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רמלה, שכונת כוכב הצפון: הממצא

חגית טורגה

בחפירה בשכונת כוכב הצפון ברמלה, מצפון-מזרח לעיר העתיקה )נ״צ רי״ח 96–99/648830–188430, 

רי״י 96–99/148830–138430( נתגלו שרידים המיוחסים לשלושה שלבים )I–III( בתקופה האסלאמית 

הקדומה )לתיאור השלבים, ר׳ טורגה 2011(.1 מן השלב הקדום )III( שרד מתקן סגלגל שנבנה מאבני 

גוויל שטוחות, שהונחו זו לצד זו )איור 1(, וקטעים מעטים של רצפות טיח שהונחו על החול הטבעי. מן 

השלב השני )II( שרדו קירות גזית ורצפות טיח השייכים למבנה מגורים )איורים 2–4(; נראה כי שלב 

זה כלל גם כבשן קטן של בית יוצר )איור 5(. מן השלב המאוחר השתמרו בדלי קירות ורצפות טיח )ר׳ 

איור 4(, אשר כיסו את כל הממצא מן השלבים הקודמים. מיקומם של השרידים עשוי להעיד כי המבנה 

והכבשן השתייכו לפריפריה התעשייתית שהשתרעה בין הערים לוד ורמלה. 

במרבית ריבועי החפירה נחשפו שרידים משלבים I ו-II בלבד. השלב הקדום )III( זוהה רק בקצוות 

הדרומי והמזרחי של החפירה; אין לדעת אם שרד גם בצפון החפירה, שם לא הושלמה החפירה. בחלקו 

אין שם שרידים משני  הנראה  וככל   ,)I( רק השלב המאוחר  נתגלה  הדרומי-מערבי של שטח החפירה 

השלבים הקדומים. פריסת השרידים מלמדת על השינויים שחלו במיקום המבנים בין שלושת השלבים.

איור 1. שלב III: מתקן סגלגל, מבט לדרום-מזרח.
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כלי החרס מן החפירה התגלו על רצפות הטיח בשלושת השלבים, וכן במצעי החול מתחת לרצפות הטיח 

בשלבים I ו-III. מאחר שחלק מן הרצפות ניגשות לקירות ולמתקנים, יש בממצא כדי לתארך את שלושת 

שלבי הבנייה. מרבית כלי החרס, ובכללם אלה שנמצאו מתחת לרצפות שלב III, מתוארכים למאות הט׳–הי׳ 

לסה״נ. לפיכך נראה כי יש לייחס את שלושת השלבים למאות אלו, וכי הפרשי הזמן בין שלבי הבנייה היו 

הקרמיים משלושת  בין המכלולים  כרונולוגיים  הבדלים  על  להצביע  למדי. מאחר שאין אפשרות  קצרים 

שלבי הבנייה, יוצגו להלן כלי החרס ושאר הממצאים מן החפירה כמכלול אחד, על פי טיפוסים.

איור 2. שלב II: המבנה, מבט לצפון.

איור 3. שלב II: המבנה, מבט לדרום.
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איור 4. רצפת הטיח משלב I שכיסתה קיר משלב II, מבט לצפון.

איור 5. שלב II: כבשן יוצר לכלי חרס, מבט לדרום.
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ממצא כלי החרס

קערות מזוגגות )איור 1:6–12(.— קערות 1–6 נפוצות מאוד. לקערות דופן עבה למדי. בחלקן הפנימי 

חיפוי לבן מעוטר בירוק וצהוב מתחת לזיגוג שקוף, ועל חלק מן הקערות כתמי צבע שחור. הזיגוג על 

הדופן החיצונית אינו אחיד: יש שהוא מכסה את כל הדופן, יש שרק את החלק העליון ויש שהוא נעדר. 

 Avissar 1996: Fig XIII.2:2; ;2:6 הקערות מתוארכות למאות הט׳–הי׳ לסה״נ )אבישר תשס״ח: איור

Stacey 2004: Figs. 5.19:1, 15; 5.27:2; Kletter 2005: Fig .11:2; Arnon 2007: Fig. 1:4(. לקערה 7 

VII בקיסריה, ומתוארכות  שפה מעוטרת בפסים דקים ועדינים. קערות דומות נמצאו ברמלה ובשכבה 

קערה   .)Arnon 2007: Fig. 1:5; 2008:114, Type 222c( לסה״נ  הי׳  הט׳–תחילת המאה  לסוף המאה 

8 שייכת לטיפוס מאוחר של הכלים הביזנטיים העדינים )Fine Byzantine Ware(. קערה דומה נמצאה 

 Arnon 2008:82, Type( בקיסריה, שם תוארכה לסוף המאה הט׳–תחילת המאה הי׳ לסה״נ VII בשכבה

121a(. קערות 9–12 מתוארכות אף הן למאות הט׳–הי׳ לסה״נ. קערה 10 דומה בצורתה לקערות מטיפוס 

231c שנתגלו בקיסריה, שכבה Stacey 2004: Fig. 5.20:4; Kletter 2005: Fig. 12:5( VI(. אולם, בעוד 
שלקערות מקיסריה זיגוג לבן, כמו קערה Arnon 2008:173, Type 231c( 11(, או ירוק, כמו קערה 12, 

זיגוג מוזהב. לקערה 12 דופן ישרה וקצרה, והיא דומה לקערות  קערה 10 נושאת שרידים מעטים של 

מטיפוס 224 משכבה VII בקיסריה, אף שהעיטור בה שונה; בשעה שהקערות מקיסריה עשויות בתבנית 

ומעוטרות בעיקר בחריתות, קערה זו עשויה טין חום-כתום ומזוגגת בשחור ובירוק. הקערות מקיסריה 

 .)Arnon 2008:116–117, Type 224( תוארכו לסוף המאה הט׳–תחילת המאה הי׳ לסה״נ

קערות פשוטות )איור 13:6–23(.— קערה 13, שעל שפתה חריתה עדינה ולא אחידה של פסים, שייכת 

בעיר.  שנערכו  הרבות  בחפירות  השכבות  מכל  והמוכרות  רמלה  לעיר  האופייניות  קערות  של  למכלול 

ושפה  דקיקה  דופן   14 לקערה   .)Kletter 2005: Fig. 11:6( לסה״נ  הח׳–הי״א  למאות  מתוארכות  הן 

משתפלת חוצה. על דופנותיה עיטור של פסים ישרים ולולייניים. איכות הטין מזכירה סירי בישול. כלים 

 Arnon( בקיסריה, שם תוארכו לסוף המאה הח׳–תחילת המאה הט׳ לסה״נ VII דומים מופיעים בשכבה

אינה אחידה.  והצריפה שלהן  Type 442a ,2008:125(. לקערות 15–18 שפה משתפלת חוצה בחדות, 

טיפוס קערות זה דומה לקערות המזוגגות )ר׳ איור 9:6(, ומתוארך למאות הט׳–הי׳ לסה״נ )ברבה תשס״ו: 

 Kletter 2005: Figs. 11:12; 14:7; Cytryn-Silverman 2010: Pl. ;7:3 איור 3:5; אבישר תשס״ח: איור

9.5:7(. קערות 19 ו-20 כדוריות, שפתן משתפלת פנימה וסימני האבניים עליהן מודגשים. קערות דומות 

ברחוב  בחפירה   ;)Israeli 2008: Fig. 10.17:6( לסה״נ  הח׳–הט׳  למאות  תוארכו  שם  בבניאס,  נמצאו 

הגדוד העברי ברמלה, שם תוארכו למאות הט׳–הי׳ לסה״נ )ברבה תשס״ו: איור 5:4(; ובקיסריה, שם 

 Arnon 2008:87,( אפשר לצמצם את טווח התיארוך שלהן לסוף המאה הט׳–תחילת המאה הי׳ לסה״נ

Type 122b(. קערות 21 ו-22 הן מטיפוס האופייני לרמלה והמופיע כמעט בכל שכבות המחייה בעיר, 

)Kletter 2005: Fig. 6(. קערות  ואינן סמן תקופתי טוב  ולכן הן מתוארכות למאות הח׳–הי״א לסה״נ 

אלה נצרפו על פי רוב באיכות ירודה ולא אחידה, וסימני האבניים בהן בולטים. קערה 23 עמוקה, דופנה 
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איור 6. קערות.
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ישרה ונוטה בחדות מעלה, וסימני האבניים בה מודגשים. הקערה תוארכה הן בחפירת נחל דליה )אבנר 

תשס״ח: איור 36:9( הן בחפירת קיסריה )Arnon 2008:225 Type 101b( למאות הי׳–הי״א לסה״נ.

ספלים )איור 1:7, 2(.— לספל 1 דופן דקה המזכירה את טיפוס 525d משכבה VII בקיסרה, אך לא נמצאו 

לו מקבילות מדויקות. הכלים מקיסריה מעוטרים בחום על רקע לבן ומתוארכים לסוף המאה הח׳–ראשית 

המאה הט׳ לסה״נ )Arnon 2008:148, Type 525d(. ספל 2, השייך לטיפוס מאוחר של הכלים הביזנטיים 

4איור 6

תיאורסללוקוסמס׳

טין צלהב עם חסמים שחורים ולבנים קטנים רבים; שרידי זיגוג צהוב וירוק עם פסים שחורים 11421268

בפנים

טין צלהב עם חסמים שחורים לבנים וחומים קטנים רבים; שרידי זיגוג ירוק וצהוב עם פסים 21431270

שחורים בפנים, זליגות זיגוג בחוץ

טין צלהב עם חסמים אפורים, חומים ולבנים רבים במגוון גדלים; שרידי זיגוג ירוק בפנים31141029

טין צלהב עם חסמים חומים, שחורים ולבנים קטנים רבים; זיגוג צהוב וירוק, כתמי צבע שחור 41061034/2

בפנים, מעט זליגות זיגוג בחוץ

טין צלהב עם חסמים חומים, שחורים ולבנים קטנים רבים; זיגוג פסים ירוק בהיר וירוק כהה 51101232

בפנים ובחוץ

טין צלהב עם חסמים חומים ושחורים רבים במגוון גדלים; שרידי זיגוג ירוק על קרם בפנים ועל 61401252

החלק העליון בחוץ

טין ורדרד עם חסמים לבנים ואפורים רבים; זיגוג צהוב-ירקרק, עיטור פסים דקים על השפה 71181098

בשחור ובירוק לסירוגין

טין אפרפר עם חסמים שחורים ולבנים קטנים; בפנים פס של צבע שחור מתחת לשפה, ומתחתיו 81171065

צבע קרם

טין ורדרד עם חסמים לבנים קטנים; שרידי זיגוג מוזהב על חיפוי לבן91041001

טין צלהב עם חסמים חומים, שחורים ולבנים קטנים רבים; זיגוג אלקלי אחיד על חיפוי לבן101111061

טין צלהב עם חסמים שחורים וחומים קטנים רבים; שרידי זיגוג ירוק על קרם בפנים111401269

טין צלהב עם חרירים וחסמים אפורים מעטים; זיגוג בפנים בפסים שחור וירוק על גבי חום-121111030

כתמתם; נזילות זיגוג חום-כתמתם על חלקה העליון בחוץ

טין צלהב עם חסמים חומים, שחורים ולבנים קטנים רבים131251231

טין חום עם חסמים אפורים ולבנים קטנים רבים141321189

טין ורדרד עם חסמים שחורים ולבנים גדולים מעטים151361228

טין ורדרד עם חסמים שחורים ולבנים קטנים רבים161421268

טין ורדרד-כתמתם עם חסמים שחורים ולבנים רבים במגוון גדלים171431270

טין חום-ורדרד עם חסמים לבנים קטנים רבים181061034

טין ורדרד עם חסמים שחורים ולבנים קטנים רבים191181129

טין צלהב עם חסמים שחורים וחומים וקוורץ201011001

טין חום בהיר עם חסמים שחורים ולבנים רבים במגוון גדלים211171093

טין צלהב עם חסמים חומים, שחורים ולבנים קטנים רבים221141060

טין צלהב עם חסמים אפורים וחומים קטנים231061006/1
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העדינים, מעוטר בשני פסים דקיקים מתחת לשפתו ומתאפיין בדופן דקה מאוד. כלים מטיפוס זה נפוצים 

 Kletter ;4:4 מאוד ומתוארכים למאות הח׳–הט׳ לסה״נ )אבישר תשס״ח: איור 1:1; ברבה תשס״ו: איור

.)2005: Fig. 17: 7

סיר לילה )איור 3:7(.— סיר בישול ששפתו ארוכה ומשתפלת חוצה, הנושא זיגוג הדומה לזה של הקערות 

המזוגגות הפשוטות. ברמלה נמצא כלי דומה )ראוכברגר ובושנינו תשע״ג: איור 4:7(.

למדי.  גס  והטין  ממורקים  אינם  הם  ורחב;  שטוח  בסיס  ו-2   1 לסירים   —.)3–1:8 )איור  בישול  סירי 

לראשון דופן דקה למדי וידית אופקית, ולשני דופן עבה וגסה וידית מדף עבה. סירי בישול מטיפוס זה 

 Kletter ;10:5 מתוארכים למאות הט׳–הי׳ לסה״נ )אבישר תשס״ח: איור 11:3, 12; ברבה תשס״ו: איור

Fig. 18:7; Arnon 2008:74, Type 712a; Cytryn-Silverman 2010: Pl. 9.6:10 :2005(. סיר 3 חביתי, 

דופנו דקה ושפתו משתפלת חוצה ומעלה; בראש השפה מגרעת להנחת מכסה. סירי בישול מטיפוס זה 

.)Kletter 2005: Fig. 15:9( אופייניים לרמלה ומתוארכים למאות הט׳–הי׳ לסה״נ

מחבת )איור 4:8(.— המחבת עשויה מטין שאיכותו מזכירה סירי בישול. למחבת ידית עם קיפול בהונות 

היוצאת מהשפה. כלים מטיפוס זה נפוצים מאוד ברחבי ארץ ישראל, ולחלקם זיגוג חום. כלים מטיפוס זה 

 Avissar 1996: Fig. XIII.101:14; Arnon 2008:251, Type 742e;( מתוארכים למאות הי׳–הי״א לסה״נ

.)Cytryn-Silverman 2010: Pl. 9.8:16

קדרות בישול )איור 5:8–8(.— הקדרות עשויות באבניים ונושאות סימני אבניים חלקים ועיטור סרוק 

ומופיעים  ישראל,  בארץ  מאוד  נפוצים  אלה  כלים  גלים.  שביניהם  ישרים  פסים  בדגם  או  וישר  צפוף 

המאה  של  הראשונה  ולמחצית  הט׳  המאה  של  השנייה  למחצית  מתוארכים  הם   .VI שכבה  בקיסריה, 

 Kletter 2005: Fig. 13:2, 4; Arnon ;10:4 הי׳ לסה״נ )אבישר תשס״ח: איור 8:3; ברבה תשס״ו: איור

.)2008:201, Type 432d; Cytryn-Silverman 2010: Pl. 9.3:2

איור 7. ספלים )1, 2( וסיר לילה )3(.
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תיאורסללוקוסהכלימס׳

טין ורדרד עם חסמים חומים ואפורים קטנים רבים; פסים בדגם הנדסי באדום 1251159ספל1

וחום על קרם

דופן דקה; טין ורדרד עם חסמים לבנים, חומים ושחורים קטנים רבים1411264ספל2

סיר 3

לילה

טין צלהב עם חסמים אפורים ולבנים קטנים רבים; זיגוג צהוב וירוק על השפה 1141029/2

ובפנים
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איור 8. כלי בישול.
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וסימני אבניים בולטים. על שפתו שקעים העשויים בטביעת  לפערור דופן עבה  )איור 1:9(.—  פערור 

 ,)Kletter 2005:72, Fig. 15:7( סכין  חיתוך  החיצון  שבחלקם  בישול  כלי  מזכירה  האגן  צורת  אצבע. 

ואילו השקעים הטבועים אופייניים יותר לעיטור על קערות עבות )אבישר תשס״ח:93, איור 10:2(. הכלי 

מתוארך למאות הט׳–הי׳ לסה״נ.

קנקנים )איור 2:9–7(.— קנקן 2 עשוי ברישול, שפתו אינה אחידה ומקופלת פנימה, ודופנו עבה מאוד. 

 Arnon ;7:4 קנקנים דומים נמצאו בקיסריה ומתוארכים למאות הז׳–הח׳ לסה״נ )אבישר תשס״ח: איור

Type 813a ,2008:80(. לקנקן 3 צוואר גבוה ורכס בולט בתחתית השפה. קנקנים דומים נמצאו בשכבה 

 Avissar 1996: Fig. XIII.121:14; Arnon 2008:75, Type( בקיסריה ומתוארכים למאה הח׳ לסה״נ VIII

811a; Cytryn-Silverman 2010: Pl. 9.8:2(. קנקנים 4–6, מטיפוס זיר, עשויים ברישול וצריפתם אינה 

4איור 8

תיאורסללוקוסהכלימס׳

טין אפור כהה עם חסמים חומים ולבנים במגוון גדלים1271160סיר בישול1

טין חום-אדמדם עם חסמים שחורים ולבנים רבים; דופן דקה1061006/2סיר בישול2

טין חום-כתמתם עם חסמים שחורים ולבנים קטנים1321189סיר בישול3

טין בצבע חום-אדמדם כהה עם חסמים לבנים קטנים1271132מחבת4

טין חום-כתמתם עם חסמים שחורים ולבנים קטנים רבים1431270קדרה5

טין צלהב עם חסמים לבנים, אפורים וחומים רבים במגוון בגדלים1141029קדרה6

טין צלהב עם חסמים אפורים וחומים רבים במגוון גדלים1221096קדרה7

טין צלהב עם חסמים חומים, שחורים ולבנים קטנים רבים1031003קדרה8

איור 9. פערור )1(, קנקנים )2–7( ומכסה )8(.
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אחידה. לקנקנים 4 ו-6 רכס בולט בתחתית הצוואר, ולקנקן 5 שאריות חומר על השפה. קנקנים מטיפוס 

 Kletter 2005: Fig. 19:7, 12; Arnon ;12:2 זה מתוארכים למאות הח׳–הי׳ לסה״נ )אבישר תשס״ח: איור

Fig. 12:12; Cytryn-Silverman 2010: Pl. 9.2:4 :2007(. קנקן 7 עשוי ברישול רב, צריפתו הותירה בו 

חורים קטנים, ועל גופו סימני סירוק. קנקנים דומים נמצאו בקיסריה ומתוארכים למאות הח׳–הט׳ לסה״נ 

.)Kletter 2005: Fig. 19:3; Arnon 2008:156, Type 821g; Cytryn-Silverman 2010: Pl. 9.15:4(

מכסה )8:9(.— נמצא מכסה ששימש כנראה לכיסוי קנקן. מכסים דומים נפוצו מאוד בתקופה האסלמית 

.)Kletter 2005: Fig. 20:5( הקדומה. הם מתוארכים למאות הח׳–הי״א לסה״נ

)איור 1:10–12(.— לפך 1 צוואר גבוה וידית היוצאת מקצה השפה. פכים דומים נפוצים בארץ  פכים 

ישראל ומתוארכים הן לפי חפירתו של קלטר ברמלה הן לפי ממצאים מקיסריה למאות הח׳–הי׳ לסה״נ 

)Kletter 2005: Fig. 16:4; Arnon 2008:205, Type 531f; Cytryn-Silverman 2010: Pl. 9.17:11(. מפך 

2 שרדה ידית, הנושאת שלוש רצועות צמודות זו לזו וכפתור קוני הבולט מעלה בחלקה העליון, ככל 

 .)Kletter 2005: Fig. 20:2( דומות מתוארכים למאות הט׳–הי׳ לסה״נ  ידיות  עם  פכים  עיטור.  הנראה 

לפכים 3 ו-4 פתחים שקוטרם גדול. השפה בפך 3 מעוטרת בגילוף משונן, ומתחתיה נמשך רכס בולט; 

קלטר מציין כי זהו כלי נדיר למדי )Kletter 2005: Fig. 14:4(. לפך 4 בסיס מעוות — עדות נוספת לבית 

יוצר שפעל במקום. לפך 5 שפה משתפלת חוצה, דופן דקה ועדינה, צוואר קצר וגוף כדורי. כלי דומה עם 

ידיות נמצא ברמלה ומתוארך למאות הח׳–הט׳ לסה״נ )Kletter 2005: Fig. 15:8(. מפך 6 שרדו רק שבר 

גוף וידית קטנה שבתוכה טבעת דמוית מצילה ובצדה שני כפתורי חרס בולטים. טיפוס זה נפוץ למדי 

ומתוארך למאות הט׳–הי׳ לסה״נ )Kletter 2005: Fig. 16:8; Arnon 2008:165, Type 922(. לפך 7 צוואר 

קצר ומשתפל חוצה, וגופו מזווה בחלקו העליון. כלים דומים נפוצים למדי ומתוארכים למאות הט׳–הי׳ 

לסה״נ )אבישר תשס״ח: איור 2:5(. פכים 8 ו-9 מעוטרים בפס עליון עם דגם מעוינים, וצווארם מעוטר 

 Kletter( נפוצים בכל רחבי ארץ ישראל ומתוארכים למאות הח׳–הי׳ לסה״נ  בדגם עלים. כלים דומים 

Fig. 16:6; Cytryn-Silverman 2010: Pl. 9.12:6 :2005(. פך 10 עדין, דופנו דקה וצווארו צר וגבוה. 

4איור 9

תיאורסללוקוסהכלימס׳

טין ורדרד עם חסמים חומים ולבנים רבים במגוון גדלים1251130פערור1

טין חום-אפרפר עם חסמים שחורים, חומים ולבנים רבים גדולים1181129קנקן2

טין ורדרד עם חסמים לבנים רבים מאד במגוון גדלים1181158קנקן3

טין אפרפר עם חסמים לבנים רבים במגוון גדלים1171061קנקן4

טין כתמתם עם חסמים חומים ולבנים רבים1401212קנקן5

טין ורדרד עם חסמים אפורים, לבנים וחומים רבים במגוון גדלים1401269קנקן6

טין חום עם חסמים לבנים רבים1351231קנקן7

טין צלהב עם חסמים חומים, שחורים ולבנים קטנים רבים1211261מכסה8
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בחלקו העליון של הצוואר רכס בולט, ועל חלקו התחתון רכסים מדורגים, המשתפלים אל עבר גוף הכלי. 

ו-12, העשויים  כלים דומים מתוארכים למאות הט׳–הי׳ לסה״נ )ברבה תשס״ו: איור 14:4(. פכים 11 

מפורצלן מסוג סלדון אפרפר, יובאו מסין.

גביע )איור 13:10(.— נמצא בסיס גביע עשוי באבניים ועליו סימני ניתוק. 

איור 10. פכים )1–12( ובסיס גביע )13(.
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פכיות )איור 1:11–4(.— פכית 1 קטנה מאוד ואינה נושאת חיפוי או זיגוג. פכיות דומות, אך מזוגגות, 

נמצאו בשכבה VI בקיסריה ומתוארכות למאות הט׳–הי׳ לסה״נ )Arnon 2008:216, Type 631a(. פכיות 

2 ו-3 גדולות למדי וגופן עגלגל. שפתן גבוהה ויוצאת מגוף הכלי, דופנותיה דקות למדי והיא נושאת 

 Kletter( סימני אבניים רבים. פכיות דומות שכיחות למדי ברמלה ומתוארכות למאות הט׳–הי׳ לסה״נ

זה שכיחות למדי  גם פכיות מטיפוס  4 דופן דקה מאוד, המחופה אדום.  Fig. 17:4, 5 :2005(. לפכית 

.)Kletter 2005: Fig. 17:10( ברמלה ומתוארכות למאות הט׳–הי׳ לסה״נ

סימני   6 לצפחת  דקה מאוד.  ודופנה  עדינה   5 נמצאו שלוש צפחות. צפחת   —.)7–5:11 )איור  צפחות 

אבניים מודגשים מאוד, עיגולים ממורכזים בחזית הגוף הקמור וידיות היוצאות מחלקו העליון של הגוף. 

מצפחת 7 שרד שבר גוף עשוי בדפוס, המעוטר בעלים מסוגננים. פכים מעוטרים בעיטור דומה מתוארכים 

 Cytryn-Silverman 2010:( למאות הט׳–הי״א לסה״נ, ועל כן אפשר אולי לתארך את צפחת 7 למאות אלו

 .)Pl. 9.24:7

כלי דמוי רימון )איור 8:11(.— זהו כלי ששפתו מתעגלת מעט חוצה, צווארו נוטה קלות פנימה ורכס 

בולט נמשך בתחתית הצוואר. דופנו עבה למדי, ונראה כי הוא עשוי מטין מקומי. כלים דומים שכיחים 

 Cytryn-Silverman 2010: Pl. ברמלה ומתוארכים למאות הט׳–הי׳ לסה״נ )טורגה 2005: איור 24:2; 

.)9.12:5

4איור 10

תיאורסללוקוסהכלימס׳

טין צלהב עם חסמים חומים ואפורים במגוון גדלים1181129פך1

טין צלהב עם חסמים אפורים קטנים רבים1181129פך2

טין צלהב עם חסמים חומים, שחורים ולבנים קטנים רבים1141029/3פך3

טין צלהב עם חסמים חומים, שחורים ולבנים קטנים רבים1151094פך4

טין חום-כתמתם עם מעט חסמים שחורים, חומים ולבנים קטנים1221096פך5

טין צלהב עם חסמים שחורים, חומים ולבנים קטנים1291164פך6

טין צלהב עם חסמים לבנים ושחורים קטנים רבים1291164פך7

טין צלהב עם חסמים אפורים וחומים קטנים רבים1401289פך8

טין צלהב עם חסמים אפורים וחומים קטנים רבים1351257פך9

טין צלהב עם חסמים שחורים, חומים ולבנים מעטים1111064/2פך10

זרבובית פך פורצלן אפרפר1041053פך11

שבר כלי פורצלן מסוג סלאדון אפרפר1351258פך12

טין חום-ורדרד עם חסמים אפורים ולבנים קטנים מעטים1401262גביע13
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נרות )איור 12(.— נרות שמן תמימים ושברי נרות רבים למדי התגלו בחפירה ומתוארכים למאות הט׳–

נר 1 מעוטר בגלים ובאשכולות  הי״א לסה״נ. רוב הנרות מקומיים, אך רק שניים מהם דומים זה לזה. 

 .)Hadad 1999: Fig. 6:9; Stacey 2004: Fig. 6.8:4; Cytryn-Silverman 2010: Photo 9.20( ענבים 

לנר 2 חסרה ידית אחיזה. על חלקו העליון עיטור של פסים אורכיים, ועל בסיסו עיטור טביעה של פסים 

 Kletter 2005: Fig.( מוצלבים ועיגולים. נר 3 מעוטר בדגם לא סדור של עלים ועיגולים במגוון גדלים

Cytryn-Silverman 2010: Pl. 9.12:9 ;21:6(. נרות 4 ו-5 מעוטרים במעין משולשים עם פינות מתעגלות, 

 Hadad 1999: Fig. 7:10; Kletter 2005:( שבתוכם מעגלים חד-מרכזיים עשויים בדיקור באמצעות קנה

Fig. 21:6; Arnon 2008: Fig. 6(. נר 6 נושא כתובת או עיטור דמוי כתובת; ייתכן שאפשר לקרוא את 

פרח  ובאחר  ענבים  אשכול  באחד  מדליונים:  בשני  מעוטר   7 נר  )סבלנות(.2  ׳צבר׳  או  ׳אללה׳  המילה 

פסים  של  מופשט  בדגם  ומעוטר  תמים   8 נר   .)Stacey 2004: Fig. 6.9:3; Kletter 2005: Fig. 21:6(

אלכסוניים הנמשכים בכיוונים שונים וביניהם נקודות )Hadad 1999: Fig 2:4(. נר 9 שחוק מאוד, אך 

)Hadad 1999: Fig 6:3(. מנר 10 שרדו שני שברים  אפשר להבחין בשרידי עיטור של עיגולים קטנים 

מעוטרים בשרשרת לבבות. נר 11 שחוק מאוד, אך ניכר שהיה מעוטר. נר 12 סגור, מזוגג בצהוב, דופנו 

איור 11. פכיות )1–4(, צפחות )5–7( וכלי דמוי רימון )8(.
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תיאורסללוקוסהכלימס׳

טין ורדרד עם חסמים חומים, שחורים ולבנים קטנים רבים1231133פכית1

טין צלהב עם חסמים חומים, שחורים ולבנים קטנים רבים1421268/2פכית2

טין חום-ורדרד עם חסמים לבנים רבים במגוון גדלים1351256פכית3

דופן דקה מאד; טין ורוד עם מעט חסמים לבנים; חיפוי אדום בחוץ1061034פכית4

טין חום-כתמתם עם חסמים לבנים רבים קטנים ובינוניים1321189צפחת5

טין צלהב עם חסמים חומים, שחורים ולבנים קטנים רבים1211163צפחת6

טין צלהב עם חסמים אפורים רבים1171065/2צפחת7

טין ורדרד-אפרפר עם חסמים שחורים ולבנים רבים1231224כלי דמוי רימון8
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איור 12. נרות.
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איור 12. נרות )המשך(.
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 Stacey — עם זיגוג ירוק ;Kletter 2005: Fig. 21:12 — עבה למדי, ושבר ידית נשיאה בצדו )ללא זיגוג

Fig. 5.21:5 :2004(. נר 13 תמים; צדו האחד מעוטר בפרחים ובאשכולות ענבים, וצדו השני — בעיגולי 

נר 14 מעוטר בחלקו העליון במוטיב  פרחים קטנים מעל קשתות )שיאון ופרנוס תשס״ו: איור 13:9(. 

 Hadad 1999: Fig. 2:1; Stacey 2004: Fig.( של עיגולים שעוצבו באמצאות קנה, הפזורים ללא תיחום

 Hadad 1999:( נר 15 מעוטר בפסים ובמעגלים חד-מרכזים .)6.10:2; Arnon 2008:14, Fig. 6, Type MC

Fig. 6:7(. נר 16 מעוטר בחלקו העליון בפסים ובנקודות. 

הקדומה  האסלאמית  מהתקופה  בחפירות  למדי  שכיחים  אלה  כלים   —.)13 )איור  זואומורפיים  כלים 

וייתכן  זואומורפיים,  כלים  ניכרת של  כמות  נמצאה   .)Vilozny 2010( ישראל  ארץ  רחבי  בכל  ונפוצים 

שכבשן בית היוצר שנחשף בחפירה שימש בייצורם. למעט כלי 3, השתמרות הצבע בכלים אלה טובה 

מאוד. הכלים מחופים אדום ונושאים נקודות לבנות, ודומה על כן כי אלה דמויות של צבי או עופר. פתח 

עגול נמצא באזור פה החיה ומעיד על שימוש למזיגת נוזל כלשהו.

4איור 12

תיאורסללוקוסמס׳

טין צלהב עם חסמים שחורים ולבנים קטנים רבים11321199

טין ורדרד עם חסמים לבנים רבים21361236

טין כתמתם עם חסמים לבנים ושחורים רבים31241185

טין צלהב עם חסמים אפורים וחומים קטנים רבים41331198

טין צלהב עם חסמים שחורים, אפורים וחומים קטנים מאד51081041

טין ורדרד עם חסמים שחורים ולבנים קטנים רבים61381064

טין צלהב עם חסמים שחורים ולבנים רבים במגוון גדלים71381242

טין צלהב עם מעט חסמים שחורים ואפורים קטנים81191043

טין צלהב עם חסמים לבנים ושחורים קטנים91141040

טין צלהב עם חסמים שחורים ולבנים קטנים רבים101131102

טין צלהב עם חסמים שחורים, לבנים וחומים רבים111211095

נר סגור מזוגג צהוב; טין צלהב עם חסמים שחורים, חומים ולבנים קטנים רבים121171072

טין צלהב עם חסמים אפורים וחומים קטנים רבים131291197

טין חום-ורדרד עם חסמים שחורים, חומים ולבנים רבים141301280

טין צלהב עם חסמים חומים ושחורים רבים151301281

טין צלהב עם חסמים חומים ושחורים גדולים161111039
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איור 13. כלים זואומורפיים.

5 6

4

7

32

1

20



רמלה, שכונת כוכב הצפון: הממצא 18

דיון )טבלה 1(

מרבית כלי החרס משלב I מתוארכים למאות הט׳–הי׳ לסה״נ. מקצתם מתוארכים למאות הח׳–הט׳ לסה״נ, 

ושני כלים מתוארכים על פי הקבלות מרמלה ומקיסריה לשלהי המאה הט׳ ולראשית המאה הי׳ לסה״נ 

)איור 12:6, 20(. כלי אחד יוחס למאות הח׳–הט׳ לסה״נ )איור 2:7(, אולם נראה כי במקרה זה אפשר 

לתארכו בדומה לשאר הכלים, עד למאה הי׳ לסה״נ. גם מרבית הכלים משלב II מתוארכים לתקופה זו, 

חלקם אף למאות הח׳–הי״א לסה״נ, ולפיכך אינם מסייעים בחלוקה לתקופות. משלב III ישנם שני כלים 

שתיארוכם מתחיל במאה הח׳ לסה״נ )איור 13:6, 14(, אולם לצדם נמצאה מחבת )איור 4:8( המתוארכת 

למאות הי׳–הי״א לסה״נ. גם הממצא ממפלסי החול שמתחת לרצפות בשלושת השכבות מתוארך ברובו 

למאות הט׳–הי׳ לסה״נ )למשל, איורים 1:6, 7, 9, 16; 2:10, 7; 1:11(, אם כי ישנם כלים שתאריכם 

מתחיל במאה הח׳ לסה״נ )למשל, איורים 2:9; 8:10(. מניתוח זמנם של כלי החרס עולה כי אי אפשר 

התקיים  שלב  וכל  לסה״נ,  הט׳–הי׳  מהמאות  הם  השלבים  שלושת  כי  נראה  השלבים.  בתיארוך  לדייק 

לאורך עשרות שנים ספורות.

4איור 13

תיאורסללוקוסמס׳

טין אפרפר-כתמתם עם מעט חסמים שחורים והרבה חסמים לבנים; שרידי 11301196

צבע אדום ונקודות לבנות

טין כתמתם עם חסמים שחורים ולבנים קטנים רבים; שרידי צבע אדום21051005

טין כתמתם עם חסמים שחורים ולבנים קטנים; מעט שרידי צבע אדום31031108

טין כתמתם עם חסמים שחורים ולבנים קטנים; שרידי צבע אדום41311203

טין חום-כתמתם עם חסמים שחורים רבים ומעט חסמים לבנים; צבוע אדום 51211107

עם פס ונקודות לבנות

טין ורדרד-אפרפר עם חסמים שחורים ולבנים קטנים; שרידי צבע אדום61151110

טין ורדרד-אפרפר עם חסמים שחורים ולבנים קטנים רבים71221109

טבלה 1. מקור כלי החרס על פי שלבים

איוריםשלב 

III 1:6, 7, 16, 19; 2:9, 3; 1:10, 2; 1:11, 2, 8; 4:12, 6, 7; 7:13חול מתחת לשלב

III 13:6–15; 1:7; 1:8, 3, 4; 1:9; 5:11; 1:12–3שלב

II 7:8; 6:10–8; 13:12חול מתחת לשלב

II 2:6, 3, 8, 17, 21, 22; 5:8, 6; 4:9, 8; 3:10–5; 6:11, 7; 8:12–12; 5:13; 1:14שלב

I 7:9; 10:10, 13; 3:11; 4:13חול מתחת לשלב

I 4:6–6, 9–12, 18, 20, 23; 2:7; 2:8, 8; 5:9, 6; 9:10, 11, 12, 14; 4:11; 5:12, 14–16; 2:13, 3, 6שלב

1:13; 2:14פני שטח
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.)B1139;( ובקבוקון מזכוכית )2; פנ״שB1071 ;L119 ;1( איור 14. כפית מעצם

2

1

10

0.50

ממצאים נוספים

נמצאה כפית מעצם )כ-1.5 ס״מ אורך; איור 1:14( סמוך לשברים של כפית נוספת, קטנה יותר. על פני 

השטח, טרם החפירה, התגלה בקבוקון זכוכית חתוך, שצורתו מחקה כלי עצם מטיפוס ׳שן טוחנת׳ )איור 

Scanlon and Pinder-( הבקבוקון מתוארך למאות הט׳–הי׳ לסה״נ על סמך הקבלה מפוסטאט .)2:14

.)Wilson 2001:92, 98, Fig. 42-v

סיכום

למכלול הקרמי אופי ביתי, המרמז כי המבנה שבו נמצא שימש למגורים, אף ששלוב בו בית יוצר. מכלול 

הבנייה, המתוארך למאות הט׳–הי׳ לסה״נ, שוכן לא הרחק מן העיר העתיקה של רמלה, בינה לבין העיר 

לוד. קירות המבנה, הבנויים גזית מאבן גיר, מעידים על איכות בנייה גבוהה. מאחר שרמלה בנויה על 

דיונות חול, יש להניח כי אבני בנייה אלו הובאו ממרחקים או שנלקחו לאחר שפורקו מבנים קדומים 

יותר באזור. בחפירות סמוכות נחשפו שרידי בנייה מאותה תקופה. למשל, בחפירותיו של שיאון )2009; 

2010( נחשפו שרידי קירות של מבנים, בור מים, תעלת מים ובור ספיגה, ונמצאו ארבעה סורגי כבשן 

אלישע  של  בחפירתו  זואומורפי.  כלי  של  שבר  וכן  הנוכחית,  בחפירה  שנתגלו  לאלו  הדומים  מחרס, 

)2010( נחשפו בור מים, תעלה מקורה ורצפה עשויה סיד, אף הם מתקופות אלה. נראה אם כן, כי מכלול 

הבנייה היה חלק מקבוצה של מבנים שהוקמו בסמיכות זה לזה. אין לדעת אם היה זה יישוב נפרד או חלק 

מן הפריפריה התעשייתית שהשתרעה בין הערים רמלה ולוד.
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הערות

החפירה )הרשאה מס׳ A-5000(, שנערכה בחודשים ינואר–פברואר 2007 לקראת בנייה, נוהלה על ידי חגית טורגה מטעם רשות   1

העתיקות ובמימון ס.א.ל חתך ייזום והשקעות. כן השתתפו אלי בכר ושלמה יעקב ג׳ם )מנהלה(, אבי האג׳יאן )מדידות(, צילה שגיב 

)צילום שטח(, נטליה זק )סרטוט(, קלרה עמית )צילום ממצא( ומרינה שויסקיה )ציור ממצא(.

תודתי לד״ר קטיה ציטרין-סילברמן על שהפנתה את תשומת לבי לשתי אפשרויות הקריאה.  2
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Ramla, KoKhav ha-Zafon neighboRhood: The finds

hagiT ToRgË 

The finds from the excavation carried out at Kokhav Ha-Zafon neighborhood in Ramla, to the 

northeast of the old city, is herein described. Although the excavation revealed three building 

phases (III–I; Figs. 1–5), most of the pottery from all three phases was dated to the ninth–

tenth centuries CE, suggesting that they represent a short span of time. In lieu of any clear 

chronological differences between the three ceramic assemblages, they are described together. 

The ceramic finds comprise glazed bowls (Fig. 6:1–12), simple bowls (Fig. 6:13–23), cups (Fig. 

7:1, 2), a chamber pot (Fig. 7:3), cooking pots (Fig. 8:1–3), a frying pan (Fig. 8:4), casseroles 

(Fig. 8:5–8), a holemouth jar (Fig. 9:1), storage jars (Fig. 9:2–7), a lid (Fig. 9:8), jugs (Fig. 10:1–

12), a goblet (Fig. 10:13), juglets (Fig. 11:1–4), flasks (Fig. 11:5–7), a pomegranate-like vessel 

(Fig. 11:8), lamps (Fig. 12) and zoomorphic vessels painted red with white spots, probably 

representing a gazelle or a fawn, which were used for pouring liquids (Fig. 13). Other finds 

include two miniature bone spoons, only one of which was well-preserved (Fig. 14:1), and a 

miniature glass bottle (Fig. 14:2). 

The household character of the pottery assemblage suggest that the structure served as a 

dwelling during the ninth–tenth centuries CE, although it included a small pottery kiln (Fig. 5). 

Based on finds from previous excavations in the vicinity, the building remains at the site seem 

to have belonged to a group of buildings that represent either a settlement that lay between 

the ancient towns of Ramla and Lod or the industrial periphery that extended between the two 

towns.

Captions to illustrations

Fig. 1. Phase III: an elliptical installation, looking southeast.

Fig. 2. Phase II: the building, looking north.

Fig. 3. Phase II: the building, looking south.

Fig. 4. A Phase I floor covering a Phase II wall, looking north. 

Fig. 5. Phase II: pottery kiln, looking south.

Fig. 6. Bowls.

Fig. 7. Cups (1, 2) and a chamber pot (3).

Fig. 8. Cooking ware.

Fig. 9. Holemouth jar (1), storage jars (2–7) and a lid (8).
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Fig. 10. Jugs (1–12) and a goblet’s base (13).

Fig. 11. Juglets (1–4), falsks (5–7) and a pomegranate-like vessel (8).  

Fig. 12. Lamps.

Fig. 13. Zoomorphic vessels.

Fig. 14. A bone spoon (1; L119; B1071) and a miniature glass bottle (2; surface; B1139).


