
 26 × 26מ') ואגף מערבי ( 18 × 10מ') ,ובו חמישה חדרים נוספים ( .)20–16בצפון־מזרח המבנה נחשף חדר נוסף
( 6.0 × 3.6 ;15מ') ,שנבנה מחוץ לקיר המזרחי של המבנה ,כנראה בשלב מאוחר .במרכז הקיר הצפוני של המבנה
נקבע פתח רחב ( 1.8מ') ,שאליו הוליך שער בנוי דמוי ר'.
הפתח הוליך אל חדר  5.4 × 3.4( 1מ') ,ובו נחשפה תשתית ריצוף עשויה מאבני שדה קטנות שהונחו על סלע
האם .חדר  1נפתח לשלושה כיוונים :לדרום אל חדר  ,2למערב אל חדר  4ולמזרח אל חדר  .13חדר 14.0 × 6.4( 2
מ') הוא הגדול מבין חדרי המכלול המרכזי ,וקירו הצפוני איתן ורחב ,בשונה מיתר הקירות הפנימיים במבנה .בקיר
הדרומי של חדר  2נקבע פתח ,המוליך אל חדר  14.0 × 2.2( 3מ') .בחדר  4.8 × 2.6( 4מ') נקבעו שני פתחים ,האחד
בקיר המזרחי והשני בקיר המערבי ,והם חיברו אותו עם חדרים  1ו־ 4.2 × 2.0( 5מ') .בקיר המערבי של חדר  5נקבע
פתח ,שהוליך למערב אל חדר  4.4 × 2.2( 6מ') .מהקצה הדרומי של חדר  6נמשך מסדרון צר וארוך ( 9 × 1מ'),
שהוביל לחלקו הדרומי של המבנה .במרכז המסדרון נחשפו שתי מדרגות ,שעלו למכלול חדרים פנימי (חדרים ,7
 2 × 1 — 8מ' כל אחד; חדר  2.8 × 2.0 — 9מ') ,מעין תאים ללא פתחים ,ששימשו כנראה לאחסון .קירות חדרים
פנימיים אלה נבנו מאבני שדה גדולות במיוחד והשתמרו לגובה של כ־ 1.5מ' .נראה שבחלק זה של המבנה הייתה
קומה נוספת או עליית גג .בחדר  9נחשף מצע של אבנים קטנות ,אולי רצפה ,ומתחתיו — סלע האם ,שפולס
באמצעות מילוי של השקעים שבו .הקצה הדרומי של המסדרון הוביל לחדר  5 × 2( 10מ') .ממזרח לחדר  10נחשפו
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שני חדרים ( 3.2 — 11רוחב;  4 — 12מ' רוחב) ,שביניהם חיבר פתח; מהפתח השתמר סף אבן שהושתת על סלע
האם .בחלק הדרומי של חדר  12נחשפה שורה של אבני שדה חלקות שהונחו על הסלע ,אולי שרידי ריצוף .הקיר
הדרומי של המבנה לא השתמר .חדר  13שבצפון־מזרח המכלול המרכזי של החדרים הוא חדר נרחב ( 5.5 × 4.8מ')
והוא מוליך אל חדר צר ( 4.8 × 2.0 ;14מ').
האגף המערבי של החדרים נבנה לאחר השלמת מכלול החדרים המרכזי ,שכן קירותיו ניגשים אל הקיר המערבי
של המכלול המרכזי ( .)W9008קירות האגף המערבי נבנו משורה אחת של אבני שדה גדולות ,והם שונים בבנייתם
מקירות המכלול המרכזי .פתח האגף המערבי נקבע במערבו ,ולכן נראה כי לא היה מעבר בין המכלול המרכזי לאגף
המערבי .בפתח זה ( 1מ' רוחב) נבנו שתי מדרגות ,שעלו אל חדר גדול ( 11 × 9 ;16מ') .על רצפת חדר זה התגלו
בסיסיהם של שישה עמודים ,שהונחו בציר צפון–דרום וחצו את החדר .עמודים אלו תמכו כנראה בתקרה .החדר
נבנה במדרון ,ולכן מפלס הרצפה בחלקו הדרומי גבוה ממפלס הרצפה בחלקו הצפוני ,בהתאמה לטופוגרפיה.
בחלק הצפוני של החדר פולס הסלע ושימש רצפה .על רצפת החדר נחשפו שני מתקנים רבועים בנויים ,ששימושם
אינו ברור ( 1.7 × 1.6 — L9086מ';  1.55 × 1.55 — L9100מ') .ממזרח ומצפון־מזרח לחדר  16נחשפו שלושה
חדרים ( 4.0 × 2.6 — 17מ';  3.0 × 2.6 — 18מ';  5.0 × 4.6 — 19מ'); הקירות המערביים של החדרים התמוטטו
בחלקם ופתחי החדרים לא אותרו .מצפון לחדר  16נחשף חדר נוסף ( 5.8 × 5.0 — 20מ') ,ובתוכו מתקן בנוי עגול
( ;L9030כ־ 3.4מ' קוטר ,כ־ 0.8מ' עומק) .המתקן נבנה ממעגל חיצוני של אבני שדה בינוניות ומעגל פנימי של אבני
שדה קטנות .מעל קרקעית הסלע של המתקן נחשפו אבני גיר שרופות וגושי סיד .נראה שבזמן פעילותה של החווה
שימש המתקן ממגורה לאחסון תבואה .מצפון לחדר  19נחשף מתקן מלבני ( 3.0 × 1.6 ;L9003מ') ,שנבנה מאבני
שדה בינוניות צמוד לקיר שמפריד בין שני אגפי המבנה .במתקן נחשפה תשתית ריצוף עשויה מאבני שדה קטנות.
באגף המערבי נוצל לעתים הסלע הגבוה הן ברצפות הן בקירות .בחדר  16הוחלק הסלע ובחדרים אחרים פולס
הסלע באבני שדה קטנות ואדמה הדוקה במטרה לשמש רצפה .בחלק מהחדרים נחשפו ספלולים חצובים ברצפת
הסלע; נראה כי אחד מהם שימש לכתישה.
בכל חדרי המבנה נמצאו שברי כלי חרס ,שתיארוכם מלמד כנראה כי החווה הוקמה בתקופת הברזל ( 2המאה הח'
לפסה"נ) והמשיכה לפעול עד לתקופה ההלניסטית (המאה הג' לפסה"נ) .על רצפת חדר  ,5סמוך למזוזה הצפונית
של הפתח ,נמצא מטבע טטרדרכמה מכסף ,המתוארך לרבע האחרון של המאה הד' לפסה"נ (איור  .)3שנים רבות
לאחר שהחווה ננטשה ,כנראה בתקופה העות'מאנית ,נבנה מעל הקיר המזרחי של המבנה כבשן סיד (4.4 ;L9005
מ' קוטר 2 ,מ' עומק) .בניית כבשני סיד בחורבות היא תופעה שכיחה למדי בסביבה ,שכן יצרני הסיד ראו באבני

איור  .3מטבע טטרדרכמה.
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הבנייה של חורבות מבודדות מקור לחומר גלם זמין לתעשיית הסיד .פתח הבערה נכרה ,כנראה ,בחלקו הדרומי־
מזרחי של הכבשן .הפסולת של תעשיית הסיד נערמה בשטח נרחב מסביב לכבשן.
בית חווה M127

נחשף מבנה חווה (נ"צ  36 × 28 ;19885/66525מ'; תכנית  ;2איור  ,)4שנבנה בשלהי המאה הח' לפסה"נ והמשיך
להתקיים ,כנראה ברציפות ,גם במהלך התקופה הפרסית ובראשית התקופה ההלניסטית .המבנה כולל שני אגפי
חדרים ,צפוני ודרומי ,וביניהם חצר מרכזית קטורה ( 21 × 10מ') .הקירות החיצוניים והפנימיים של המבנה רחבים
( 1.2–1.0מ'); הם נבנו על פי רוב משתי שורות של אבנים ,חלקן מהוקצעות ,וביניהן אבני שדה קטנות ,והשתמרו
לגובה מרבי של שבעה נדבכים .בקירות המזרחי והצפוני של החצר נקבעו שני פתחי המבנה .פתחי המעבר אל שני
האגפים הוליכו מן החצר .באגף הצפוני הותקן פתח נוסף ,שנקבע בקירו המזרחי ( .)W182בחצר נחשפו שלושה
מתקנים :טבון בפינה הצפונית־המזרחית ( ;)L252בודדה חצובה בסלע במזרח ( ;)L251וממגורה עגולה במערב
( .)20בדומה למבני חווה אחרים באזור ,גם במבנה זה נסתמו החדרים באופן מכוון.
האגף הצפוני ( 19 × 11מ') כולל  11חדרים ,הסדורים בשתי שורות בציר מזרח–מערב .שתי שורות החדרים
הופרדו בקיר איתן ( ,)W142השייך כנראה למבנה המקורי מתקופת הברזל  .2נראה כי השורה הצפונית של החדרים

תכנית  .2בית חווה .M127
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איור  .4בית חווה  ,M127צילום אוויר לצפון.

נבנתה בשלב מאוחר יותר .בשורה הדרומית חמישה חדרים ( 4 × 2 — 1מ';  3 × 2 — 2מ';  4 × 3 — 3מ'; 2 — 4
×  3מ';  3 × 2 — 5מ') .פתחו של חדר  1נקבע בקירו המזרחי .פתחו של חדר  2נקבע בקיר שמפריד בין חדר 1
לחדר  ,2והוא כולל שלוש מדרגות .פתחו של חדר  3נקבע במרכז קירו הדרומי .חלק מפתחי החדרים לא התגלה.
בשורה הצפונית שישה חדרים ( 6ו־ 5 × 2 — 7מ';  5 × 3 — 8מ';  9ו־ — 10כ־ 2 × 2מ';  5 × 3 — 11מ') ,שאליהם
מוליכים שני פתחים שנקבעו בקיר הצפוני של האגף ( .)W160הפתח המערבי הוליך אל חדרים  6ו־ ,7ואילו הפתח
המזרחי הוליך אל חדר  8וממנו אל החדרים שממזרח לו .בחדר  8נחשפה תשתית רצפה עשויה מאבני גוויל קטנות.
חדרים  9ו־ 10הם תאים קטנים.
האגף הדרומי ( 24 × 8מ') כולל שני חלקים ,צפוני ודרומי ,המופרדים בקיר איתן ( ,)W191השייך כנראה למבנה
המקורי מתקופת הברזל  .2בניית חדרי החלק הדרומי צמוד לקיר  191מלמדת כי הם נבנו בשלב מאוחר יותר ,כנראה
בתקופה הפרסית .חדרי החלק הצפוני של האגף נהרסו בחלקם כתוצאה מבניית כבשן סיד בתקופה העות'מאנית.
בחלק הצפוני השתמרו שמונה חדרים ( .)19–12חדרים  15 ,14ו־ ,16שבצד מזרח ,השתמרו היטב עד לגובה המשקוף
(כ־ 2מ') .בחדרים אלה התגלו טטרדרכמה מכסף שנטבעה באתונה ומטבע כסף צידוני ,שניהם מהמאה הד' לפסה"נ.
השתמרותם של יתר החדרים בחלק הצפוני גרועה .בחלק הדרומי של האגף נחשפו שישה חדרים ( .)26–21הממצא
בחלק זה כולל שברי כלי חרס רבים במיוחד ,בעיקר שברי קנקנים מן התקופה הפרסית ומעט שברי אמפורות מן
התקופה ההלניסטית ,המלמדים אולי כי היה זה אזור מחסנים .בחדר  7.0 × 4.3( 21מ') השתמר הפתח שנקבע בקיר
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הדרומי .פתחו של חדר  4 × 2( 26מ') נקבע בקירו המערבי .בפינתו הדרומית־מזרחית של חדר  22נחשפו שרידי
טבון ( )L258שהשתמרותו גרועה .ממערב לחדרים התגלה מאגר מים תת־קרקעי ( ,)L238שניצל חלל קרסטי טבעי
צר ( 6מ' עומק ויותר) .על דופנות החלל התגלו שרידי טיח אפור גס .חלקו העליון של החלל קורה בלוחות אבן
גדולים .בחלקו המזרחי של המאגר נבנה מעלה מדורג ומרוצף שהוליך לעבר חדר  .24דומה כי בשלב כלשהו נסתם
החלל במכוון באבני שדה.
סמוך לחווה התגלו מתקנים אחדים .צמוד לקיר המערבי של המבנה התגלה בור מים חצוב ( )L216מלא באדמת
סחף; הוא לא נחפר עד תחתיתו .על משטח סלע ממערב למבנה נחשפו שלוש בודדות חצובות (,)L248–L246
המלמדות על חשיבות הייצור של שמן זית במקום.
בית חווה נחל שילה 3

המבנה התגלה על מדרון שלוחה סלעי ומדורג ,במרחק כמה מאות מטרים ממזרח לחורבת תאנה (נ"צ ;19907/66487
תכנית  4.)3הממצא הקרמי בחפירה (איור  )5מלמד כי זמנו של המבנה תקופות הברזל  2והפרסית .במדרון השלוחה
ניכרות מדרגות סלע טבעיות ,שפולסו במילויי אדמה ובריצוף לוחות אבן .מבנה החווה דמוי טרפז ( 22 × 21מ')
והושתת ברובו על סלע האם .קירות המבנה נבנו ברובם משתי שורות של אבני שדה ומעט אבנים שעובדו קלות;
הרווחים שבין האבנים מולאו לעתים באבנים קטנות .הקירות החיצוניים של המבנה השתמרו היטב לגובה מרבי
של ארבעה נדבכים ,אך השתמרותם של הקירות הפנימיים גרועה .המבנה כולל כ־ 12חדרים בחלקו המזרחי וחצר
גדולה ( 18 × 12מ') התחומה בקירות בחלקו המערבי .בקירות החיצוניים הדרומי ,המערבי והצפוני של המבנה
נקבעו שלושה פתחים ( .)L9777 ,L9776 ,L9755הפתח הצפוני הוליך אל מכלול החדרים מצפון .שני הפתחים
האחרים הוליכו אל החצר .בפתח הדרומי השתמר היטב גרם מדרגות ,שנבנה מאבני גוויל שטוחות ,בינוניות .סמוך
לפתח זה נקבע פתח נוסף ( ,)L9719שהוליך לחדר הדרומי־מערבי .בקיר הצפוני של חדר זה נקבע פתח שהוליך
אל החדרים שמצפון לו וממזרח לחצר .חלק מקירות החדרים ופתחיהם לא השתמרו .בקיר ( )W9726המפריד בין
שני חדרים ( )L9720 ,L9721במרכז מכלול החדרים ,נחשף פתח ,ובו אבן סף ואבן מזוזה מונוליתית (כ־ 1מ' גובה).
בחצר לא נחשפו שרידי מתקנים ,ולפיכך נראה כי היא שימשה מכלאה לצאן .במרחק מטרים אחדים ממערב לבית
החווה ,הובחן בור מים חצוב ועליו חולייתו (הוא אינו נכלל בתכנית) .יש להניח שבור זה שימש את דרי החווה
משלב הקמתה בתקופת הברזל .2
במבנה הובחן שלב בנייה מאוחר ,שזמנו אולי התקופה הפרסית .בשלב זה נוספו בפינתו הדרומית־מזרחית של
המבנה שני חדרים .כן ,בחדר  9736נבנה קיר ( ,)W9723לצדו הדרומי של קיר מהשלב הקדום (.)W9783
שרידי בנייה מתקופה מאוחרת יותר הובחנו בחלקו הדרומי של מכלול החדרים ,אך היקפם אינו ברור דיו .אפשר
להניח כי אלה שרידים של מגדל שדה ,המתוארכים על סמך חרסים שהתגלו במקום לתקופה הביזנטית .עוד מן
התקופה הביזנטית נחשפו מצפון למבנה מדרגות חקלאיות שיצרו מעין חצר .קירות המדרגות נבנו מאבני שדה
במגוון מידות; המשכם של הקירות הובחן לאורך עשרות מטרים לכיוון צפון וצפון־מזרח .בסביבת בית החווה
הוקמה בתקופה הביזנטית מערכת חקלאית ,הכוללת קירות חלוקה ,מדרגות חקלאיות ודרך כפרית.
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האתר התגלה לראשונה על ידנו ומאוחר יותר נערכו בו חפירות ההצלה.

עמית שדמן

תכנית  .3בית חווה נחל שילה .3
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איור  .5ממצא קרמי מבית חווה נחל שילה  :3תקופת הברזל ( ;)7–1התקופה הפרסית (.)14–8
מס׳

הכלי

לוקוס

סל

מס׳

הכלי

לוקוס

סל

1

קערה

9742

97059

8

קדרה

9745

97100

2

קערה

9742

97059

9

סיר בישול

9742

97059

3

קערה

9742

97059

10

סיר בישול

9742

97059

4

קערה

9742

97059

11

קנקן

9748

93078

5

קערה

9742

97059

12

קנקן

9748

97086

6

פערור

9734

97096

13

קנקן

9738

97043

7

פערור

9748

99086

14

פך

9742

97059

בית חווה M37

נחשף מבנה חווה (נ"צ  18.5 × 13.0 ;19890/66480מ'; תכנית  )4הצופה אל נחל סכור ,יובל של נחל שילה .הקמת
המבנה תוארכה לתקופת הברזל  ,2ונראה שהוא המשיך לשמש בתקופה הפרסית .קירות המבנה נבנו מאבני גוויל
גדולות שהושתתו הישר על סלע האם .רוב הקירות השתמרו לגובה נדבך אחד .ההשתמרות הגרועה של המבנה
היא תוצאה של כבשן סיד מהתקופה העות'מאנית ,שנבנה סמוך למבנה ממערב .המבנה נבנה מאבני גוויל גדולות,
והוא כולל שלושה מרחבים בכיוון צפון–דרום ,שהופרדו בשני קירות ( .)W6 ,W4בשני המרחבים המערביים
התגלו קטעי קירות ( ,)W30 ,W8המלמדים על חלוקה לחדרים ,וכן קטעי ריצוף אבן .בחלקו הדרומי של המרחב

עמית שדמן
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תכנית  .4בית חווה .M37

המערבי נחשף ריצוף של לוחות אבן מוחלקים ,המלמד כנראה שהיה כאן חדר .נראה שקיר  8חילק את יתר שטח
המרחב המערבי לשני חדרים ( 10 × 3 — L15מ';  10 × 2 — L29מ') .בקצה הצפוני של חדר  15נחשפו שכבת
טין בהיר ,כנראה שרידי טבון ,וסמוך אליה ספלול חצוב ששימש אולי לכתישת גרעינים או להתקנת אבן שכב של
ריחיים .ממצאים אלה מלמדים כנראה כי חלק זה בחדר שימש להכנת מזון .קיר  30חילק את המרחב האמצעי לשני
חדרי אורך .בחלקו הצפוני־מערבי של המרחב התגלה ריצוף מקוטע של לוחות אבן ( .)L28ברוב שטחו של המרחב
המזרחי ( 11 × 6 ;L24מ') נחשף סלע האם .לא התגלו במרחב זה שרידים של קירות או ריצוף ,ועל כן נראה שהייתה
כאן חצר .אל הקיר הצפוני של המבנה ( )W3ניגשים מצפון שני קטעי קירות ( ,)W11 ,W10אולי שרידים של שורת
חדרים שנוספה בשלב מאוחר.
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מנזר

בחורבת תאנה ,המשתרעת בגבעה מתונה ,במרחק כ־ 2.5ק"מ ממזרח למגדל אפק ,נחשף מכלול של מנזר מן
התקופה הביזנטית (נ"צ  ;19860/66510תכנית  ;5איור  .)6מכלול המנזר כולל במערב אטריום (חצר פתוחה;
 )L10003וצמוד אליו מדרום רחבה מלבנית פתוחה ( ,)L9998בצפון־מזרח כנסיית בזיליקה ,בדרום־מערב חדרי
מגורים ואורווה ובדרום־מזרח בית בד .על רצפת הכנסייה ובחדרים אחרים במכלול התגלו רעפי חרס רבים ,השייכים
כנראה לתקרה .כן התגלו סמוך למכלול מערה חצובה ובורות מים.

תכנית  .5שרידי מנזר בחורבת תאנה.

עמית שדמן
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איור  .6שרידי מנזר בחורבת תאנה ,צילום אוויר לדרום.

אטריום ורחבה פתוחה

באטריום ( 15 × 12מ') נחשפו קטעים מרצפת פסיפס ,מעוטרת בדגם של איקסים אדומים ותחומה במסגרת המורכבת
משתי שורות של אבני פסיפס צבעוניות (לבן ,אפור ,אדום ושחור) וביניהן פס לבן .בקיר המערבי של האטריום
נקבע פתחו של המכלול ,ובקיר המזרחי של האטריום נקבע פתח שהוליך לכנסייה .בחלק הדרומי של האטריום
נחשפו שלושה בסיסי אבן שלמים ובסיס אבן נוסף מרוסק ,שבהם קובעו כנראה עמודי עץ לתמיכת סככה מלבנית
(כ־ 8.0 × 4.3מ') .הרחבה המלבנית הפתוחה שמדרום לאטריום ( 22.0 × 5.5מ') הוליכה לדרום אל חדרי מגורים
ולמזרח לאזור בית הבד .ברחבה התגלה ריצוף של פסיפס לבן .ההפרדה בין הרחבה המלבנית לאטריום ניכרת
בשוליים ברורים של רצפת הפסיפס ברחבה ובפתח שממנו השתמר סף אבן .ייתכן שבין האטריום לרחבה המלבנית
הפרידה מחיצת עץ שלא השתמרה ,ואפשר אף שבשלב קדום יותר הפריד ביניהם קיר אבן .בקיר הדרומי של הרחבה
( )W10005נקבעו שני פתחים ,המוליכים לדרום אל חדרי המנזר .בפינה הצפונית־מזרחית של הרחבה נחשף גרם
מדרגות בנוי ,ממנו השתמרו שלוש מדרגות ,שהוליך כנראה לקומה שנייה שהייתה בנויה מדרום לכנסייה .במפולות
בשטח המכלול ,ובעיקר מעל חלקה הדרומי של הכנסייה ומעל בית הבד ,התגלו תלכידים רבים של אבני פסיפס
לבנות ,גסות ,המחוברים לתשתית מסיד קל ,המלמדים גם הם על קיומה של קומה שנייה במקום .גלריות בכנסיות,
מהן מרוצפות בפסיפס ,מוכרות במחקר הארכיאולוגי .בחורבת חשק שבגליל ,למשל ,התגלו שלוש גלריות שהקיפו
כנסייה (אביעם  .)121:1994בפינה הדרומית־מזרחית של הרחבה המלבנית התגלה פתח רחב ( 2.14מ' רוחב) ,ובו
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השתמר סף של שתי דלתות שנפתחו למזרח ,אל מרחב שלא השתמר היטב ( .)L10011בפינה הצפונית־מזרחית
של מרחב זה התגלה פתח ( 1.18מ' רוחב) ,שהוליך לצפון אל מסדרון מרוצף אבן וממנו למזרח אל אולם מלבני
( ;L9995להלן) ,שהיה קשור כנראה במקור לכנסייה.
כנסייה

הכנסייה כוללת נרתקס (מבואה;  ,)L9984אולם תווך ( )L9989ושתי סטרות ( .)L10001 ,L9990צמוד לכנסייה מדרום
התגלה אולם מלבני ( ,)L9995שהיה קשור כנראה גם הוא לכנסייה .רוב העמודים ,אבני האפסיס ואבני הקירות נשדדו
בעבר ,ושימשו כנראה חומר גלם לכבשן סיד שפעל ממזרח לכנסייה בתקופה העות'מאנית .קירות הכנסייה ,כמו יתר
קירות המנזר ,נבנו מפן חיצוני של אבני גזית גדולות ופן פנימי של אבני שדה קטנות ,שטויחו בשכבת טיח לבן ,שיטת
בנייה האופיינית לתקופה .בנרתקס ( 9.00 × 2.65מ') התגלו קטעים של רצפת פסיפס צבעוני ,שנתחם במסגרת מלבנית
עשויה מאבני פסיפס אדומות ושחורות ומפרחים או צלבים באותם צבעים .בקצה הצפוני של הנרתקס התגלה חלל תת־
קרקעי עמוק ( )L10016שתקרתו קרסה ,אולי בור מים .אל חלל תת־קרקעי זה הוליך מצפון־מערב מסדרון (,)L10006
שקורה בלוחות אבן גדולים; הוא נבנה צמוד לקיר הצפוני של האטריום ( .)W10017בקיר המזרחי של הנרטקס נקבעו
שני פתחים ,צפוני ודרומי ,ובשניהם השתמרו אבני סף ,המלמדות כי בפתחים הותקנו שתי דלתות שנפתחו אל פנים
הכנסייה (למזרח) .הפתח הצפוני רחב ( 2מ' רוחב) ,והוא הוליך אל אולם התווך; בסף של פתח זה ניכרים בברור
השקעים של הצירים והבריחים .הפתח הדרומי הוליך אל הסטרה הדרומית ( ;)L9990בסף ( 0.95 × 0.46מ') של פתח
זה נחרת צלב .סביר להניח כי היה פתח נוסף שהוליך אל הסטרה הצפונית ( ,)L10001אך זה לא השתמר .חלקה הפנימי
של הכנסייה ( 18.85 × 12.50מ') הוא מבנה בזיליקה מוארך ,הכולל אולם תווך ושתי סטרות ,שהופרדו בשתי שורות
של עמודים .בחלק המזרחי של הכנסייה התגלו שרידי אפסיס פנימי ובמה ( .)L9982אולם התווך (12.6 × 4.6 ;L9989
מ') רוצף בפסיפס מעוטר בדגמים גיאומטריים צבעוניים (איור  .)7רצפת פסיפס זו כוללת בכניסה לאולם ,סמוך לסף
האבן ,כתובת הקדשה ביוונית .הכתובת כוללת חמש שורות ,הנתונות ב'טבולה אנסטה' (טבלת אזניים; 1.44 × 0.80
מ'; איור " :)8תחת תיאודוסיוס הכומר מקום האל הזה נבנה .שלום ,שלום לך בבואך ובצאתך ,אמן" 6.הבמה שבמזרחו
של אולם התווך הוגבהה במילוי של פסולת חציבה .צורת האפסיס המעוגל ניכרת בשרידי הרצפה .הסטרה הצפונית
( 12.6 × 3.0מ') נפגעה קשה והשתמרו בה רק קטעים קטנים של פסיפס .במפלס נמוך מרצפת הפסיפס נחשף בסטרה
הצפונית קיר הסטילובט הצפוני ( ,)W10026שנבנה מפן חיצוני של אבנים מהוקצעות ,גדולות ופן פנימי של אבנים
קטנות .אפשר גם שזהו קיר משלב קדום של הכנסייה .בקיר הצפוני של הסטרה ושל הכנסייה ( )W10007השתמרו
היטב אבני הגזית .הסטרה הדרומית ( 12.6 × 3.0מ') רוצפה בפסיפס מעוטר בדגם פשוט שהשתמר היטב .בקצה
המזרחי של הסטרה נקבע פתח ,ובו שתי מדרגות ,המוליכות לחדר אחורי ( 10.85 × 3.20 ;L9985מ') ,שרוצף בפסיפס
לבן .בחלק הדרומי של רצפת החדר התגלתה מסגרת רבועה ,שחורה ,שחולקה לריבועים קטנים ,ובמרכזה כתובת
ביוונית בת שתי שורות" :תיאודוסיוס הכומר" .במפולות בסטרה הדרומית התגלתה אבן בנייה מגיר שהיא חלק מקשת
( ,)impostועליה סותת תבליט של צלב שווה זרועות .במפולות באזור הבמה התגלה בסיס עמוד של סורג משיש ירוק,
שעליו חרותה האות היוונית  .πאולם  9.3 × 3.2( 9995מ') שהתגלה צמוד לכנסייה מדרום רוצף בפסיפס לבן; בחלקה
5

5
6

בשעת שיא הטקס בכנסייה ,הורחקו לנרתקס הקטכומנים — מועמדים שהתקרבו לנצרות ,למדו את עיקרי האמונה הנוצרית ,אך טרם הוטבלו.
הכתובת נקראה על ידי לאה די־סגני.

עמית שדמן

איור  .7רצפת פסיפס באולם התווך בכנסייה ,מבט למזרח.

איור  .8כתובת הקדשה בכניסה לאולם התווך בכנסייה ,מבט למזרח.
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המזרחי של רצפת הפסיפס ניכרת מגרעת עגולה .הפסיפס ניגש לשולי המגרעת ,ולכן נראה כי עמד כאן מעמד אבן,
ששימש אולי להצגת פריט בעל ערך מהכנסייה .בקיר הצפוני של אולם  9995הובחן פתח חסום ,שהוליך לחדר האחורי
של הכנסייה .חסימה זו מלמדת על שינוי שנערך באולם הצדדי ,כנראה כתוצאה משינוי בשימושו .אולמות מוארכים
הצמודים לאחת מסטרות הכנסייה מוכרים מכנסיות ביזנטיות בארץ ישראל ,ונראה שהיה להם תפקיד בטקסי הכנסייה.
בקיר המערבי של אולם  9995נקבע פתח נוסף ( 0.96מ' רוחב); במזוזה הדרומית של הפתח נקדח נקב לבריח ,המלמד
על מנגנון נעילה .פתח זה מוליך אל מסדרון מרוצף אבן וממנו אל מרחב מוארך  10011שלא השתמר היטב.
חדרים

בקיר הדרומי של הרחבה המערבית  9998נקבעו שני פתחים ,שהוליכו אל החדרים שבדרום־מערב המכלול .הפתח
האחד נקבע בחלקו המערבי של הקיר ( ;)W10005זהו פתח רחב ( 2מ' רוחב) ,שהשתמר בו סף של דלת שנפתחה
לדרום אל חדר שלא נחפר .הפתח השני נקבע בחלקו המזרחי של הקיר ,והוא הוליך אל חדר קטן (× 2.6 ;L10027
 5.1מ') ,שרוצף בפסיפס לבן; נראה כי בכל אחד מקירות החדר נקבע פתח .בפינה הצפונית־מזרחית של החדר נחשפו
שרידים של מתקן בנוי .הפתח שבקירו הדרומי של החדר הוליך אל חדר גדול ( 5.15 × 4.90 ;L10012מ') ,שרוצף
בפסיפס בצבעים לבן ,כחול ואדום ( 2 × 2ס"מ מידות האבנים) בדגם של קווים אלכסוניים ,התחומים במסגרת של
שתי שורות מקבילות של אבנים שמונחות לאורך הקירות .הקיר הדרומי של החדר ( ,)W9954שהוא גם קירו החיצוני
של המכלול ,נבנה מאבני גזית גדולות ,שסותתו בחלקן בסיתות שוליים עם זיז בולט .קיר זה נבנה מעל פתח של מערה
חצובה (להלן) .צמוד לקירות המזרחי והמערבי של חדר  10012ניכרות מגרעות מלבניות ברצפת הפסיפס ,כנראה
שרידי אומנות אבן שנשאו תקרה קשותה; אפשר שתקרה כזו הייתה נחוצה לצורך פיזור משקל הבנייה מעל תקרת
המערה .נראה כי מחדר  10027היה מעבר לחדר נוסף ( 5.15 × 2.55 ;L10015מ') ,שרוצף אף הוא בפסיפס לבן .בפינה
הדרומית־מזרחית של חדר זה נקבע פתח שהוביל לדרום אל חדר גדול ( 5.85 × 5.15 ;L10008מ') ,ששימש כנראה
אורווה (איור  .)9במרכז החדר נחשפו ארבעה אגני אבן מלבניים ( 0.38 × 0.69מ' 0.25 ,מ' עומק) צמודים זה לזה,
ששימשו כנראה אבוסים .צמוד לאגן המערבי ,בניצב לו ,התגלתה שוקת אבן סגלגלה ,שבבסיסה חור ניקוז .רצפת
החדר מנצלת את הסלע ,והיא פולסה באבני שדה קטנות ואדמה .אפשר שהחדר שימש אורווה לחמורים שעבדו בבית
הבד הסמוך (להלן) ובמטלות חקלאיות ולוגיסטיות אחרות של המנזר .מעבר החמורים נערך דרך פתח רחב בקיר
הדרומי של החדר ,בעוד שבני אדם עברו דרך שלושה פתחים צרים יותר בקירות המערבי ,הצפוני והמזרחי.
בית בד

בחלקו הדרומי־מזרחי של המכלול נחשף בית בד ,שנחצב בחלקו בסלע; נראה כי המרחב תוכנן מראש עבור בית
הבד .הובחנו שלושה שלבי שימוש עיקריים:
( )1בשלב הקדום ,שלב הפעילות העיקרי של בית הבד ,פעל במקום בית בד מטיפוס 'מכבש ,קורה ובורג' ,שכלל
מתקני פריכה ,לחיצה ואיגום .ממתקן הפריכה השתמרה אבן תחתונה ('ים'; כ־ 1.5מ' קוטר 0.5 ,מ' עובי) ,שניזוקה
בעבודות בנות זמננו .האבן התגלתה במרכזו של משטח סלע (כ־ 4מ' קוטר) ,שנחצב בו מסלול מעגלי לפסיעת
החמור .בחלקו הדרומי־מזרחי של משטח הסלע יש שקעים ,שפולסו בלוחות אבן .מתקני הלחיצה והאיגום (איור )10
התגלו מצפון למתקן הפריכה ,והם כוללים אומנות לעיגון הקורה ,בסיס לחיצה עגול ,מכל איגום ובור למשקולת.
אמנות העיגון ( 1.8מ' גובה ,כ־ 0.4מ' עובי) התגלו בחלקו המזרחי של המתקן; אחת מהן ניצבת ואילו השנייה

עמית שדמן

איור  .9אורווה ,מבט למזרח.

איור  .10בסיס לחיצה ואגן בבית בד ,מבט לצפון.
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ראש העין (דרום ומזרח)

מוטלת לידה .בחלקן העליון של האומנות נחצבו שקעים עגולים להכנסת מוט לקיבוע הקורה .להקלת הכנסת המוט
והוצאתו ,נחצב באומנה הנפולה שקע מלבני .בסיס הלחיצה העגול ( 1.2מ' קוטר) התגלה במרחק  2.2מ' ממערב
לאומנות; הוא הושתת על מצע של אדמה מהודקת ובהיקפו נחצבה תעלה ( 8ס"מ עומק) ,שהוליכה את הנוזל אל
מכל האיגום .מצפון לבסיס הלחיצה נחשפה שקערורית חצובה ,שנועדה אולי להצבת נר .מכל האיגום מלבני (0.60
×  1.26מ' 0.5 ,מ' עומק) ,והוא צמוד לבסיס הלחיצה ממערב; ניכרים בו שרידי טיח אפור בהיר .בתחתית המכל
הותקן שקע רדוד לשקיעת פסולת .ממערב למכל נתגלו שתי גומחות רבועות ,שנחצבו בשתי אבני גזית נפרדות.
גומחות אלו נועדו להצבת שני 'נתבים' ( ,)Stoppersלמניעת גלישה של הקורה לאחד הצדדים .המרחק בין שתי
הגומחות הוא  0.5מ' ,ואולי יש בכך ללמד על עובי הקורה .במרחק כ־ 7מ' ממערב לאומנות העיגון התגלה בור
סגלגל חצוב (כ־ 1.6מ' קוטר 0.6 ,מ' עומק) להנחת משקולת; המשקולת לא התגלתה באתרה.
( )2בשלב האמצעי ,בסוף המאה הו' לסה"נ ,הוצאה המשקולת מן הבור הסגלגל המיועד לה ,הבור מולא באדמה
ושברי אבנים ומעליו הונח ריצוף כפול .בשלב זה פסק בית הבד לפעול במתכונתו המקורית ,ואם הוא המשיך
לפעול ,הרי שהוא פעל בשיטת 'הלחץ הישיר' .במילוי שסתם את בור המשקולת התגלו חרסים ,שהמאוחרים בהם
מתוארכים לסוף המאה הו' לסה"נ ,ולפיכך נראה כי זהו זמן סתימת הבור.
( )3בשלב זה יצא בית הבד מכלל שימוש ,ואולי אף המנזר כולו .על מתקני בית הבד משני השלבים הקודמים התגלו
גושי פסיפס ,שנפלו כנראה מהתמוטטות של קומה שנייה שהייתה במקום.
מערה חצובה

במדרון הדרומי של הגבעה ,סמוך לחדרי המכלול ,התגלתה מערה חצובה ,ששימשה כנראה לקבורה .קיר 9954
של חדר  10012נבנה מעל פתחה .בחזית המערה נחצבה מבואה ,שנתחמה ממזרח בקיר בכיוון צפון–דרום (2.7
מ' אורך 0.3 ,מ' רוחב); הוא הושתת על הסלע ונבנה מאבני גזית ללא חומר מליטה .הקיר השתמר לגובה של שני
נדבכים .ממערב למבואה נחשפו סימני חציבה רבועה של אבן בנייה שנותקה ממקומה .פתח המערה קמור ( 1.2מ'
רוחב) .בחלל המערה נפתח ריבוע חפירה ,ובו התגלו פריטים בני זמננו ,המלמדים כי המקום שימש למגורי רועים.
בורות מים

סמוך למנזר ובסביבתו התגלו חמישה בורות מים חצובים :מחוץ לאטריום ,סמוך לפינתו הצפונית־מערבית ,נחשף
בור מים חצוב במחשוף סלע גבוה; במרחק כ־ 10מ' מצפון לכנסייה התגלה גרם מדרגות חצוב המוליך אל בור מים;
בשיפולים הדרומיים של הגבעה התגלה בור מים ( 1מ' קוטר הפתח) ,שטויח בטיח אפור בהיר; במורד הצפוני־מערבי
של הגבעה התגלה בור מים; ומצפון לגבעה התגלה בור מים ,שמוליכות אליו שלוש מדרגות חצובות ( 1.4מ' אורכן).
שרידים חקלאיים
מגדלי שדה

מגדלי שדה שכיחים למדי ברחבי השומרון .בסביבת שטחי החפירה נחפרו כ־ 30מגדלים במגוון מידות ,ובשטח
נרחב יותר באזור ( 30קמ"ר) תועדו כ־ 100מגדלים .רוב המגדלים רבועים או מעוגלים ,ובנייתם פשוטה ,ללא
חומר מליטה .המגדלים הרבועים קטנים בדרך כלל ( 3 × 3מ' בממוצע) וגגותיהם התגלו לרוב ממוטטים .במערב

עמית שדמן
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איור  .11מגדל שדה עגול ,מבט לדרום־מזרח.

השומרון התגלו מגדלים רבועים שלהם קומה שנייה ,אך בסביבת האתר לא התגלו כאלה .המגדלים העגולים
גדולים יותר (כ־ 8מ' קוטר בממוצע; איור  ,)11והם נבנו מקיר כפול ואף משולש .בחלק מהמגדלים העגולים
התגלתה עלייה לקומה שנייה ,מעין גלריה .גגות המגדלים העגולים השתמרו טוב יותר .מחפירת המגדלים עולה
כי הם פעלו ,לפחות בשלב מסוים ,בתקופה הביזנטית .מקובל ליחס מגדלים אלו לתעשיית היין ולאחסון התוצרת
החקלאית (דר תשמ"ב.)195–149:
גתות

נחפרו עשר גתות חצובות פשוטות ,מתוך כ־ 60גתות שתועדו בסביבה בעבר .מרבית הגתות נתגלו בשטחים פתוחים,
בקרבת יישובים ולא בתוכם .הגתות הסמוכות לחוות מתקופות הברזל –2ההלניסטית היו גתות פשוטות ,שמתארן
אינו סדור ואין בהן סימני טיח .לעומתן הגתות הסמוכות ליישובים מהתקופה הביזנטית גדולות וסימטריות ,והתגלו
בהן שרידי טיח ופסיפס .הובחנו חמישה טיפוסי גתות:
( )1גת פשוטה שמתארה אינו סדור — גת שנחצבה ברשלנות וכוללת משטח דריכה ובור איגום שמתארם אינו סדור.
משטח הדריכה מנצל את השיפוע הטבעי של הסלע; הנוזל זרם הישר מן המשטח אל בור האיגום ללא תעלה.
( )2גת פשוטה סימטרית (איור  — )12גת הכוללת משטח דריכה ובור איגום ,שנחצבו בקפידה ,לרוב בקווים ישרים.
התגלו רק גתות אחדות שלהן משטחי דריכה מעוגלים .לעתים נחצבה בגת תעלה קטנה ,שקישרה בין משטח
הדריכה לבור האיגום .גתות רבות מטיפוס זה התגלו באזור.
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איור  .12גת פשוטה סימטרית ,צילום אוויר לצפון.

( )3גת פשוטה ובה בור שיקוע — למשטח הדריכה ובור האיגום המרכיבים את הגת הפשוטה נוסף בטיפוס זה בור
שיקוע חצוב ,מלבני בדרך כלל .לרוב בור השיקוע קטן מבור האיגום .ברוב הגתות מטיפוס זה נחצב בדופן הסלע
המשותפת שבין בור האיגום לבור השיקוע חור מפולש.
( )4גת פשוטה מרוצפת בפסיפס — גת קטנה יחסית שהושקע בה מאמץ רב :היא נחצבה היטב ומרכיביה ,הן משטח
הדריכה והן בורות האיגום והשיקוע ,רוצפו בפסיפס תעשייתי לבן .תעלה חצובה הוליכה ממשטח הדריכה אל בור
האיגום; בגת אחת התגלתה תעלה בנויה במקום התעלה החצובה .לחלק מגתות אלה נוספו רכיבים נוספים ,ובהם
למשל קיר בנוי להגבהת דופן משטח הדריכה ,כמוהו נחשף בגת ממערב לחורבת תאנה .גתות מטיפוס זה התגלו
בדרך כלל בקרבת יישובים קטנים ובתי חווה.
( )5גת מורכבת מרוצפת בפסיפס — גת גדולה ,שלה משטח דריכה נרחב (למשל ,בח' כספה 7 × 7 :מ') וכן בור
שיקוע ובור איגום גדולים שתכולתם נאמדת באלפי ליטרים .משטח הדריכה רוצף בפסיפס תעשייתי ,ולעתים נחפר
במרכזו שקע להצבת אבן ובה חור מפולש לעיגון מתקן סחיטה .על סמך הגת הגדולה בח' כספה יש להעריך כי
גתות מטיפוס זה שימשו כפרים גדולים ,שמנו עשרות בתי אב.
ערמות אבנים

באזור נחפרו עשרות רבות של ערמות אבנים ,במגוון צורות ומידות; רובן עגולות או סגלגלות .לעתים הערמות
צמודות למדרגה חקלאית .הערמות נערמו כמעט תמיד באזורי טרשים ,מעל לעמקים העשירים באדמת סחף.
בחפירת ערמות האבנים התגלו חרסים שחוקים ממגוון תקופות ,ועל כן אי אפשר לתארכן .רוב הערמות כוללות
בעיקר אבנים קטנות (בגודל אגרוף) וזעירות (חצץ) מעורבות בעפר ,קיר חיצוני תוחם ,שנבנה לגובה מרבי של
ארבעה נדבכים ,וקיר פנימי שנבנה לרוב במרכז הערמה.
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איור  .13ערמת אבנים ,מבט לדרום־מזרח.

ייתכן כי ערמות אלה הן תוצאה של סיקול אבנים ,אך אין בכך ודאות .שטחי העיבוד בסביבה אינם נקיים מאבנים,
ועל כן לא נראה כי הם סוקלו בימי קדם .הקירות החיצוניים של הערמות נבנו בדרך כלל לגובה שניים עד ארבעה
נדבכים ,והם לא מספיק גבוהים למניעת הידרדרות אבנים מהערמה .רוב האבנים שהרכיבו את הערמה קטנות
וזעירות ,ולא נראה כי אבנים בגודל זה מפריעות לעיבוד השדות .האבנים בערמות מעורבות באדמה ,ונראה כי
אדמה זו הובאה במיוחד ולא הצטברה במשך השנים ,שכן חלק מהערמות נמצאות במקומות גבוהים .בנוסף ,ראוי
לשים לב כי הערמות שימשו מצע נוח ואוורירי לצמחים ,ועל רובן צומחות עיריות (גיאופיט; איור .)13
קירות חלוקה ,מדרגות חקלאיות וסכרים

בסביבת שטחי החפירה תועדו מערכות חקלאיות נרחבות ,הכוללות קירות חלוקה ,מדרגות חקלאיות וסכרים (איור
 .)14לקירות החלוקה ,התוחמים חלקות חקלאיות ,יש זיקה ברורה לאתרים מהתקופה הביזנטית .החלקות החקלאיות
אינן שוות בשטחן ,וייתכן כי ההבדל בגודל החלקות משקף הבדלים חברתיים ביישובים .המדרגות החקלאיות
ניכרות בכל סביבת שטחי החפירה .הן נבנו בדרך כלל במדרונות במטרה למנוע סחף של קרקע .המדרגות נתחמות
בקירות שנבנו מאבנים גדולות (כ־ 2מ' גובה מרבי) והן מולאו במילוי אדמה; הן משופעות קלות .מבדיקת OSL
שנערכה במדרגות חקלאיות ממזרח למגדל אפק ,התברר כי הן נבנו במהלך התקופה ההלניסטית וכי נערכו בהן
שינויים בתקופות הרומית והצלבנית (שדמן תשע"ז) 7.הסכרים (איור  )15נבנו בערוצי הנחלים הרבים שבאזור.

7

בדיקת  OSLנערכה על ידי נעמי פורת.
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איור  .14מערכות חקלאיות בסביבת החפירות ,מבט לצפון.

איור  .15סכר בערוץ נחל ,מבט לדרום.
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קירות הסכרים נבנו מאבנים גדולות ,בתוואי של חצי מעגל ,בין גדה לגדה .סכרים מרשימים ביותר נתגלו בין
היישובים חורבת תאנה וחורבת יקבים.
גורן

למרגלות חורבת תאנה מצפון נחשפה גורן בנויה ,עגולה ( 18מ' קוטר) וסימטרית .שטח הגורן רוצף בצפיפות
באבנים קטנות ,שהונחו הישר על סלע האם .הגורן נתחמה בקיר ,שנבנה מאבנים בינוניות וגדולות לגובה מרבי של
שני נדבכים.
אתר פרהיסטורי

בסקר פיתוח שנערך בעבר באזור (רישיון מס'  )S-202/2010תועדה פזורת של פריטי צור מותזים במורד הצפוני
של גבעה ('גבעת בריכת המים') ,ממערב לאתר קצר א־סית .נראה כי במהלך בניית מאגר מים בגבעה נפגע האתר
באופן משמעותי .בשנת  2011נערך באתר ליקוט שיטתי של פריטי צור מפני השטח ,8ולצורך כך חולק האתר לרשת
ריבועים ( 50 × 50מ') .הליקוט היה בררני ,וכוון לפריטים מותזים בלבד .מכלול הצור שלוקט כולל  252פריטים —
מכלול קטן ביחס לגודל השטח .בנוסף לוקטו עוד  187גושים ,שלא נכללו בספירה ובדיון ,שכן לא ברור אם מקורם
בסיתות מכוון או בתהליכים טבעיים.
כל הפריטים המותזים שלוקטו עשויים מצור איכותי בצבע חום כהה ,ובו מעט עדשות ועורקים .מקורו בתצורת
אייל מגיל קנומן עליון–טורון (הילדרברנד־מיטלפלדט  ,)2011הנפוצה באזור .מרבית הפריטים שחוקים ומכוסים
בפטינה כפולה בצבע לבן עם גוונים חזקים של ורוד ,צהוב וכתום .על חלק גדול מהפריטים ניכרים סימני בליה
וסחף ,כגון שברור לא מכוון וכרסום ( .)nibblingפריטים מעטים בלבד שמרו על חדותם ,והם מכוסים רק בפטינה
קלה שמאפשרת לראות את צבעו המקורי של הצור .הבדלים אלה בהשתמרות הפריטים אינם מאפשרים חלוקה של
הממצא לשני מכלולים ,ולכן כל פריטי הצור שלוקטו נבחנו כמכלול אחד.
מכלול הצור שלוקט כולל פריטים שמייצגים שלבי סיתות שונים (טבלה  .)1בולטים במיוחד במכלול הם הנתזים
( ,)79%ובהם שכיחים נתזים ראשוניים ( .)31%בקרב הלהבים ( )8.7%נפוצים פריטים ראשוניים ,המכוסים ביותר
מ־ 50%קליפה .הלהבים ברובם קצרים ורחבים; הם אינם אחידים ונראה כי על אף שכיחותם הגבוהה (יחס של 1:5
נתזים ללהבים) הם לא היו תוצר מכוון .על כך מעידה גם היעדרותם הכמעט מוחלטת של גרעיני להבים במכלול
(טבלה  .)2כמו כן ,זוהו להבים שלהם גב טבעי ,הדומים ללהבים שנמצאו במערת קסם הסמוכה (Gopher et al.
 .)2005בשונה ממערת קסם ,אין במכלול הנדון ייצוג של רצף הפחתה ( ,)Chaîne Opératoireהמלמד על ייצור
להבים מכוון ( .)Barkai and Gopher 2011הגרעינים במכלול ( )5.1%קטנים ומנוצלים עד תום .ברוב הגרעינים
השתמר לפחות פן אחד של קליפה (איור  .)3 ,1:16למרבית הגרעינים ( )61.5%צורה לא רגולרית (טבלה  )2וכמה
משטחי נקישה בזוויות משתנות; חלקם ( )30.8%שימשו ,לפחות בשלבים האחרונים של ניצולם ,להפקת להבונים
(איור  .)2 ,1:16גרעין אחד מציג דגם של התזת לבלואה (איור  .)3:16המכלול כולל נתזי לבלואה אחדים ,כולם
מתאימים לממדי גרעין זה .כמו הגרעינים ,גם פסולת הגרעין ( )2%אינה מעידה על תעשייה אחידה .מכלול הכלים
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טבלה  .1שכיחות פריטי צור במכלול

טבלה  .2שכיחות טיפוסי הגרעינים
במכלול

הפריט

N

%

נתזים

121

48.0

הטיפוס

N

%

נתזים ראשוניים

78

31.0

לבלואה

1

7.7

להבים

22

8.7

להבונים

4

30.8

גרעינים

13

5.1

לא רגולרי

8

61.5

פסולת גרעין

5

2.0

סה״כ

13

100.0

כלים

12

4.8

פסולת כלים

1

0.4

סה״כ

252

100.0

( )4.8%כולל  11נתזים משובררים ולהבון משוברר אחד (איור  .)4:16הנתזים לא מציגים דגם אחיד בצורתם,
בגודלם או בהשתמרותם ,ודומה כי רובם מתאימים לתעשיית כלים מאולתרים (.)ad-hoc
למרות שכיחותם הגבוהה של כלים וגרעינים ,המסייעים לרוב בזיהוי תרבויות ובתיארוך תקופות ,אפיון המכלול
שלוקט באתר קשה .נתזים משובררים ,המהווים יותר מ־ 90%מהמכלול ,היו בשימוש אנושי במהלך תקופות רבות
ומגוונות .גם בקרב הגרעינים לא נצפתה מידת אחידות שיש בה כדי להסיק על המכלול כולו .ייצור להבונים,
שמעידים עליו גרעיני הלהבונים והלהבון המשוברר ,מאפיין בעיקר את סוף התקופה הפליאוליתית העליונה
(גרפינקל ובר יוסף  ,)107:2008בעוד שטכניקת לבלואה ,המיוצגת בגרעין ובנתזים אחדים ,אופיינית לתקופה
הפליאוליתית התיכונה (גרפינקל ובר יוסף  .)86:2008נראה אפוא כי מכלול הצור מעורב ואינו מייצג תקופה יחידה.
עם זאת ,אפשר לזהות במכלול מרכיבים המלמדים על הפעילות הפרהיסטורית בסביבה ועל התהליכים הפוסט־
הרבדתיים באזור .השתמרותם הירודה של מרכיבי המכלול (חדות ,בליה [ ]patinationושחיקה) מלמדת כי הם
לא לוקטו במקום ההרבדה הראשוני ,אלא הוסעו למקום כתוצאה מתופעות מזג אוויר עד ששקעו באזור הגבעה.
גם גודל הפריטים ,שנע בטווח מצומצם ( 4.5–2.0ס"מ) ,מעיד על תזוזה בתהליך טבעי; בעת הסעת פריטים במים
מתרחש מיון טבעי של הפריטים לקבוצות גודל ( .)Bridge 2003:149מאוחר יותר הופרע שטח הגבעה בפעילות
חקלאית קדומה ,ובהמשך אף ניזוקה הגבעה מבנייה בימינו; יש להניח שכתוצאה מהפרעות אלה פריטי צור נוספים
עלו אל פני השטח והתערבבו עם המכלול שהוסע למקום .התערבבות זו של מכלולים מתבטאת גם בהבדלים
בהשתמרות וגם בהבדלים טכנו־טיפולוגיים .מכלול הצור שלוקט באתר מתוארך לתקופות הפליאוליתית העליונה
והתיכונה ,והוא עדות לפעילות אנושית במקום בתקופות אלה .בשל ההשתמרות הירודה של רוב הפריטים וריחוקם
מאתר הפעילות המקורי ,אי אפשר להעריך את היקפה ואת אופייה של פעילות זו .עד כה הפעילות הקדומה ביותר
שהייתה מוכרת באזור ראש העין תוארכה לסוף התקופה הניאוליתית הקרמית ותחילת התקופה הכלקוליתית (קפלן
 ,)1992ואילו אתר זה מוסיף מידע חשוב על פעילות בתקופות הפליאוליתית העליונה והתיכונה באזור.
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איור  .16ממצא צור.
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סיכום

התפתחות העיר ראש העין לדרום ולמזרח הביאה לרצף של מחקרים ארכיאולוגיים ששופכים אור על היישוב הכפרי
הקדום באזור .עיקר השרידים שהתגלו מתוארכים למן תקופת הברזל  2ועד לתקופה האסלאמית הקדומה .עם זאת,
נחשפו גם שרידים מן התקופות הפרהיסטוריות ושרידים מתקופות מאוחרות .בתקופת הברזל  2זוהה לראשונה
דפוס יישובי חדש :בתי חווה ( 1.5–1.0דונם) שנבנו בלב שטחים פתוחים .בנייתם פשוטה ,והם רבועים בדרך כלל.
רוב בתי החווה כוללים גם חצרות ,ובקרבתם נחצב בור מים .בתקופה זו הייתה לאימפריה האשורית השפעה בארץ
ישראל ומחוץ לה ,שגרמה בין היתר לשינויים מדיניים־פוליטיים .נראה כי בשלהי המאה הח' ובראשית המאה
הז' לפסה"נ הייתה באזור תחושת ביטחון יחסי ,שאפשרה קיום של מגורים בחוות קטנות ולא באתרים מבוצרים.
בתקופה הפרסית המשיכו לפעול בתי החווה ואף ביתר שאת .בתקופה זו הייתה עלייה בתפרוסת היישובית באזור
וזו הגיעה לשיא .גם בתקופה ההלניסטית המשיכו לפעול חלק מהחוות ,אם כי החלה ירידה בתפרוסת היישובית
באזור .בבתי החווה לא הובחנו כמעט שינויים אדריכליים לאורך התקופות .על סמך מטבעות שהתגלו בחפירת בתי
החווה נראה כי הם ננטשו באופן מסודר בשלהי המאה הג' לפסה"נ ,במעבר משלטון בית תלמי לבית סלאוקוס.
נטישת המבנים המסודרת הובחנה ,בין היתר ,בסתימה של פתחי המבנים .לא ידוע מה גרם לנטישת החוות ,אך
ייתכן כי היה זה גורם אקולוגי ואפשר גם שמאבקים בין בית תלמי לבית סלאוקוס גרמו לחוסר יציבות ביטחונית.
בתקופה הרומית חלה ירידה חדה בתפרוסת היישובית באזור .היישוב הגדול באזור שכן במגדל אפק ובסביבתו,
והשטחים הפתוחים שממזרח למגדל אפק המשיכו לשמש לצרכים חקלאיים .בקרבת האתרים שנחפרו התגלו
פזורים חרסים ומטבעות מהתקופה הרומית .מיסוד הדרכים בתקופה זו הקל על הניידות היומיומית מן היישוב
אל השדות בסביבתו (לקריאה נוספת על הדרכים במערב השומרון ר' דר תשמ"ב) .בתקופה הביזנטית חל באזור
שינוי מהותי ,שכלל עליה דרמטית במספר היישובים .לראשונה הובחן דפוס יישובי של כפרים גדולים ומנזרים.
הנצרות ,שניצניה ניכרים באזור במאה הה' לסה"נ ,הובחנה למכביר בכל האזור .בחורבת תאנה נחשפו שרידי מנזר,
ובהם כנסייה ,חדרים ,חצרות ,אורווה ובית בד .הכפרים והמנזרים שימשו יחידות חקלאיות מובהקות ,ששינו את
הנוף הקדום ללא היכר .נראה כי מרבית המתקנים ,המדרגות החקלאיות ,הדרכים ומגדלי השדה הנראים לעינינו
כיום ,מקורם בתקופה הביזנטית .האתר בחורבת תאנה ואתרים אחרים בסביבה המתוארכים לתקופה הביזנטית,
המשיכו כנראה להתקיים עד שלהי המאה הח' לסה"נ לפחות .הכיבוש המוסלמי בשנת  641לסה"נ לא הביא לשינוי
ביישובים באזור .במחקר סביבתי על הדרכים הכפריות באזור (שדמן תשע"ז ,)191–176:התברר כי דרכים אלה
ניגשות ליישובים שפעלו בתקופות הביזנטית והאסלאמית הקדומה .נראה כי היישוב הכפרי באזור דעך עם השנים,
ורק בשלבים מתקדמים של התקופה האסלאמית הקדומה ננטש האזור .בתקופה העות'מאנית הוקמו בחורבות
היישובים בסביבה כבשני סיד ,ובהם נעשה שימוש באבני החורבות הקדומות לשרפה לשם ייצור סיד.

הפניות
אביעם מ'  .1994הישוב הנוצרי בגליל המערבי בתקופה הביזנטית .עבודת מוסמך ,האוניברסיטה העברית .ירושלים.
דר ש' תשמ"ב .התפרוסת היישובית של מערב השומרון בימי הבית השני ,המשנה והתלמוד ,והתקופה הביזנטית .עבודת דוקטור,
אוניברסיטת תל אביב .תל אביב.
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גרן ו' תשמ"ד .תיאור גיאוגרפי ,היסטורי וארכיאולוגי של ארץ־ישראל  :5השומרון (ב) (תרגום ח' בן עמרם) .ירושלים.
גרפינקל י' ובר־יוסף ע'  .2008הפריהסטוריה של ארץ ישראל :תרבות האדם לפני המצאת הכתב .ירושלים.
הילדרברנד־מיטלפלדט ג'  .2011מפה גיאולוגית של ישראל :כפר סבא

(גיליון  .)8-Iירושליםhttp://www.gsi.gov.il//?CategoryID=1 .

( 04&ArticleID=1490&dbsAuthTokenתאריך גישה.)22/4/2018 :
טנדלר א"ש ושדמן ע' תשע"ו .מבנה מנהל משלהי התקופה הפרסית בהדום הר שומרון .בתוך א' טבגר ,ז' עמר ומ' ביליג ,עורכים.
במעבה ההר ה .אריאל .עמ' .207–193
כוכבי מ' ובית־אריה י' תשנ"ד .מפת ראש העין (( )87סקר ארכיאולוגי של ישראל) .ירושלים.
פינקלשטיין י'  .1978התיישבות כפרית בשולי ההר באגן הירקון בתקופה הישראלית–הלניסטית .עבודת מוסמך ,אוניברסיטת תל
אביב .תל אביב.
פינקלשטיין י' תשמ"א .חוות חקלאיות במורדות המערביים של הר שומרון .ארץ־ישראל טו.348–331:
קפלן י'  .1992ואדי רבה .בתוך א' שטרן וא' לוינזון־גלבוע ,עורכים .האנציקלופדיה החדשה לחפירות ארכיאולוגיות בארץ ישראל

 .4ירושלים .עמ' .1440–1439
שדמן ע'  .2014ראש העין (דרום) .חדשות ארכיאולוגיות – חפירות וסקרים בישראל .)14/1( 126
( report_detail.aspx?id=5448תאריך גישה .)31/08/2017

http://www.hadashot-esi.org.il/

שדמן ע' תשע"ז .בין נחל רבה לנחל שילה :תפרוסת היישוב הכפרי בתקופות ההלניסטית ,הרומית והביזנטית לאור חפירות
וסקרים .עבודת דוקטור ,אוניברסיטת בר־אילן .רמת גן.

שדמן ע' ,טנדלר א' ומרכוס ג' תשע"ו .בית חווה מתקופות הברזל  ,IIהפרסית וההלניסטית בראש העין .קדמוניות .88–84:150
Barkai R. and Gopher A. 2011. Innovative Human Behavior between Acheulian and Mousterian: A View from Qesem
Cave, Israel. Etudes et Recherches Archéologiques de l’Université de Liège 999:1–12.
Bridge J.S. 2003. Rivers and Floodplains: Forms, Processes and Sedimentary Record. Oxford.
Conder C.R. and Kitchener H.H. 1882. The Survey of Western Palestine II: Samaria. London.
Gopher A., Barkai R., Shimekmitz R., Khalaily M., Lermorini C., Hershkovitz I. and Stiner M. 2005. Qesem Cave: An
Amudian Site in Central Israel. JIPS 35:69–92.
Haddad E., Tendler A., Shadman A., Torge H. and Itach G. 2015. An Administrative Building from The Persian Period East
of Rosh ha-‘Ayin. IEJ 65:50–68.
Frumkin A. 1992. Karst Origin of the Upper Erosion Surface in the Northern Judean Mountains, Israel. IJES 41:169–176.
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Rosh Ha-‘Ayin (South and East)
Amit Shadman

In 2013–2015, four salvage excavations were conducted in a large area to the south and east of Rosh Ha‘Ayin and at the site of Ḥorbat Te’ena (map ref. 1970–95/6648–65; Fig. 1). The excavations yielded four
farmhouses dating from the Iron Age II through the Persian or Hellenistic period, as well as a Byzantine
monastery and numerous agricultural installations that made up the hinterlands of the Byzantine settlements
in the region. A prehistoric site from the Upper and Middle Paleolithic periods was documented northeast
of Ḥorbat Te’ena in 2011. The following is the preliminary report on the excavation findings and the final
report on the prehistoric site.
Farmhouses (740, M127, Naḥal Shilo 3, M37). Each of the four farmhouses, dating from the Iron Age II
through the Persian or Hellenistic period, was surrounded by open land. Their architecture is simple; most
of them are square in plan and include rooms, courtyards and a nearby rock-hewn cistern.
Farmhouse 740 (Plan 1; Fig. 2) included a main complex of 14 rooms (1–14) and a west wing with five
additional rooms (16–20). The two parts of the farmhouse are not connected, and the west wing appears
to be a later addition, as does another room (15) uncovered to its northwest. A silver tetradrachm (Fig. 3)
recovered from above the floor in Room 5 dates from the latter quarter of the fourth century BCE.
Farmhouse M127 (Plan 2; Fig. 4) comprises two wings of rooms, northern (1–11) and southern (12–19,
21–26), separated by an open courtyard. A ṭabun, a rock-hewn bodeda and a silo were unearthed in the
courtyard. A subterranean reservoir (L238), a cistern (L216) and three rock-hewn bodedaot (L246–L248)
were discovered near the building.
The farmhouse at Naḥal Shilo 3 comprises 12 rooms and a large, walled courtyard to their west (Plan
3). Two construction phases were discerned in the building, dated by pottery to the Iron Age II and the
Persian period (Fig. 5). Since no remains of installations were unearthed in the courtyard, it probably
served as an animal pen. A rock-hewn cistern was discovered near the farmhouse, to its west.
Farmhouse M37 (Plan 4) consists of three areas separated by two walls. The two western areas yielded
wall sections and flooring, probably the traces of rooms. The eastern area appears to have served as a
courtyard.
Monastery. A Byzantine monastery excavated at Ḥorbat Te’ena (Plan 5; Fig. 6) comprises a basilica
church in the northeast, an atrium and a rectangular open cloister in the northwest, dwelling quarters and
a stable (Fig. 9) in the southwest and an olive press in the southeast (Fig. 10). Most of the monastery’s
buildings were paved with mosaic. The section to the south of the church probably had an upper floor.
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Five rock-hewn water cisterns and a rock-hewn cave, apparently used for burial, were found near the
monastery.
The church comprises a narthex (L9984), a nave (L9989) with an apse and a bema, two aisles (L9990,
L10001) and a sacristy (L9985). The nave was paved with a mosaic bearing colorful geometric motifs
(Fig. 7). At the entrance to the nave, the mosaic pavement includes a five-line Greek dedicatory inscription
(Fig. 8): “This place of God was built under the priest Theodosius. Peace, peace be with you as you enter
and as you leave, Amen.” A two-line Greek inscription is set in the mosaic floor of the sacristy behind the
apse (L9985) reads: “Theodosius the Priest.”
Installations. The excavated agricultural installations included field towers (Fig. 11); winepresses (Fig.
12); a threshing floor; stone heaps (Fig. 13); and agricultural systems (Fig. 14) of field walls, terraces,
dams (Fig. 14) and a rural road. Limekilns, dated to the Ottoman period, were also documented (Plans 1,
2).
Field towers are a common feature in Samaria. Approximately 30 towers of various sizes were unearthed
near the excavation areas, and about 100 towers were documented in the surrounding region. Most of the
towers were square or round, built of dry construction in a simple manner. They seem to have been used
during the Byzantine period.
Of the approximately 60 winepresses previously documented in the region, ten simple rock-hewn
winepresses were excavated. The winepresses near the farmhouses from the Iron Age II–Hellenistic
period are simple, irregularly shaped and bear no traces of plaster, unlike those found near the Byzantine
settlements, which are large and symmetrical, and contain traces of plaster and mosaic.
A circular (diam. 18 m), stone-paved threshing floor was discovered near Ḥorbat Te’ena. In addition,
dozens of stone heaps of various shapes and sizes, possibly the result of stone clearance, were excavated,
and extensive agricultural systems that included field walls, agricultural terraces and dams were
documented. The field walls, enclosing farm plots, are clearly associated with Byzantine-period sites .
Prehistoric Site .Flaked flint artifacts were systematically collected from the north slope of a hill (the
‘Reservoir Hill’) to the west of Qaṣr es-Sitt. The assemblage, containing 252 items from the Middle and
Upper Palaeolithic periods, is small for the large area from which it was collected. All the items are made
of high-quality, dark brown flint. Most are abraded and patinated, and many bear signs of weathering and
erosion.
The items represent different knapping stages (Table 1). Flakes (48%) and primary flakes (31%) are
especially prominent. Among the blades (8.7%), primary items are common. This and the absence of
blade cores suggest that blades were not made deliberately. The cores (5.1%) are small and exhausted,
and most have at least one cortex-bearing facet (Fig. 16:1, 3). The majority (61.5%) are irregularly shaped
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(Table 2) and have several multidirectional striking platforms; some (30.8%) were used, at least in their
final stage, to manufacture bladelets (Fig. 16:1, 2). One core served in the production of Levallois flaks
(Fig. 16:3), and its dimensions fit the several Levallois flakes found at the site. Like the cores, the core
debitage (2%) does not attest to a uniform industry. The tool assemblage (4.8%) contains 11 retouched
flakes and a single retouched bladelet (Fig. 16:4).
The weathering and abrasion of the finds, as well as their small size, indicate that they had been
transported to their find spots.
The excavations expanded our understanding of the settlement in the Rosh Ha-‘Ayin region. While the
earliest human activity previously known here was dated to the end of the Pottery Neolithic and the early
Chalcolithic periods, the current finds indicate activity during the Middle and Upper Paleolithic periods.
They also uncovered for the first time a new type of settlement attributed to the Iron Age II: farmhouses
(1.0–1.5 dunams) surrounded by open areas. During this period (the late eighth and early seventh
centuries BCE), the region was part of the Assyrian Empire and enjoyed relative security, enabling the
expansion of settlement into small, insulated farms. During the Persian period, when the settlement in the
region reached its peak, these farmhouses continued to function and became even more widespread. In
the Hellenistic period, some farmhouses still existed, although the settlement in the area began to decline.
The farmhouses were probably abandoned in an organized manner in the late third century BCE, during
the transition between the Ptolemaic and Seleucid rule, due to either ecological factors or the destabilizing
of the region’s security. The Roman period saw an even sharper decline in settlement in this region, as it
continued only in Migdal Afeq and its surroundings. The Byzantine period ushered in a dramatic increase
in the number of communities, and for the first time a settlement pattern of large villages and monasteries
is evident in the region. The intensive agricultural activity at these villages and monasteries changed the
ancient landscape beyond recognition. Most of the installations, agricultural terraces, roads and field
towers that are now visible appear to have been built during this period. The Byzantine sites, such as the
one at Ḥorbat Te’ena, probably continued to be occupied at least until the late eighth century CE. But
gradually, the rural settlements declined, and were eventually abandoned in the latter stages of the Early
Islamic period. During the Ottoman period, limekilns were built over the ruins of the settlements, and
stones from the ancient buildings were calcinated to produce lime.
Captions to Illustrations

Fig. 1. Location map.
Plan 1. Farmhouse 740.
Fig. 2. Farmhouse 740, aerial view looking north.
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Fig. 3. Tetradrachm.
Plan 2. Farmhouse M127.
Fig. 4. Farmhouse M127, aerial view looking north.
Plan 3. Farmhouse at Naḥal Shilo 3.
Fig. 5. Pottery from the farmhouse at Naḥal Shilo 3: Iron Age (1–7); Persian period (8–14).
Plan 4. Farmhouse M37.
Plan 5. Remains of the monastery at Ḥorbat Te’ena.
Fig. 6. Remains of the monastery at Ḥorbat Te’ena, aerial view looking south.
Fig. 7. Mosaic pavement in the church nave, looking east.
Fig. 8. Dedicatory inscription at the entrance to the church nave, looking east.
Fig. 9. Stable, looking east.
Fig. 10. Crushing base and basin in olive press, looking north.
Fig. 11. Round field tower, looking southeast.
Fig. 12. Symmetrical simple winepress, aerial view looking north.
Fig. 13. Stone heap, looking southeast.
Fig. 14. Agricultural systems near the excavations, looking north.
Fig. 15. Dam in streambed, looking south.
Fig. 16. Flint items.

