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 קיצורים רשימת .1

 

  האנציקלופדיה החדשה לחפירות ארכיאולוגיות בארץ ישראל  אנציקלופדיה

 חדשות ארכיאולוגיות    ח"א

 ישראל ועתיקותיה-ידיעות החברה העברית לחקירת ארץ   ידיעות

 

 

AA  American Anthropologist   

AASOR  Annual of the American Schools of Oriental Research 

ADAJ   Annual of the Department of Antiquities of Jordan 

AIECM Association Internationale pour l'étude des Céramiques 

Medievales et Modernes en Méditerranée  

ASR   American Sociological Review 

BAIAS   Bulletin of the Anglo-Israeli Archaeological Society (Strata)  

BAR   British Archaeological Reports 

BAR Int. British Archaeological Reports, International Series 

BASOR  Bulletin of the American Schools of Oriental Research 

BCH   Bulletin de Correspondance Hellénique 

BGTA   Bulletin of Geophysics Theory and Application 

BIAC  Bulletin of the Israeli Academic Center in Cairo 

BSOAS  Bulletin of the School of Oriental and African Studies 

BSSA   Bulletin of the Seismological Society of America 

CalARP California Accidental Release Prevention Program  

CARM  Contract Archeology Reports, Recanati Institute for Maritime 

Studies 

CBRL Council for the British Research in the Levant 

CIA   Matériaux pour un Corpus Inscriptionum Arabicarum 

CIAP   Corpus Inscriptionum Arabicarum Palestinae 

CRAIBL  Comptes-rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-

Lettres 

CSC   Corpus Scriptorum Christianorum  

CSHB  Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae  

CSSH   Comparative Studies in Society and History 

DOP  Dumbarton Oak Papers 

EG   Engineering Geology 

EI2   The Encyclopedia of Islam (New Edition) 

ESI   Explorations and Surveys in Israel 

HA-ESI Hadashot Arkheologiyot – Excavations and Surveys in Israel 

(On Line) 

IAA Reports  Israel Antiquities Authority Reports 
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ICAANE International Congress on the Archaeology of the Ancient Near 

East 

IEJ   Israel Exploration Journal 

INJ   Israel Numismatic Journal 

JAR   Journal of Roman Archaeology 

JAS   Journal of Archaeological Science 

JEE  Journal of Earthquake Engineering 

JFA  Journal of Field Archaeology 

JGR   Journal of Geophysical Research 

JGS   Journal of Glass Studies 

JESHO  Journal of Economic Studies and Social History of the Orient 

JNES   Journal of Near Eastern Studies 

JRAS   Journal of the Royal Asiatic Society 

JSAI  Jerusalem Studies in Arabic and Islam 

JSE   Journal of Seismology 

JSS   Journal of Semitic Studies 

LA   Liber Annuus 

MA   Mediterranean Archaeology 

NEAEHL The New Encyclopedia of Archaeological Excavations in the 

Holy Land 

NGSBA The Nelson Glueck School of Biblical Archaeology 

OJA  Oxford Journal of Archaeology 

PEF   The Palestine Exploration Fund 

PEFQSt  Palestine Exploration Fund Quarterly Statement 

QDAP  Quarterly of the Department of Antiquities in Palestine 

RAO   Recueil d'Archaéologie Orientale 

RB   Revue Biblique 

SER   Salvage Excavations Reports 

SWP   Survey of Western Palestine 

UCL  University College of London 

WA  World Archaeology 
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 תקציר .2

עבודה זו מסכמת מעל עשרים שנה של עבודתי בשדה, ראשית כמפקח עתיקות ומאוחר יותר 

כחוקר וחופר במסגרת רשות העתיקות. במשך שנים אלה השתתפתי במיזמי מחקר רבים 

הניבו ממצא רב, חלקו כזה שטרם תועד בחפירות וניהלתי חפירות ארכיאולוגיות מגוונות ש

 קודמות. 

ליד מושב מצליח, באתר המוכר  2008-2004החשובה מבין חפירות אלה נערכה בין השנים 

בשם רמלה )דרום(. חפירה זו התגלתה כמקור מידע בעל ערך גדול לגבי ימיה הראשונים של 

השונים של מחקרי, תוך הדגשת רמלה. כוונת העבודה הנוכחית היא לרכז את ההיבטים 

החשיבות של השלם והקשר ההדדי בין החלקים, כדי להציג תמונה כוללת ומעודכנת של 

מצב העניינים בעיר בימיה הראשונים. בתקופה הזאת, היבטים כגון תכנון עירוני, תעשייה, 

דסי אקולוגיה וכלכלה שולבו ביחד על מנת ליצור את מי שהוגדרה על ידי הגיאוגרף אלמק

 כ"היפה בערים".

תחומי באופן מובהק. בנוסף לדיון בנתונים הארכיאולוגיים ה"מסורתיים" -מחקר זה הינו רב

הוא עוסק גם בתחומים כגון תעשייה, סיסמולוגיה, הידרולוגיה, אקולוגיה ואורבניזם, כפי 

שהם משתקפים בממצא הארכיאולוגי ובמקורות ההיסטוריים. כן שולבו מחקרים בתחום 

 טאלורגיה של הממצא מן החפירות.המ

רמלה מהווה מקרה מבחן מצוין לאורבניזם האסלאמי הקדום. מכיון שנוסדה על שטח פנוי, 

אפשר היה לתכנן אותה ללא הגבלות, כך שמוסדותיה ובתיה מוקמו באופן מיטבי בלי צורך 

 להתחשב בעובדות קיימות. במחקר זה בכוונתי להראות כי מסחר, תעשייה וגורמים

 אקולוגיים היו בעלי חשיבות רבה ואף מכרעת בתכנון העירוני.

בפרקים הראשונים נסקרים תולדות המחקר של העיר האסלאמית בכלל ושל רמלה בפרט, 

החל מהגישות האוריינטליסטיות ששמו את אירופה כמרכז המתנשא על תרבויות אחרות ועד 

 להופעת גישות חדשות באמצע המאה שעברה. 
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ידי לֻסליַָמאן ב. עבד אלַמִלּכ, מושל המחוז ומאוחר יותר ח'ליף, בראשיתה -עלרמלה נוסדה 

פלסטין בתקופת השלטון האמיי. לפי מקורות גֻ'נד בכדי שתשמש בירת  8-המאה ה

ידי בניית מתקנים -היסטוריים הוא בנה ארמון ומסגד. כן דאג לשגשוג הכלכלי של העיר על

בנה השליט אמה משוכללת שהובילה מים מאזור  תעשייתיים. כחלק מהדאגה לצרכי העיר

 תל גזר לרמלה. ככל הנראה, אחד מסעיפיה הזין את אזור התעשייה שנחפר ברמלה )דרום(.  

חוקרים הציעו גישות שונות באשר לשחזור המתאר של העיר. הראשון היה לוז, שהתבסס 

לי הציעו הצעות על מקורות כתובים בלבד. מאוחר יותר פטרסן ולאחר מכן אבני ושמוא

 משלהם.  

חלק הארי של מחקרי הינו ניתוח של השרידים הארכיאולוגיים השונים שתועדו ופורסמו 

ושבהם יש אזכורים או רמזים למתקנים תעשייתיים, והתפרושת המרחבית שלהם. עד יום 

כתיבת שורות אלה, כמאתיים חפירות ארכיאולוגיות נערכו בעיר ובסביבתה המיידית. תוך 

עיון בדוחות ובחומר ארכיוני, סימני תעשיות כגון קראמיקה, זכוכית, מטאלורגיה, צביעה  כדי

גבי -וגיוון בדים ועור, עיבוד פשתן, הפקת סיד ועיבוד תוצרת חקלאית מוקמו באופן מדויק על

בהתאם לקואורדינטות שניתנו לכל רישיון חפירה. בנוסף, בחפירתי תועדו   GISמפות

ידים של תעשייה כימית/אלכימית. כן מורחב הדיון לענפים אחרים, כגון לראשונה בישראל שר

צורפות, שיבוצי אם הפנינה, גילוף עצמות בעלי חיים, סדנאות לתיקון כלי חרס, קליעה 

בעלעלי תמר וענפים אחרים, אשר אינם משאירים סימן בממצא הארכיאולוגי. עוד יש לציין 

 כה בעיר. סימנים לתעשיית סוכר, ענף לא ידוע עד

ניתוח מיקום וחלוקת אזורי התעשייה מגלה, שקיים מתאם בין התפתחות אזורים אלה 

והפיתוח העירוני לאורך זמן. נראה כי לשיקולים אקולוגיים היה משקל כבד בלקיחת 

ההחלטות. בולט במיוחד אזור תעשייה שכלל בתי יוצר לרוב, שהיה פעיל מדרום לעיר 

. מכיון שמשטר הרוחות השולט באזור הוא דרומי באופן בתקופות הרומית והביזאנטית

מובהק, הפיח והעשן שליוו את העבודה בבתי היוצר לא היוו מטרד שכן האזור הצפוני היה 

פנוי. מצב זה השתנה עם היווסדה של רמלה ובתי היוצר, שהפכו למקור הפרעה, מוקמו 

יות המתכת והזכוכית מחדש באופן מאורגן בפריפריה הצפונית של העיר החדשה. תעש
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המזהמות טופלו באופן דומה. יחד עם זאת, אזור התעשייה הדרומי לא הוזנח, אך שינוי ברור 

התרחש בו. הוא אמנם לא היווה חלק אינטגראלי מהעיר מבחינה פיזית, אך שולב במערך 

תעשייתי של רמלה. במקום התעשיות המזהמות, ענפים חדשים, המבוססים על -המסחרי

מים, הוכנסו לפעולה. עובדה זו בולטת בממצא הארכיאולוגי: מתקנים מטויחים שימוש ב

רבים, לרבות בריכות, בורות מים, בורות ספיגה ומערכת מסועפת של תעלות וצינורות הזנה 

וניקוז נחשפו באתר, לפעמים על גבי שרידי בתי היוצר שיצאו מכלל פעולה. תהליך זה 

סיפק לאזור התעשייה מים, כך שככל הנראה מדובר התרחש יחד עם בניית סעיף האמה, ש

בתוכנית כוללת ומאורגנת היטב. כן נדון תהליך היציאה מכלל פעולה של המתקנים האלה, 

 הקשורה ככל הנראה לתמונה הגלובלית של השווקים באותם ימים.

ממצא נוסף בעל חשיבות רבה שהובחן ברמלה )דרום( היא העדות הברורה להתרחשות 

. ניתוח תהליך ההרס והבנייה המחודשת 8-דמה בעוצמה גדולה במהלך המאה הרעידת א

והמזורזת של אזור התעשייה שופכים אור על השיקולים הכלכליים והאסטרטגיים של מקבלי 

 ההחלטות בעיר. 

עוד דנה העבודה בסוגיית גבולות העיר, שהעסיקה את החוקרים זמן רב, ומציעה תיקון 

ידי אבני, זאת תוך הגדרת אזורים שהוקדשו -כפי שהוצע עללגבול הדרומי של רמלה 

 לחקלאות ולקבורה.   

רמלה, בשל נסיבותיה יוצאות הדופן, מהווה מקרה מבחן מעולה לחקר יחסי הגומלין בין 

תעשייה ותכנון עירוני. להבדיל מערים אסלאמיות אחרות שנבנו קרוב, ליד או בהמשך 

רקע פנויה. רוצה לומר, בוני העיר היו חופשיים לתת ליישובים קיימים, רמלה נבנתה על ק

דרור לתכנון ללא מגבלות והתניות. מתברר שבהינתן תנאים מתאימים וחופש פעולה, מתכנני 

הערים האסלאמיות היו מסוגלים לתכנן במעוף ולהתכונן להתמודדות עם קשיים מגוונים. הם 

רמלה לדוגמא של תכנון אורבאני סיפקו פתרונות יעילים ויצירתיים שתרמו להפיכתה של 

 ודאגה לתושבים. נראה אם כן, שבצדק כונתה רמלה "היפה בערים..." 



8 

 

 הקדמה ודברי תודה  .3

תחומי באופן מובהק. ככזה, הוא חייב סיוע של אנשים רבים -אופי העבודה הזאת הינו רב

תי קשר והתייעצות עמם. מטבע הדברים, במשך שנות המחקר, איסוף החומר והכתיבה קיימ

עם מוסדות, גורמים, חוקרים ובעלי מקצוע רבים, אשר תרמו כל אחד בתחום התמחותו 

 לשיפור המחקר, מיקודו והשבחתו. 

אני רואה לעצמי חובה נעימה להודות לכל אחד מאלה באופן אישי. ראשית, אני רוצה להודות 

רך, למרות השעות רעייתי יערה ובנותיי שני וקרן, אשר תמכו בי לאורך כל הד –למשפחתי 

 הרבות שהמחקר גזל מחיי המשפחה. 

אביב -אני אסיר תודה לשלישיית המנחים שלי: יובל גורן ומשה פישר מאוניברסיטת תל

ועמיקם אלעד מהאוניברסיטה העברית. במשך כל שנות העבודה הם ליוו אותי במסירות 

באווירה נעימה  ובאכפתיות. שלושתם תרמו מזמנם ומהידע הרב שלהם, כל אחד בתחומו,

 וחברית אך בלי לוותר על דרישות אקדמיות ומחויבות. 

אביב, שתמיד הייתה שם כדי -הספר למדעי היהדות באוניברסיטת תל-תודה לשרה ורד מבית

לתת עצה טובה ואוזן קשבת. כמו כן אני מבקש להודות לשרה לב וליאורה פיק, מזכירות 

 אביב, ולמורי החוג.-להחוג והמכון לארכיאולוגיה באוניברסיטת ת

בשלב איסוף החומר ובניית בסיסי הנתונים, נעזרתי רבות בצוות הארכיון של רשות העתיקות 

הלפרין, סילביה קפריוקו וסם וולף שתמיד היו נכונים -במוזיאון רוקפלר. תודתי לאריה רוכמן

 GIS-ה בשטח ומפות  GPSלסייע באיתור תיקים נידחים בחיוך ובסבר פנים יפות. מדידות

ארי. -שהוכנו לצורך העבודה נעשו בעזרת לטיציה ברדה, דנית לוי, אנג'לינה דגוט וחן בן

מפות הרקע של איורים אלה מקורן בשכבה קרטוגראפית של מפ"י. דיאנה גילברט סייעה 

בתחום המחשוב ובניית בסיסי הנתונים, ואוליביה לונסקי ואברהם חג'ג' מתחום טכנולוגיה 

 העתיקות פתרו בעיות טכניות לאורך כל הדרך.ומידע של רשות 
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תודה מיוחדת אני חב לשמעון גת, אשר הקדיש מזמנו על מנת להנגיש לי מקורות 

אסלאמיים, שכן השפה הערבית אינה שגורה בפי. כך עשו במסירות חוקרים וידידים דוברי 

 ערבית ובמיוחד כמיל סארי, וליד אטרש ונוהא סעיד אגא. 

ברמן הגישה עזרה משמעותית בתחומים רבים לאורך כל הדרך. חלק סיל-קטיה ציטרין

ממסקנות הביניים של מחקר זה הוצגו בכנס "חידושים במחקר האסלאם", שהיא ארגנה 

בירושלים, וברצוני להודות לה על שאפשרה לי זאת. בשלבים שונים של  במכון אולברייט

. גילויים באשר 38-וה 35-ולוגיים ההמחקר הוצגו תוצאותיו בפני עמיתים בקונגרסים הארכיא

לרעידת האדמה שהתרחשה ברמלה הוצגו ביום פרידמן באוניברסיטה העברית, חידושים 

, ומחקרים על התעשייה הכימית הוצגו Cura Aquarun 15בנוגע לאמת המים הוצגו בכנס 

בוורשה. הדיונים הערים והפוריים שהתפתחו לאחר ההרצאות וההערות ICAANE 8 בכנס 

הבונות שקיבלתי מחוקרים רבים תרמו ללא ספק לשיפור העבודה והוסיפו לה עומק. בעניין 

זה אני מודה במיוחד לדונלד ויטקומב מאוניברסיטת שיקגו ולאלן וולמסלי מאוניברסיטת 

 קופנהגן. 

דיונים פוריים ומפרים עם מספר רב של חוקרים, ידידים  במשך שנות המחקר, נהניתי לקיים

ועמיתים למקצוע בארץ ומחוצה לה. תודה גדולה אני חב למרים אבישר, גדעון אבני, 

אלכסנדר און ז"ל, וליד אטרש, איתן איילון, יואב ארבל, פאו ארמנגול מצ'י, יעל ארנון, דנה 

מן, צבי גרינהוט, שמעון גת, אלון דה גרוט, רוזן, פטר גנדל-אשכנזי, דורון בן עמי, יעל גורין

יהושע )ישו( דריי, אלי הדד, ג'וסף וינסנט לרמה אלגריה, יהוניטה ורום, ג'ון זליגמן, יחיאל 

זלינגר, חגית טורגה, אורן טל, איתמר טקסל, ליסה יהודה, נטליה כצנלסון, נמרוד לוז, יוסי 

פרייס, לי ציפמן, ברוך רוזן, עדנה -עמיתי נגר, עוזי עד, דוד עמית ז"ל, ראובן עמיתי, ניצן

שטרן, דני שיאון, שריאל שליו ואורן שמואלי. מכולם השכלתי ולמדתי דברים חשובים, ולא 

פעם עמיתים אלה ואחרים הסכימו להעמיד לרשותי מידע רב וחומר מחפירותיהם למרות 

 שטרם פורסמו. נדיבות זאת אינה מובנת מאליה ואני מודה להם על כך.

רזניקוב ומרינה שויסקיה מרשות -ידי אירנה לידסקי-ציורי הממצאים המוצגים להלן נעשו על

ידי צילה שגיב ואסף -העתיקות. רוב צילומי השדה בוצעו ביִדי אלא אם צוין אחרת, וכן על
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ידי ילנה קופרשמידט. צילומי הסטודיו הם של קלרה עמית -פרץ. פריטי המתכת טופלו על

ון הצילומים של רשות העתיקות ובמיוחד ליעל ברשק ונוגה זאבי. יהודית ושלי. תודתי לארכי

בן מיכאל וחנה הירשפלד מתחום פרסומים סייעו ואפשרו להשתמש בלוחות הקראמיקה 

שראו אור בפרסומים שונים של רשות העתיקות. תוכניות וחתכים הופקו במדור שרטוט של 

המוצג בעבודה הינו באדיבות רשות הרשות, בהנהלת נטליה ז'אק. כל החומר הגראפי 

ושדי תמיד שמחה לסייע לפתור סוגיות לשוניות. -העתיקות, אלא אם צוין אחרת. רחל קודיש

המאירי מספריית סוראסקי -ספרני הרשות, לאוניד רנקוב ורימה טולנקוב, וכן יעל גנין

ים נדירים אביב, עזרו במלאכה הסיזיפית של איתור פריטים ביבליוגרפי-באוניברסיטת תל

 במקצועיות רבה ובסבלנות אין קץ.

ערנותה, בקיאותה ומחויבותה למחקר של איילה לסטר, אוצרת התקופה האסלאמית במחסני 

אוצרות המדינה בבית שמש, הבטיחו גילוי מקבילות חשובות מתוך הממצאים המוחזקים 

במחסני רשות העתיקות, ושיתוף הפעולה איתה היה תמיד בעל ערך מוסף. היא תרמה גם 

י לה ולצוות המחסנים. גם עדנה שטרן הוסיפה מידע בתחום המטאלורגיה האסלאמית. תודת

רב על התרבות החומרית ועל הטכנולוגיות ברחבי העולם האסלאמי, והעירה הערות רבות 

ערך לאורך כל הדרך. תודתי גם לאנשי מוזיאון בית מרים בקיבוץ פלמחים, ובמיוחד לצבי 

 זהבי. 

י הכנה ליוסי לוי, עמית ראם, צוות מרחב מרכז של רשות העתיקות היה לעזר רב. תודת

רונית לופו, משה עג'מי, ענאן עזב, פליקס וולינסקי, דיאגו ברקן ועמית שדמן. צוות מערך 

הפיקוח של מחוז מרכז שמר על קשר רציף ועדכן אותי באופן שוטף לגבי גילויים 

דהרי  והתפתחויות באזור רמלה ובכלל. תודתי העמוקה לאנשי המרחב וכן לגדעון אבני, עוזי

 ותחום משאבי אנוש של רשות העתיקות על העידוד הבלתי פוסק.

רוזן, תמר וינטר -מומחים רבים סייעו והעירו הערות רבות ערך, איש בתחומו. יעל גורין

ונטליה כצנלסון תרמו והעירו בתחום הזכוכית. בנושא אספקת המים, מחקר אמות מים 

פלג ז"ל ודוד עמית ז"ל. בתחום הקראמיקה והידראוליקה נעזרתי רבות בצביקה צוק, יהודה 

סילברמן, מרים אבישר, פטר גנדלמן, חגית טורגה ובמיוחד יעל ארנון. -סייעו קטיה ציטרין
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בתחום עיבוד עץ תרומתו של יגאל סתרי, לשעבר מנהל מוזיאון רמלה, הייתה חשובה. צבי 

תעשיית הטקסטיל, קורן ממכללת שנקר הקדיש מזמנו בכדי לייעץ בתחום צביעת הבדים ו

אביב -ישראל, תל-וביצע בדיקות מעבדה לצורך המחקר הנוכחי. איתן איילון ממוזיאון ארץ

תמיד שמח לסייע בכל הקשור לתרבות חומרית ולטכנולוגיה בימי קדם. כאן המקום להביע 

את תודתי העמוקה והמיוחדת לאיתן, שהיה מורי הראשון לארכיאולוגיה. גם יהושע )ישו( 

חוקר ומשחזר טכנולוגיות קדומות, תרם רבות בתחום זה ואחרים. הדיונים הרבים דריי, 

שקיימתי איתו, עוד מימי עבודתנו המשותפת בחפירות קיסריה בשנות התשעים של המאה 

הקודמת, הכריחו אותי תמיד לחשוב קצת אחרת. אריאל שתיל העיר הערות חשובות בקשר 

יוסף מאיר סייעה בזיהוי צדפים ובמידע על -אלה ברחיים. דני-לגילוף פריטים מעצמות בעלי

תעשיית אם הפנינה. בפרק הגיאולוגיה והעדויות על רעידת האדמה אני חב תודה גדולה 

בני בגין, רבקה עמית, יואב נחמיאס ובמיוחד עמוס סלומון.  –לאנשי המכון הגיאולוגי 

לא בפז. תחום טיפול תרומתם בעבודה בשטח, בהבנת הממצאים ובפירוש הנתונים לא תסו

בממצאים של רשות העתיקות בהר חוצבים דאג לכך שהחומר יהיה מוכן, מטופל וזמין. 

אמין וזהבית שמול וכן לרּפאים, לאנשי מעבדות המתכת -תודתי לצבי גרינהוט, רבקה כהן

אריה גבריאלי והעובדים במחסני המעבר של  –והזכוכית ולציירות, וכן לצוות המנהלה 

מיד סייעו בחיוך וברוח טובה במציאת החפצים ובסחיבה המייגעת של הארגזים. הרשות, שת

 נעמי וולף מהמכון המטאורולוגי בבית דגן עזרה בתחום התמחותה. 

רמי חן ויפתח גוטמן מקיבוץ נען סייעו בתחומים שונים. יוסי אלישע, מפקח רשות העתיקות 

דתו הארכיאולוגית כמנהל שטח ובן מושב מצליח, הגיש בשמחה ובלבביות, בנוסף לעבו

בחפירות רמלה )דרום(, כל סיוע אפשרי בתחומים הלוגיסטי והחברתי. מירוסלב פטיגורסקי, 

רם שואף, ליאת ויינבלום וסילביה קפריוקו תרמו לעיצוב הגראפי של העבודה. האחרונה גם 

אל היימן תרמה איורים ומפות ששורטטו בכישרון רב. בתחום הגיאומורפולוגיה סייעו ארי

 ואורן אקרמן.

מקום של כבוד בין אלה שאני מרגיש חייב להם תופסים אנשי הצוות ומנהלי השטחים 

בחפירות הרבות שניהלתי ברמלה ובסביבה, בנס ציונה, בצומת תעבורה, בנען ובמיוחד 
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באתר רמלה )דרום(, וכן הצוותים הטכניים, כגון מודדים וצלמים, שתיעדו את החפירות. 

תודה מקרב לב למאות הפועלים מכל רחבי הארץ אשר במשך שנות העבודה וכמובן, 

השתתפו במספר רב של חפירות. הרבה מאוד מטרים מעוקבים של עפר הוזזו על מנת 

לגלות את צפונות רמלה והסביבה וברור בעליל, שבלי תרומתם ובלי סיועם של כל האנשים 

 שמניתי לעיל הדבר לא היה קורה. שאו ברכה!



13 

 

  מבוא .4

עבודה זו מהווה במידה רבה סיכום והרחבה של מחקר ארכיאולוגי שערכתי במהלך עבודתי 

ברשות העתיקות החל מראשית שנות התשעים של המאה הקודמת. העבודות נערכו תחילה 

אביב ונפת רחובות ולאחר מכן כחופר וחוקר. -בתוקף תפקידי כמפקח עתיקות במחוז תל

ביצוע סקרים וחפירות ארכיאולוגיים. רוב העבודה במשך שנים אלה עסקתי בפיקוח וב

התרכזה באזור המרכז, ובמסגרתה ערכתי חפירות באתרים אסלאמיים מסוגים שונים, ובהם 

אתרים כפריים כגון ָצַרַפנְד ַאְל ַח'ָראּב  )נס ציונה(, בתי קברות ומתקנים חקלאיים דוגמת אלה 

ב גאליה(, בצומת תעבורה, ואמות מים )קנאת בנת ח' אל ֵדְהייַשה )מוש–ביפו, בח' אל ַעֻג'וִרי

אל כאפר( ליד קיבוץ נען ולאחר מכן ליד מושב ישרש. גולת הכותרת של החפירות היא אתר 

התנהלו באתר זה חפירות  2008–2004רמלה )דרום( שליד מושב מצליח. בשנים 

נן בקפידה. ארכיאולוגיות בהיקף חסר תקדים, אשר חשפו אזור תעשייה רחב ידיים ומתוכ

העבודה הנוכחית מהווה, אם כן, סינתזה של נתונים ארכיאולוגיים שהצטברו במהלך שנים 

רבות של פעילות, תוך שילובם בקונטקסט היסטורי רחב. מבחינת השימוש במקורות 

היסטוריים, ברוב המקרים נעזרתי בתרגומים שונים. במקרים בהם היה הדבר אפשרי, 

 וע דוברי השפה שתרגמו עבורי את הטקסט. השתמשתי במקור הערבי בסי

תחומית באופן מובהק ויוצרת אינטגרציה בין הנתונים -גישתו של מחקר זה היא רב

הארכיאולוגיים, הטכנולוגיים, ההיסטוריים והאקולוגיים, וזאת על מנת להציג תמונה מקיפה 

ת הקדומה כפי וכוללת של האורבניזם, התעשייה וקשרי הגומלין ביניהם בתקופה האסלאמי

 שהם משתקפים במקרה הייחודי מאוד של העיר רמלה. 
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 וכרונולוגית גיאוגראפית מסגרת .5

)כל התאריכים המוזכרים בעבודה  641-634ישראל מידי הביזאנטים בשנים -כיבוש ארץ

הנוכחית הינם לספירת הנוצרים אלא אם צויין אחרת( מסמן את תחילת השלטון המוסלמי 

ישראל, הוא -ד הכיבוש הצלבני. בכך הגיע לסופו פרק ממושך בתולדות ארץבארץ, שנמשך ע

ישראל לפרובינציה -פרק השלטון של התרבות ההלניסטית והרומית. עם כיבושה הפכה ארץ

ידי המוסלמים והרכיבו את הח'ליפות. פרובינציה זו, שכללה את -אחת מיני רבות שנכבשו על

כובשים ִּבָלאד ַאְלָשאם, וחולקה למחוזות מנהליים ישראל וסוריה רבתי, נקראה בפי ה-ארץ

(. החלוקה החדשה המשיכה במידה Sourdel 1965ראה  ג'נד)על המושג אנג'אד שכונו 

רבה, אך לא בחפיפה מלאה, את החלוקה הביזאנטית. במקום בית שאן הייתה טבריה 

, ורמלה גֻ'נד דמשק הביזאנטית(, דמשק לבירת Palaestina Secunda) אלֻאְרֻדן גֻ'נדלבירת 

. למחוזות אלה הייתה כמובן חלוקת Palaestina Primaפלסטין, הלא היא גֻ'נד לבירת 

נוצרו  ג'נד פלסטיןחולק לנפות טבריה, בית שאן, ציפורי ועכו, ואילו ב גֻ'נד אלֻאְרֻדןמשנה; 

תרכז יחידות מנהליות בירושלים, יפו, קיסריה, יבנה, אשקלון, עזה ורמלה. בעבודה זו א

 בעיקר ברמלה ובסביבתה הקרובה. 

עיקר העבודה עוסק בקשרי הגומלין בין התעשייה והתכנון האורבני בתקופה האסלאמית 

הקדומה. לצורך זה, יש להגדיר תחילה את המסגרת הכרונולוגית. יש להקדים ולומר, 

שקביעת מסגרת כזאת לתקופה האמורה אינה מטלה פשוטה, וחוקרים דנו בנושא במשך 

. באופן Elad 1995a:89-92)עשורים )לסיכום הדיונים בנוגע למעברים בין השושלות ראה 

דינסטית )התקופות הֻאמיית, –מסורתי, השתרשה במחקר הגישה הרואה בחלוקה הפוליטית

העבאסית, הפאִטמית, הטּולּונית והִאְח'ִשידית( את המסגרת הכרונולוגית של התקופה. 

ב מדגישים כי במשך שנים ארכיאולוגים נטו לחשוב שתקופות חוקרים דוגמת דונלד ויטקומ

מאוחרות יחסית אינן ראויות למחקר ארכיאולוגי, ואילו היסטוריונים, מצידם, לא תמיד ששו 

(. במשך Whitcomb 1992b:113לקבל את הערך והרלוונטיות של המחקר הארכיאולוגי )

על תקופות ארכיאולוגיות  השנים נעשות נסיונות ליצור תיקוף של התקופה המבוסס

נייטראליות, כלומר בלתי תלויות בשינויים הפוליטיים, ככלי יעיל לצורך דיונים בסוגיות 
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( הציע סכמה שבה רצף התמורות הפוליטיות Ibid.:113-114; Tab. 57תרבותיות. ויטקומב )

קופות והתיקוף הארכיאולוגי פועלים במקביל וחופפים באופן בלתי מושלם, שכן חלוקת הת

לפי מאות קלנדריות עדיין איננה עונה על הצרכים של חקר התמורות בתרבות החומרית ולכן 

היא טעונה שיפור ועידון. ההיבט הארכיאולוגי של הכרונולוגיה של ויטקומב מבוסס על סדרה 

 Whitcombשל חפירות וסקרים בירדן, שבהם הניתוח הקראמי מהווה רכיב עיקרי )

2001:503-505, Fig. 14.2.) 

חלוקתו של ויטקומב היא ארכיאולוגית בעיקרה ומבוססת, בנוסף לאמור לעיל, על בחינה 

הירדן כאחד )לדוגמא ח' מפג'ר(. יש לקחת -מחודשת של תוצאות חפירות ישנות בנגב ובעבר

כרונולוגית המבוססת על שיקולים קראמיים -בחשבון שמעצם הגדרתה, חלוקה ארכיאולוגית

גבולות גמישים ואף מטושטשים, שכן חילופי שלטון או שושלת אינם  תהיה בהכרח בעלת

באים בהכרח לידי ביטוי בממצא החומרי, לרבות בכלי החרס. רוצה לומר, תמורות שלטוניות 

לא ישפיעו, לפחות לא באופן מיידי, על כל קדר ובית יוצר הפועלים בתחומי הח'ליפות. גבולות 

ות לסייע בקביעת תאריכים עלולים להיות בלתי המעבר בין משפחות קראמיות המסוגל

ברורים. היבט נוסף שיש לקחת בחשבון הוא טווח הייצור של משפחות קראמיות מסוימות, 

 שלפעמים היה ארוך למדי וללא שינויים ניכרים במשך הזמן.

מתוך מודעות למגבלות האלה, ומאחר שעבודה זו היא ארכיאולוגית בעיקרה, אני סבור 

של ויטקומב עשויה להיות שימושית כשבאים לבחון את המציאות הארכיאולוגית שהחלוקה 

בסוריה רבתי בתקופה האסלאמית הקדומה. לפי חלוקה זו )מבחינה ארכיאולוגית( מתוארכת 

לערך וחופפת מבחינה פוליטית את  800–600התקופה האסלאמית הקדומה א' לשנים 

 Molina) )750–661פה הֻאמיית כולה )המעבר מהתקופה הביזאנטית לֻאמיית, את התקו

(. פרק הזמן המוגדר מבחינה (Lewis 1960( ואת ראשית התקופה העבאסית 1998

( חופף מבחינה פוליטית 1000–800ארכיאולוגית כתקופה האסלאמית הקדומה ב' )השנים 

(, Canard 1965( ואת תחילת התקופה הפאִטמית )969–750את רוב התקופה העבאסית )

(. 10-( והִאְח'ִשידית )המאה ה9-ישראל השושלות הטּולּונית )סוף המאה ה-ו בארץבה שלט

ידי -חלוקה זאת, שלמרות מגבלותיה המובנות עשויה להוות כלי יעיל, אומצה לאחרונה על
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 Cytryn-Silverman( ובישראל )לדוגמא Walmsley 2007:152חוקרים בעולם )למשל 

סילברמן מתבססת -ידי האחרונה. ציטרין-והתאמות על (, אם כי לא בלי הסתייגויות2010:98

(. יתרונה Gutfeld 2010:14, Tab. 2.1עליה בעיקר בניתוח הקראמיקה שנמצאה ברמלה )

של שיטת ויטקומב נעוץ בכך, שהיא משלבת את התיארוך האבסולוטי )אם כי, כפי שהוא 

ושכלול שטרם נעשו(, ללא  עצמו מודה, בצורה שבהיותה עדיין גסה וגולמית היא דורשת עידון

פי שושלות, הנוחה מאוד לשימוש. עוד יש לציין ולסייג, שההבדלה -ויתור על ההגדרה על

הכרונולוגית בין חפצים שמקורם בתקופת השושלת הטולונית לאלה מימי השושלת 

הִאְח'ִשידית הינה משימה קשה בשלב זה של המחקר, מפני שמשך התקופות האלה היה 

חפירות לא תמיד נחשף ממצא העשוי להגדירן בוודאות. רק במידה שמתגלה קצר יחסית וב

( או ממצא נומיסמטי ניתן לדייק בתיארוך, fossil directeurחפץ המוגדר כ"מאובן מנחה" )

אך ממצאים אלה מועטים. על כן, בעבודה זו, כאשר לא ניתן לבצע את ההפרדה, אתייחס 

 כללותה. בלית ברירה לתקופה כתקופה הפאִטמית ב

מבחינת המסגרת הגיאוגרפית, עבודה זו יוצאת מן הכלל אל הפרט. בתחילתה נסקרים 

תולדות המחקר של התקופה האסלאמית הקדומה והעיר באותה תקופה. בהמשך מתרכזת 

העבודה ברמלה, תוך הדגשת המאפיינים האורבניים והתעשייתיים בניסיון ליצור זיקה 

יים. חשיבות רבה מיוחסת לשינויים שחלו בתכנון האורבני ביניהם ולבדוק את קשריהם ההדד

אקולוגי לאורך ציר הזמן, החל מייסוד העיר ועד לסוף התקופה -בהיבט התעשייתי

 לערך(.  1200האסלאמית התיכונה )שנת 

בכל הקשור לחיפוש מקבילות להשוואת התופעות הנדונות וממצאי התרבות החומרית, 

נעשה ניסיון להתרכז ככל האפשר בסביבה המיידית של העיר, וכאשר זה לא היה אפשרי, 

(. במקרים יוצאי דופן, כאשר לא היה מנוס מכך, הרחיק (Fard 1996ברחבי ִּבָלאד ַאְלָשאם 

מבחינה קראמית, נעשה שימוש בפרסומים החשובים של  ה.החיפוש עד לגבולות האימפרי

( ובעבודות אחרות שמרחיבות ומעדנות את התיארוך של כלי Magness 1993; 2003מגנס )

 (.Arnon 2007; 2008; Avissar 1996החרס )לדוגמה 
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ישראל. זוהי העיר היחידה -רמלה מהווה מקרה יוצא דופן בהיסטוריה ובארכיאולוגיה של ארץ

, כשמונים שנה לאחר הכיבוש. באופן 8-ידי המוסלמים, בתחילת המאה ה-שנוסדה על בארץ

ישראל בתקופה האסלאמית הקדומה התרכז במשך שנים -תמוה למדי, חקר הערים בארץ

רבות בערים אחרות, כגון ירושלים, יפו ועכו. מחקרה של רמלה, שנערך אמנם בהתמדה אך 

הצלה, שמטבע הדברים פורסמו באופן לא מרוכז בצנעה, מצא את ביטויו לרוב בחפירות 

ולפעמים לא בהרחבה מספקת. למעט מקרים אחדים שיימנו בהמשך, החוקרים מיעטו לרכז 

את עבודותיהם בסינתזה סדורה. עובדה זו נכונה גם בפן ההיסטורי ובעיקר בפן הארכיאולוגי 

 של המחקר, לפחות עד השנים האחרונות.

נתה מראש למטרות ברורות, קרי לשמש עיר מנהל מרכזית ( נבHonigman 1993רמלה )

קבעו בה את מושבם  1068שתשרת את מערכת השלטון המרכזי. ואכן עד חורבנה בשנת 

פלסטין. עד מהרה העיר הפכה למרכז מסחרי, בהיותה ממוקמת על אם הדרך ג'נד מושלי 

 Dunlopדמשק ראה ( במצרים ודמשק בסוריה )על Jomier 1965בין ֻפְסטָאט )עליה ראה 

(. המיקום האסטרטגי של העיר בלט עוד משלבי קיומה הראשונים, ותנופת הבנייה בה 1965

מהווה עדות ליתרונותיה הבולטים ולחשיבות שהשלטון ייחס לה. היא מוקפת שטח חקלאי 

פורה ורחב, מחצבות אבן במרחק לא גדול )אם כי לא בסביבתה המיידית(, מרקם אוכלוסין 

ומגוון שיכול היה להוות כוח עבודה זמין ונוכחות של בעלי מקצוע שונים בסביבה  כפרי רחב

הקרובה, לדוגמא בעיר לוד )דיוספוליס(. העיר היוותה מרכז הומה לחיי הרוח וכן לפעילות 

 מסחר וייצור, ותוצרתה הגיעה לשווקים בארצות קרובות ורחוקות. 

 Beckerסטוריונים והגיאוגרפים אלַּבָלאֻד'ִרי )על ייסוד העיר אנו לומדים בעיקר מחיבורי ההי

and Rosenthal 1960( ואבן אלפקיה )Massé 1971לומדים  10-(. על רמלה במאה ה

עזב את ירושלים. את  966, ובשנת 946בעיקר מהגיאוגרף הירושלמי אלֻמַקַדִסי )נולד בשנת 

ל הנראה מאמצע המאה( ישראל הוא ככ-, אבל תיאורן של סוריה וארץ985-חיבורו השלים ב

Miquel 1993) הוא היטיב לתאר את רמלה והדגיש את מקורות הקיום הנוחים שלה ואת .)

המותרות הרבות שניתן היה למצוא בה, כגון בתי מרחץ ואכסניות ומספר גדול של מבנים 

עשויים שיש, עדות לעושר ושגשוג. אלמקדסי מספר גם על טיב המזונות המצויים בה וגיוונם, 
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בל אינו שוכח להוסיף כי בקיץ המקום מלא אבק, האדמה יבשה והעיר נטולת גינון וצמחייה. א

תיאור זה תמוה במקצת, שכן בשנים האחרונות נחשפו בעיר בריכות ומזרקות נוי לא מעטות 

)להלן(, אולם ייתכן כי הן הותקנו רק בשכונות האמידות. עוד הוא מדווח על זבובים הנפוצים 

המים שלה שהם עמוקים ונעולים, ועל כך שהיא דלה במים עד כי הזר והעני  בה, על בורות

מסתובבים בה צמאים וחסרי אונים. הוא אף מציין כי בבתי המרחץ יש לשלם על מנת 

שהצוות יפעיל את מערכות שאיבת המים. הוא מוסיף, שבחורף העיר כולה התמלאה בוץ 

 (. al-Muqaddasī 2001:139כבד, תופעה המוכרת גם היום )

לפי הדעה המקובלת במחקר, רמלה  נוסדה "יש מאין" כמאמץ מרוכז ומתוכנן באתר שלא 

( שעליו נבנתה. הפעילות המסחרית רמלנושב קודם לכן, ומקור שמה נעוץ בחול )בערבית: 

 ידי סופרים רבים, כגון אלֻמַקַדִסי, ֻמִג'יר ַאְלדין ונָאִצר ֻח'ְסרו-שאפיינה את העיר מתוארת על

 .Nanji 1993))עליו ראה 

פלסטין מיוחסים גֻ'נד ייסוד העיר, בניית המוסדות והמפעלים הרבים שבה וקביעתה כבירת 

(, בנו של הח'ליף עבד אלמלכ Eisener 1997ידי רוב החוקרים לֻסליַָמאן ב. עבד אלַמִלּכ )-על

)שלט בשנים  ד( ואחיו של הח'ליף ַאְלוִָליGibbs 1960; 705–685ב. מרואן )שלט בשנים 

705–715;Kennedy 2000  עלה סלימאן עצמו לכס הח'ליפות, אך שלטונו  715(. בשנת

נמשך רק שנתיים. נראה שבמשך שנתיים אלה המשיך סלימאן לבנות את העיר, שנוסדה עוד 

 תחת אחיו ַאְלוִָליד.  ג'נדכשהיה מושל ה

עיר  8-( בתחילת המאה הHawting 1998כך בנו השליטים הֻאַמיים )על השושלת ראה גם  

פי המסורות, ציווה הח'ליף ַאְלוִָליד -על(Luz 1997). ישראל, היא רמלה -חדשה בארץ

( לחפש מיקום חלופי 717( על אחיו סלימאן ב. עבד אלמלכ )מת 715-705הראשון )שלט 

לבירת המחוז. סלימאן בחר באזור החולות שמדרום ללוד, ומיקום זה העניק, כאמור, לעיר 

ותם של . גם העיתוי לא היה מקרי, ככל הנראה, ותואם את היעלמאלרמלהאת שמה 

הסממנים האחרונים של המנהל הביזאנטי באזור והתבססות השלטון הערבי )שרון 

סלימאן, שחפץ ל(. דעה אחרת במחקר מייחסת את היוזמה לבניית העיר דווקא 112:1986
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פה, מצוטט אצל -בארמון מפואר שבהדרגה משך אליו מתיישבים חדשים )יוסף דרורי, בעל

 (. 53, והערה 17:2003גת 

ות ההיסטוריים מספרים, כאמור, על הקמת עיר שצמחה "יש מאין". עם זאת קיימות המקור

שלום, הן -דעות לפיהן הייתה פעילות טרום אמיית בעיר. אולם טענות אלה, של מזר ואיש

דעות מיעוט שאינן מבוססות דיין ולא מקובלות על החוקרים )לסיכום המקורות ההיסטוריים 

; לדעות אחרות ראה גם 6והערה  23:1996ן, ראה לדוגמא לוז ידי סלימא-על ייסוד רמלה על

(. קיום פעילויות טרום אמייות אלה בתחומי העיר לא הוכח, וכל החפירות שבהן 7הערה 

 Talנחשפו ממצאים קדומים לתקופה זו נערכו בעצם בסביבת העיר ולא בתוכה )לדוגמא 

and Taxel 2008ואשר הוכיחו את קיומן של יִדי-(. גם החפירות הנרחבות שנוהלו על ,

(, מתקופת הברונזה התיכונה 2008שכבות מהתקופות הפרהיסטוריות )גורזלזני וספיבק 

ב'; 2009א'; 2009( ומהתקופות הרומית והביזאנטית )גורזלזני 2, איור 2006)גורזלזני 

 ומה. ( נערכו בקרבת העיר ולא בתח2010; גורזלזני ומרכוס 8-5, איורים 2010גורזלזני ועד 

(, כלומר ָאְמַצאררוב הערים שנבנו בתחילת השלטון המוסלמי היו בראשיתן ערים צבאיות )

(, ּכוָפה ווָאִסט בעיראק Savory 1960מחנות מבוצרים שהיו לערים. כך לדוגמא ָּבְצרה )

(Darley-Doran 2002( ֻפְסטָאט במצרים ,)Jomier 1965  ַקיְרוָָאן בתוניס ורבאט במרוקו ,)

(Lévi-Provençal and Troin 1995 החוקרים מתבססים על תוכנית העיר ַענְָג'ר, שנבנתה .)

, על מנת להציע שחזורים אפשריים של צורתה של 8-במאה ה ידי ַאְלוִָליד-בבקעת הלבנון על

רמלה. אולם ייחודה של זו מתבטא בכך, שהיא שייכת לטיפוס אחר של מתווה עירוני. רמלה, 

ייתה עיר מנהל, מסחר ותעשייה הממוקמת בצומת דרכים, שבהן נעו כמו דמשק בסוריה, ה

ידי חוקרים )למשל -השיירות אשר חצו את האימפריה המתהווה. הבדל זה צוין זה מכבר על

ידי סלימאן הם של -(. התיאורים המוקדמים ביותר של בניית רמלה על120-83:1986שרון 

בערך(. שני האישים חיו ופעלו  903כתב בשנת אלַפִקיה )ספרו נ ( ואבן892אלַבַלאֻד'רי )מת 

באותה תקופה, וכתביהם משקפים מסורות כמעט זהות. נראה כי העתיקו אחד מן השני או 

שלשניהם מקור משותף, שאותו אלַּבַלאֻד'רי מצטט באריכות ואילו אבן אלפקיה מקצר במידת 
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עתיק בבלבול את שתי ה  Gilliot 2002); וראה עליו1229מה. יותר מאוחר יַאקּות )מת 

 הגרסאות. 

ָדאר אלַּבַלאֻד'רי מספר על מפעלי הבנייה של סלימאן, על הקמת הארמון, "בית הצּבעים" )

המים אשר במרכזו. עוד לפני שהתמנה לח'ליף הספיק לתכנן את בניית -( ומקווהַאְלַצָבאגִין

על ֻעַמר השני )שלט בשנים המסגד, אותו סיים כח'ליף, אם כי יש לציין שאלַּבַלאֻד'רי מצביע 

מידה קטן יותר מכפי -( כמי שסיים את הבנייה, בקנהCobb 1998; וראה עליו 720-717

-alשתוכנן תחילה. כמו כן חפר סלימאן בורות מים רבים ובנה אמה שהובילה מים אל העיר )

Balādhurī 1866:170ידי -יִדי ועל-(. קטעים ארוכים של אמה זו נחפרו בשנים האחרונות על

 עמיתיי )להלן(. אספקת המים לעיר והשלכותיה על התעשיות השונות יידונו להלן.

עבודה זו עוסקת בתעשייה ובכלכלה, בעיקר ברמלה ובסביבתה, נושא שעשויות להיות לו 

ישראל כולה בתקופה הנדונה, וככל הנראה אף מעבר לגבולותיה. -השלכות נרחבות לגבי ארץ

השושלות האמיית, העבאסית, הפאטמית, הטולונית  עיקר העבודה מתרכז בתקופת

והאח'שידית, המיוצגת היטב בחפירות רמלה )דרום(. המחקר מתבסס על ניתוח המתקנים 

הרבים שנחשפו בעיר ובסביבתה. כמו כן נבדקו קשרי הגומלין בין העיר ואזור התעשייה 

מבחינה תפקודית.  שלה, כפי שהם באים לידי ביטוי הן מבחינת אורבניּות תכנונית והן

בהקשר לכך, נראה ששאלת גבולות העיר היא אחת הסוגיות העיקריות הדורשות ליבון, כפי 

שמתברר גם מתולדות המחקר של רמלה. בהנחה שהייתה בעיר הפרדה בין שטחי המנהל 

והמגורים לבין אזור התעשייה, ייתכן כי העבודה הנוכחית תוכל לתרום לבירור שאלה זו. ענפי 

ר העיקריים המיוצגים בממצאי החפירות הרבות, ואשר עליהם מבוסס המחקר, הינם הייצו

קדרות, תעשיית זכוכית, מטאלורגיה, ייצור טקסטיל וצביעת בדים, הפקת סיד, וכן תעשיות 

 היקף יותר כגון ייצור שיבוצי עצם ואם הפנינה ואולי אף הפקת בשמים ורוקחות. -קטנות

התפתחותה של העיר לאורך הזמן ולבדוק האם חלו בה  בעבודה נעשה מאמץ לעקוב אחר

שינויים והתאמות, העשויים לבטא תמורות הן מבחינת מקורות הפרנסה ומיקומם והן מן 

הבחינה הטכנולוגית. אבחנה זו נעשית באמצעות בדיקת זיקתם של מתקנים שונים לשכבות 

וצאות המחקר על מפת ארכיאולוגיות מתוארכות היטב. מאמץ הוקדש לניסיון למקם את ת
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רמלה, למן התמורות שחלו באזור עם המעבר מהתקופה הביזאנטית לתקופה האסלאמית 

הקדומה. נבדקו גם השלבים הראשונים של התפתחות התעשייה בתקופה האסלאמית 

 הקדומה, והשפעות הגומלין בינה לבין תהליך העיור.

רי הושם על הניתוח הארכיאולוגי. תחומי, אך דגש עיק-העבודה הינה, כאמור, בעלת אופי רב

הממצא ברמלה )דרום( הושווה לחומר מחפירות אחרות ולמידע שמקורו במקורות 

היסטוריים. המחקר הסתייע בטכניקות שאולות מתחומים אחרים, כגון מטאלורגיה, תוך 

 XRF (X Ray-שימוש בטכניקות של מטאלוגרפיה, במיקרוסקופ אלקטרוני סורק וב

fluorescence)  על מנת ליצור בסיס נתונים שיסייע במיון מתקנים תעשייתיים וחקלאיים

 ובניתוחם. 

החפירות שבוצעו ברמלה במשך השנים. נבנה  196במהלך איסוף המידע נבדקו תיקי כל 

בסיס נתונים רחב הכולל את כל המידע הזמין על תעשיות שונות שנתגלו בעיר ודווחו 

יש נקודת ציון מפורטת, עלה ביִדי להפיק מפות באמצעים שונים. היות שלכל חפירה 

(, המציגות תפוצה GPS/GIS Arcview – ArcMap 10ממוחשבות )באמצעות תוכנות 

 מרחבית של התעשיות השונות עם אפשרויות פילוח מגוונות. 

המאפיין הבולט של האתר ברמלה )דרום(, שעליו בעיקר מתבססת העבודה, הם מספרם 

י התעשייה, לרבות כאלה שאינם מוכרים מאתרים אחרים, והסדר הרב וגיוונם של מתקנ

 והארגון לפיהם הם נבנו ורוכזו באזורים שנועדו לכך מראש. 

גורמים אחדים הופכים את האתר ברמלה )דרום( ל'מעבדת שדה' כמעט אידיאלית. כאמור, 

שייסדה ידי המוסלמים. בדומה לערים אחרות -ישראל שנוסדה על-זוהי העיר היחידה בארץ

השושלת האמיית במזרח התיכון, כגון בצרה, ואסט וכופה בעיראק, פסטאט במצרים וקירואן 

בצפון אפריקה, היא נבנתה סמוך לעיר קיימת )במקרה הנוכחי לוד( ולא בתוכה, על מנת 

שתשמש מרכז שלטון ומנהל חדש. תפיסה זו של השלטון האמיי יצרה עיר ואזור תעשייה 

(. הן מבחינת 2:2008מראשית ימיהם, תוך השפעות הדדיות )אבני שהתפתחו זה לצד זה 

התכנון העירוני והן מבחינת התרבות החומרית שהתגלתה בשכבות הקדומות של האתר, 

זמנית לעיר האמיית. -נראה כי אזור התעשייה ברמלה )דרום(, או לפחות חלקו, פעל בו
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ת קדומות, אשר התגלו בחלק העובדה שהוא נבנה לרוב בשטח ריק )למעט שרידים מתקופו

משטחי החפירה; להלן(, אפשרה תכנון מרווח ומאורגן, ללא צורך בהתחשבות ברכיבים 

מידה גדול ונתגלו בו מכלולי -קיימים בשטח. בנוסף לכך, אתר רמלה )דרום( נחפר בקנה

ממצאים חשובים, המבודדים מבחינה סטרטיגרפית, ועל כן ניתן היה להגיע לפיהם למסקנות 

 יפולוגיות, כרונולוגיות ומרחביות ברמה גבוהה של ודאות. ט

היבט יוצא דופן ורב חשיבות, העשוי לתרום רבות למחקר, היא העובדה שבחפירות רמלה 

עדויות  –שנות עבודה ארכיאולוגית בעיר  70-לאחר כ –)דרום( בהנהלתי אותרו לראשונה 

. רעידות 8-אה באמצע המאה הברורות על רעידת אדמה חזקה שפקדה את האתר, ככל הנר

 ,Amiran 1950-1; 1952; 1996; Amiranישראל )לדוגמא-האדמה נחקרו רבות בארץ

Arieh and Turcotte 1994:266-267; Russell 1985:47-49 נשאלת השאלה, האם .)

ידי חלק מהחוקרים -הרעש שהובחן באתר מהווה עדות לרעידת האדמה המתוארכת על

(Marco et al. 2003; Tsafrir and Foerster 1992 לשנת )או שמא מדובר באירוע 749 ,

(. יש לציין כי חוקרים Elad 1992:37; 1995b:40-43; forthcoming:13, 15אחר )לדוגמא 

 747(, המציעים את השנים 83-82:1991אחרים נוקטים בתאריכים שונים, כגון קרץ ואלעד )

מוכר מתעודות רק ממקומות  748-9נת או אף סדרה של רעשי אדמה. הרעש של ש 748-ו

אחרים, כגון בית שאן, דמשק וירושלים. בגניזה בקהיר נמצאו עדויות על רעידות אדמה 

. רשימת רעידות האדמה המתועדות ארוכה למדי, ובין 1068-ו 1033-4שאירעו בעיר בשנים 

, 857, 854, 847, 747/8, 716/17, 712/13היתר ידוע על רעשים חזקים בסוריה בשנים 

 )לעיל(. 19-ועד למאה ה

עורר עניין רב  8-גילוי הסימנים המוחשיים לקיומו של רעש אדמה ברמלה באמצע המאה ה

הגיאולוגי ליוו את החפירה מקרוב. מבחינה ארכיאולוגית,  המכוןבקרב הגיאולוגים, ואנשי 

אסון פתאומי המתרחש באזור בנוי מותיר אחריו זירה עשירה בממצא המייצג היטב את 

שנעשה במקום בעת ההתרחשות. זאת להבדיל מנטישה מסודרת ומתוכננת של אתר, 

רבות וקיימת  שבמהלכה כל פריט נאסף ונלקח לשימוש חוזר. נושא נטישת אתרים נחקר
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 ;Ascher 1968; Joyce and Johannssen 1993ספרות ענפה העוסקת בכך )

Rothschild et al. 1993; Schiffer 1972; 1976; 1983; Ziadeh-Seely 1999 .) 

ידי הממצא -סיטואציה כמו זו ברמלה, בה מתגלים מתקנים תעשייתיים המתוארכים היטב על

החומרי ומבודדים מבחינה סטרטיגרפית, חשובה מאוד מבחינה מחקרית. זאת בין היתר 

מאחר שהתאריך ואפילו השעה בה התרחש האירוע הסייסמי ידועים ממקורות היסטוריים 

אם נקבל את התיאור של תיאופנס, שכן מקורות ערביים )אם אכן מדובר באירוע המיוחס, ו

ואחרים חולקים על מידע זה; להלן(. מאחר שבעבר פותחו שיטות לזיהוי סימנים של רעידות 

 ;Fabian 1998; Korjenkov and Mazor 1999aאדמה בחפירות ארכיאולוגיות )לדוגמא 

b; c סימנים דומים באתרים (, אפשר היום להפיק מהם תועלת רבה בכל ניסיון לזהות

הנחפרים. היות שהרעש חל סמוך מאוד למועד חילופי השושלות האמיית והעבאסית, אפשר 

להסתייע בו כדי לבדוק האם המכלולים המתוארכים היטב )קראמיקה, זכוכית, מטבעות( 

משקפים שינויים טיפולוגיים או טכנולוגיים. השאלה היא, האם השינוי הפוליטי בא לידי ביטוי 

יִדי -בממצא החומרי. עיבוד המכלולים האלה נעשה במקביל לכתיבת עבודה זו, חלקו על

 וחלקו בידי גורמים אחרים. 

שאלות המחקר כאן הן תחומי ההשתרעות של מתקני התעשייה בעיר ובסביבתה הקרובה, 

חלוקתם הפונקציונאלית של השטחים באזור התעשייה )האם היו אזורים מוגדרים למנהל, 

וג של תעשייה ולחקלאות?( וגבולות העיר. כן עוסק המחקר בסוגי התעשייה לכל ס

והתפתחותה ואף בהשתנותה במשך הזמן, חלוקתה המרחבית לסוגיה וחומרי הגלם שהיו 

בשימוש, זאת בהסתמך על שילוב הבדיקות שנעשו בשטח ובמעבדה. יש לציין שחלק 

ה בתולדות המחקר הארכיאולוגי מהתעשיות הנידונות בעבודה מטופלות זו הפעם הראשונ

 ישראל בכלל ושל רמלה בפרט.-של ארץ

 



24 

 

 תולדות המחקר של העיר האסלאמית בכלל ושל רמלה בפרט  .6

ישראל בפרט והמזרח התיכון בכלל החל עם הגעת -ניתן לומר שהמחקר המודרני של ארץ

ם, גיאוגרפים (, אשר לוותה בפריחת המחקר המדעי. ארכיאולוגי1799גייסות נפוליון לאזור )

וקרטוגרפים היו חלק בלתי נפרד ממצבת כוח האדם של צבאות שפעלו באזור. במהלך 

ידי גורמים ממלכתיים -ידי מבקרים שונים וכן על-המסעות ובשנים שלאחר מכן הופקו על

(. ביניהן Gavish 2005יומית )-מפות, שעל דיוקן אנו למדים בעבודה הארכיאולוגית היום

, ומפות בריטיות דוגמת זו של Jonquire-ו Jacotinצרפתיות, כגון מפות  ניתן למנות מפות

Wittman  עוד יש 1842ומפת חיל ההנדסה משנת  1841, המפה משנת 1800משנת .

. הוכנו גם מפות שהתמקדו בנושאים מסוימים,  Pink, Robe and Skyringלהזכיר את מפות

וכוללת עומקים של קרקעית הים,   Bedfordידי-כגון המפה הבטימטרית של יפו, שהוכנה על

(. ללא ספק, 1992כחלק מסדרה של מפות הים התיכון של האדמירליות הבריטית )רוזן 

)להלן(. קיימות גם  .P.E.F-מפעל חשוב ועדיין רלוונטי הוא הסקר והמפות הנלוות של של ה

 ,Sandelמפות אחרות, פחות רלוונטיות לענייננו, אם כי לא ניתן להתעלם מאלו של

Baedeker, Hanauer, Meistermann  העוסקות באזור יפו. מאוחר יותר פורסמו מפות

 (. 195-155:1951; 1945, וכן שטנר Shacham 2011פיתוח שונות )ראה בהרחבה 

הושפע  20-ועד אמצע המאה ה 19-מבחינת הגישה הבסיסית, חקר המזרח התיכון במאה ה

 19-. במהלך המאה ה1המדעיות ששלטו באירופה במידה ניכרת מהלכי הרוח והפרדיגמות

ישראל בפרט, -גלים של חוקרים ומבקרים מהמערב פקדו את המזרח התיכון בכלל ואת ארץ

בחסות הקולוניאליזם האירופי. במסגרת זו הוקמו בארץ מושבות על בסיס המוצא הלאומי 

ידי הבריטים -עלשל תושביהן. גם מכוני מחקר רבים הוקמו במסגרת אותה תנופה, בעיקר 

והצרפתים, שקיבלו את המנדט על שטחים שנכבשו במלחמת העולם הראשונה. יש לציין כי 

(. Marchand 2009גם גרמנים, איטלקים ורוסים היו שותפים להלכי רוח אוריינטליסטיים )

                                            

 .Kuhn 1970 להגדרות של מדע נורמטיבי ומהפכות בפרדיגמות מדעיות ראה 1
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מרכזים אלה ביצעו פעילות מחקרית ענפה שכללה הקמת מוזיאונים, ביצוע סקרים וניהול 

כיאולוגיות. המחקר הארכיאולוגי בארץ עסק בכל התקופות והתחומים, לרבות חפירות אר

 באורבניזם ובתכנון ערים.

הגישה השלטת במחקר הייתה, כאמור, התפיסה המכונה אוריינטליסטית, שראתה באירופה 

מרכז התרבות. אסכולה זו, שהושפעה רבות מתנועת ההשכלה שם, הגיעה לשיא 

. המוסד הראשון שעסק בלימוד השפה הערבית והתרבות 20-וה 19-התפתחותה במאות ה

, שנוסד בפריס בשנת École des Langues Orientales Vivantes-האסלאמית היה ה

. הן היוו ביטוי לנקודת 20-. גישות אלה התפתחו והגיעו לשיאן באמצע המאה ה1795

דר, לא נקי ההסתכלות הרומנטית האירופית כלפי המזרח, שנתפס כפרימיטיבי, לא מסו

גיסא נחות ולא -גיסא, אך מאידך-. המזרח נראה בעיני האירופים אקזוטי ומסקרן מחדנחשלו

(. כפי שציין סעיד, לא גישה אקדמית בלבד משקפת אסכולה זו, כי אם Burke 1975מפותח )

גם תפיסת עולם קולוניאליסטית ופטרונית, יחס עוין לדתות לרבות האסלאם ותפיסת הניצול 

(. יש לסייג כי לסעיד Said 1978:4-9, 296; 2001:183-207רח כדבר מובן מאליו )של המז

קמו, לצד תומכים רבים, גם מתנגדים חריפים לא מעטים. עיקר טענות מתנגדיו הוא שהתיזה 

 הכוללת שלו אינה מתייחסת לעדויות העשויות לערער עליה.

(, שהשפיע Weber 1958וובר )אשר לאורבניזם ולמרקם העירוני, הסוציולוג הגרמני מקס 

רבות על היחס כלפי התרבות העירונית המזרחית, קבע פרמטרים אחדים להגדרת עיר 

אירופית מבחינת תכנון, ביצורים ומוסדות שלטון ופיננסים. הוא ראה בה גוף מאוזן של 

מוסדות המתקן את עצמו, וייחס לה תפקיד מכריע בהתפתחות המערב. תורת וובר פותחה 

(, אך עבודות אלה זכו לביקורת נוקבת Parsons 1968ידי פרסונס )-ה פרשנות עלוקיבל

(Cohen, Hazerligg and Pope 1975 וראה גם ;Finley 1977 .) 

שלת בעיני חהיות שלא תמיד העיר המוסלמית עמדה בקריטריונים שקבע וובר, היא נדמתה נ

עות שלו. מכאן נבע, באופן החוקרים המערביים, שתפיסתם עוצבה במידה רבה ברוח הקבי

לא מפתיע, היחס המתנשא והמזלזל כלפיה. הסטריאוטיפ של העיר המוסלמית )ריחנית, 

מסתורית, לא מפותחת, בעלת תכנון מפותל ולא מסודר, אפלולית ואפילו מאיימת( היה נחלת 
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(. דור זה ראה בה ישות חסרת Raymond 1994:1-8הכלל בין החוקרים במשך שנות דור )

נון ומלאה בסמטאות מפותלות המובילות לחצרות ללא מוצא, והשווקים )על השווקים תכ

מעין התנוונות של האדריכלות הקלאסית,  –( והח'אנים Nizami 1997בעולם האסלאמי ראה 

המאופיינת בשטחים פתוחים שבהם בלטו האגורה, הבזיליקות והרחובות עם הסטווים. 

שאלו את עצמם בפליאה "כיצד הערבים לא מצליחים להבין כי הדרך   Marçaisחוקרים כמו

(. על רקע הלכי רוח Raymond 1994:6הטובה ביותר בין נקודה לנקודה הינה קו ישר" )

 . 2אלה יש לבחון, אם כן, את המחקר של הערים האסלאמיות

יהם לפי לפידוס, עם הכיבוש האסלאמי התעורר הצורך בחלוקת האזורים הנרחבים שעל

הצורך להפריד בין  –השתלטו בין אישים או שבטים שניתן לסמוך עליהם, ולא פחות מכך 

הערים החדשות לבין האוכלוסייה המקומית, על מנת שהגייסות יהיו זמינים תמיד לפקודת 

השליטים לשם הגנה וכיבושים בעתיד. שליטים אמיים ועבאסים בנו בירות חדשות בכדי 

ם מהאוכלוסייה המקומית, כפי שעשו שליטים רבים בעבר. הערים להפריד את הכוחות נאמני

החדשות משכו לא פעם, ולו גם בכפייה, אוכלוסייה ומשאבים מערים ותיקות שירדו מגדולתן 

(Lapidus 1973b:52-53 .) 

, אשר Marçaisבין חלוצי המחקר של התפתחות העיר המוסלמית ניתן למנות את האחים 

יות ערים בצפון אפריקה. לדעתם, הערים האסלאמיות היו פרי עסקו בעיקר בשחזור תוכנ

התפתחות של התיישבות ספונטנית וספוראדית לפי הצורך, שעם התפתחות האסלאם הפכו 

לערים בנויות. המאפיין הבולט שלהן הוא אחידותן. המרקם העירוני של כולן כלל את המסגד, 

(. הרובעים ָדאר אל ִאָמאָרהת המושל )שהיה לאבן שואבת ומרכז חיי הרוח של העיר, ואת בי

לפי סוגי הסחורות והמקצועות.  –והשכונות חולקו לפי המוצא האתני של התושבים, והשוק 

מרכז העצבים של הפעילות היצרנית והעסקית היה כמובן השוק, אך מעל הכול, תושבי העיר 

ו פשטני, הייתה (. למודל זה, למרות היותMarçais 1945:527-532התלכדו סביב המסגד )

                                            

 Arabia", אין להשתמש במושג ערים ערביות, שכן Creswellציטט את  Alssayad-כפי ש 2

constituted an almost perfect architectural vacuum and the term ‘Arab’ should never 

be used to designate the architecture of Islam" (Alssayad 1991:43). 
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(. 4:2009לימים השפעה מכרעת על גיבוש הסטריאוטיפ של העיר האסלאמית )שמואלי 

חוקר נוסף שעבודותיו תרמו ליצירת דפוסי מחשבה אלה, פון גרינבאום, קבע גישה מונוליתית 

של עיצוב דגם העיר האסלאמית. להבנתו, היא התאפיינה במרכז שבו הצטלבו הרחובות 

(, מרכז הפעילות החברתית והדתית. מוסד זה היה גם מרכז ג'אמעהמסגד ) הראשיים והוקם

החינוך וזירת ההתרחשויות הפוליטיות. בקרבתו הוקמו תמיד בנייני הממשל, לרבות המעון 

הרשמי של מושל העיר, ולא הרחק ממנו היה השוק, שנהוג היה לחלקו לפי ענפי ייצור, 

רי בדים או כותנה, רצענים וכד'. בעלי מקצועות שהיו תעשיות זעירות ואזורי מכירה, כגון מוכ

עלולים לגרום הפרעה לציבור )כגון בורסקאים, קדרים וחרשי ברזל( מוקמו בפאתי העיר, גם 

(. סידור זה מהווה אנלוגיה von Grunebaum 1961:145-147שם בחלוקה לפי הענפים )

מוך למסגד התגודדו בני העיר ברורה לקארדו, הדקומאנוס והפורום של הערים הקלאסיות. ס

בכדי לשמוע הצהרות והטפות של המושלים. לא פעם הביעו תושבי העיר את העדפותיהם 

 .Ibid.:146, esp. nידי הימנעות מהופעה וחרם )-הפוליטיות באמצעות מהומות או דווקא על

מים (. לפי גישתו האירוצנטרית של פון גרינבאום, המוסלMarçais 1945:528; ראה גם 14

לא השכילו לאמץ את הערכים הנעלים של האורבניזם המערבי, מפני שנִשבו בקסם הרומנטי 

של עמים נוודים, שלא ייחסו למגורים מסודרים בערים חשיבות יתרה. הכוח העיקרי שהניע 

את ההתיישבות של עמים נוודים בעיר, לדעתו, היה כמיהה למנעמי השלטון ותאווה לכוח 

(. הדימוי הקולקטיבי של הדגם האידיאלי של העיר von Grunebaum 1961:155הפוליטי )

האסלאמית נקבע לא מעט בעקבות עבודותיו של חוראני. גם הוא הציע סדרת מאפיינים 

(, רובעי ִמנהל ומגורי השליט, מתחם וקסרקטין ַקְצָבהבולטים שלה: מצודה וסביבותיה )

כסון שיירות )ח'אנים(, רובעים של למשמר העיר, מסגד ומוסדות דת ולימוד, מתקנים לא

תושבי קבע לפי חלוקה אתנית ורובעים מרוחקים יותר ממרכז העיר, שבהם התמקמו 

 (.Hourany 1970:21-23תושבים לא קבועים, כגון מובילי שיירות )

( הדן בתופעה של האורבניזם האסלאמי Wheatley 2001בשנים האחרונות ראה אור ספר )

רשי החברה המוסלמית המסורתית וההתהוות של המערכות באופן מקיף, החל משו
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העירוניות בעולם האסלאמי, תוך ניתוח פרטני ומפורט של מערכות אלה בקונטקסט של 

 .  10 -עד ה 7 -המאות ה

 

 . אסכולות חדשות6.1

 50-, קמו בשלהי שנות ה20-לאסכולה האוריינטליסטית, שהייתה שלטת עד אמצע המאה ה

כך לגבי -הם טענו שאי אפשר להסיק מסקנות כוללניות ונחרצות כלמתנגדים חריפים. 

תופעות אורבניות המפוזרות במרחב המשתרע ממערב אירופה ועד סין, דרך יבשת אפריקה. 

תנאי הסביבה שונים כל כך, וכן המסורות וההיסטוריה של כל מקום, שניסיון להכליל את 

ראש לכישלון. יתרה מזאת, הארגון והמנהל הערים האסלאמיות במודל כוללני ופשטני נידון מ

האסלאמיים, שהיו מטרה לזלזול מצד חוקרים מערביים מתנשאים, החלו להתגלות באור 

אחר ומחמיא יותר הודות לחשיפת מסמכים מארכיונים עות'מאניים, שהוכיחו דרגה בלתי 

אמי (. תרומה גדולה למחקר האורבניזם האסלRaymond 1994:8-12צפויה של תחכום )

(. כן נערכו מחקרים Bonine 1977:162-168היו עבודותיהם של הצרפתים בדמשק )

השוואתיים של מוסדות הקשורים למרקם העירוני בין הערים האירופיות והאסלאמיות, עם 

 .3(Cahen 1970; Stern 1970:36-50דגש על גילדות מקצועיות )

כך שבחן את המרקם העירוני ( הטיל ספק בגישות המקובלות בLapidus 1973aלפידוס )

המוסלמי בפני עצמו, ללא כל ניסיון להשוותו לזה של ערים מערביות. זאת, למרות שנמנע 

(. לדעת לפידוס, העיר Alsayyad 1991:36-37מלקבוע מאפיינים של העיר המזרחית )

המוסלמית הייתה פרי יצירה של עמים ערבים שזה עתה נטשו את המדבר ויצרו בכפרים 

ידם -ם דגם חדש, ששינה את פני המזרח התיכון. הערים הבודדות שהוקמו עלובערי

התפתחו ממחנות צבא, שלבשו בהדרגה צורת יישובי קבע. דוגמאות לכך הוא ראה 

בפסטאט, ואסט, כופה ובצרה. כנגד האוריינטליסטים, שסברו שהעיר המוסלמית נבנתה 

                                            

הדעות והגישות המתנגדות לגישה האוריינטליסטית לא זכו לשם כולל במחקר, ועל כן בעבודה זאת  3

 ה הלא אוריינטליסטית.בחרתי לכנותן הגיש
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דוס שאפיונן מסתכם בכך בהתאם לאילוצים של חוקי האסלאם המחמירים, טען לפי

 (.Lapidus 1973a:28-30שאוכלוסייתן הייתה מוסלמית בעיקרה )

( יצר קשר אמיץ Said 1978) Orientalismבין חשובי החוקרים נמנה סעיד, שבספרו הידוע 

בין תפיסה זו לבין הקולוניאליזם הצרפתי והבריטי שממנו צמחה. לדעתו תפיסה פטרונית זו 

נצלנית מהולה ביחס עוין כלפי הדת והתרבות המוסלמיות. כפי שצוין משקפת אידיאולוגיה 

 Saidלעיל, דעותיו לא התקבלו ללא ויכוח, וביקורת קשה הופנתה אליו, שאותה ניסה להדוף )

1985.) 

ציון דרך חשוב במחקר העיר המוסלמית הציב קנדי, שהציע כי תהליך הפיכתן של ערים 

שנים. הוא זיהה את תחילתו כבר בפילוג האימפריה לדגם המוסלמי נמשך מאות רבות של 

הרומית. להבנתו, דווקא הערים המערביות איבדו עד מהרה את מאפייניהן הקלאסיים, 

וחורבנן היה רק עניין של זמן, בשעה שבמזרח האימפריה התרבות האורבנית לא חדלה 

ים הם להתקיים. הוא דחה מכל וכל את הטענה, שמאפייני הדת והתרבות האסלאמי

שהכתיבו את צורת הערים, שהתבטאה בסמטאות צרות אשר יצרו מבוך חשוך וצפוף. לא 

בחירה אסתטית עמדה לנגד עיני הבונים המוסלמים, והשינוי התכנוני היה פרי שינוי חברתי 

והושלם  5-וכלכלי ארוך טווח. הופעת האסלאם התרחשה במהלך שינוי זה, שהחל במאה ה

קנדי וטוען, כי הבנייה המוסלמית בשטחים פתוחים בערים, שהיו . עוד מוסיף 11-במאה ה

בעבר שטחי ציבור, הייתה דווקא פועל יוצא של פריחה כלכלית ועלייה של מחירי הקרקע; 

שינוי צורתן של הערים המוסלמיות נבע לא מהתפתחות של העיר הקלאסית אלא של העיר 

 (.Kennedy 1985a:26-27) 6-הבלתי מאורגנת, הכאוטית קמעה, של המאה ה

פרסם ההיסטוריון הבלגי הנרי פירן את התזה הידועה שלו לגבי  20-כבר בתחילת המאה ה

(. להבנתו, לאחר האימפריה הרומית הייתה המשכיות Pirenne 1922נפילת אירופה )

בתנאים מיוחדים, שבאה לסופה רק עם עליית האסלאם. לפיו, לא הפלישות הברבריות של 

ביאו לחורבן האימפריה הרומית ולדעיכת אירופה, אלא הכיבוש הערבי אשר ה 5-4-המאות ה

ניתק אותה מהמזרח, ובכלל זה הפסקת המסחר במוצרי מותרות בין ערי סוריה לאירופה. 

ניתוק זה הוא שאפשר לשושלת הקרולינגית ליצור שיטת ממשל חדשה. העיר האסלאמית 
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לו מאפייניה החשובים. ההתפתחות מסחרית, וא-התפתחה בקצב מזורז מבחינה כלכלית

אסלאמית, בעיקר כלפי המזרח, ותהליכים כגון פריצת הגבול בין ביזאנטיון לפרס -הפנים

הסאסאנית, היו בעלי חשיבות עליונה. למעשה, אלה היו בין הגורמים החשובים לפריחתן של 

ות במחקר ערי האסלאם ולדעיכתן והדרדרותן של ערי אירופה. התיזה של פירן נידונה רב

 ;Riising 1952; Havinghurst 1958וזכתה להתייחסויות ולביקורות רבות )לדוגמא 

Ehrenkreutz 1972.) 

( Raymond 1994:10-16שני חוקרים נוספים עסקו בחקר הערים המוסלמיות. ריימונד )

פי מאפיינים ארכיטקטוניים הייחודיים להן. הוא הדגיש את מרכזיותו של -ניסה להגדירן על

השוק במרקם העירוני ואת הקמתם של רובעים סגורים ובהם מבני מגורים המאורגנים סביב 

חלל מרכזי או חצר. הוא הדגיש גם פונקציות ציבוריות כגון דת ופעילות כלכלית וחינוכית 

בשטחים ציבוריים. פטרסן הגדיר קריטריונים אחדים )שלא חייבים להתקיים כולם בו זמנית, 

-Petersen 2005:9להגדרת העיר( המאפיינים ישות עירונית מוסלמית ) אם כי רובם הכרחי

(. הוא הראשון שנקט במספר מינימאלי של תושבים הנחוץ כדי שהעיר תיחשב 26-31 ,10

כזאת, וקבע שצריכים להתקיים בה מבנים לרווחת הציבור כגון בתי מרחץ, שוק, מבני דת 

ועיבוד תוצרת כאחד. לגבי הערים עצמן, הציע וביצורים, וכן פעילות יצרנית הכוללת ייצור 

ידי עיר ביזאנטית שבה התיישבו מוסלמים; -פטרסן חלוקה משולשת: טיפוס ראשון המיוצג על

טיפוס שני הוא עיר מוסלמית שנבנתה סמוך לעיר ביזאנטית קיימת; והטיפוס השלישי הינו 

לשלושה: ערים  עיר חדשה שנבנתה בידי המוסלמים. הטיפוס האחרון נחלק אף הוא

טיפוס הצבאי, הוא -אזרחיות, ערים שהוקמו בקרבת ארמונות קיימים וערים שנבנו לפי האב

( לא צמחה בחלל הריק ומאחורי garrison town. יש לציין כי העיר מטיפוס צבאי )אמצארה

 ג'האדהתכנון היו רציונל, אידיאולוגיה והשקפת עולם. מאז ראשית האסלאם מצוות ה

העולם המוסלמי בעימות חזיתי עם הלא מאמינים. מכונת מלחמה משוכללת העמידה את 

( והשתכללה בתקופת Montgomery-Watt 1960; 634נוצרה בתקופתו של אבו בכר )מת 

(. Levy Della Vida and Bonner 1998; עליו ראה 644–634ֻעמר ב. אל ַח'ּטָאב )שלט 

למרות שהכיבושים נמשכו בתקופת האחרון זכה בקרדיט של יצירת דגם העיר הצבאית, 
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(. Levy Della Vida and Khoury 1998; ראה 656–644יורשו, עת'מאן ב. עפאן )שלט 

התנהגותי של עמר ושל גישתו לתהליך העיור. לדעתו, -אלסיאד ניסה לבצע ניתוח פסיכולוגי

פוך עמר התנגד בתוקף להתיישבות עירונית של גיסותיו וניסה למנוע מהחברה הערבית לה

אורבנית. במיוחד התנגד להתיישבות בערים שזה עתה נכבשו. מאחורי התנגדותו עמד 

כנראה חשש, לפי אלסיאד, מאיבוד הקשיחות והמוכנות לקרב של הלוחם הערבי, יציר 

המדבר הנוקשה. בסוף הח'ליפות שלו, כאשר נאלץ לקבל את עובדות החיים, ניסה עדיין 

דות בכך שהציב הגבלות על צורת הבנייה והפעילויות להבטיח את פשטות העיר וטוהר המי

(. גישתו הסגפנית והאדישה למנעמי Alsayyad 1991:69-70המותרות לביצוע בעיר )

חל שינוי  (, וכבר בתקופת יורשו עת'מאן23/644השלטון לא האריכה ימים לאחר רציחתו )

יים מהותיים בערים ניכר והערים הפכו מתקדמות ומורכבות יותר, דבר שגרם לבסוף שינו

(. תיאור ופרשנות אלה לא Ibid.:77-111, 113-151הקיימות או לבנייתן של ערים חדשות )

ניתנים להוכחה או להפרכה בכלים של היסטוריון או ארכיאולוג, ויש להתייחס לתרחיש 

 המתואר בספקנות רבה, בלשון המעטה. 

כאירוע אלים ומלחמתי. כיום ברור, נקודת המבט המערבית נטתה לפרש את הכיבוש הערבי 

כי התיאור המקובל של נחילי פרשים המגיחים מהמדבר והורסים באלימות כל חלקה טובה 

ישראל הינו רחוק מהמציאות, שכן מתגלים יותר ויותר סימנים המעידים על המשכיות -בארץ

קיסריה או יש עדויות על ערים שהתנגדו לכיבוש, כגון . Kennedy 2007:66-97)תרבותית )

(. Kennedy 1985b:143-149דמשק אך כנראה זה לא היה המצב שאפיין את רוב הערים )

קשה מאוד להצביע מבחינה ארכיאולוגית על הנקודה, שהחל ממנה יש לדבר על תרבות 

נוצרי המתקדם נפל שלל בידי הכובש -אסלאמית טהורה. הגישה לפיה העולם המערבי

 de Vogüé)לדוגמא  19-וכלכלי, רווחה במשך המאה ההברברי, שגרם לו משבר תרבותי 

1865-7; Merrill 1881לא בהכרח של מזרחנים, לדוגמא  20-( וכן בספרות נוסעים במאה ה(

Macaulay 1953 אצל האחרונה עוד קיים חיפוש רומנטי אחר הרפתקאות בעולם .)

תהילתן של הזוכה לצפות ב ,connoisseur-האקזוטי, מהול בתענוג ההדוניסטי של ה

ציוויליזציות גדולות שלדאבון הלב אבדו לנצח. במשך שנים רבות ההתנכלות לכנסיות 
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והפגיעה המכוונת בתעשיית היין המקובלת על הנוצרים הוגדרו במחקר כמסמנים שינויים 

(. יש Aharoni 1962:90-91; Negev 1974:14ידי הכובש )לדוגמא -בסדרי בראשית על

המוסלמי התנכלות מיוחדת לתעשיית היין, מעין יחס נקמני שהונע  שהחוקרים ייחסו לכיבוש

(. יחד Negev 1997:9ידי חוסר היכולת לנצל מקור הכנסה זה לטובתם )לדוגמא -כביכול על

ידי פרשים פנאטים שגרם רעב, נטישת יישובים -עם זאת, ההסבר של כיבוש אלים על

בלתי מתפשרת של המון פראי ובריחת אוכלוסייה נרדפת נוכח הסתערות חסרת רסן ו

מהמדבר, עדיין קיים במידת מה בימינו, אם כי הוא פחות ופחות מקובל על החוקרים. אלה 

מדווחים על שבר עמוק, ירידה במספר התושבים ונטישה מסיבית של יישובים, שבאו לידי 

 (. Frankel et al. 2001:116-117ביטוי, למשל, בסקרים שנערכו בגליל העליון )

ישראל. האליטות הנוצריות עזבו בהדרגה -בוש הערבי גרם לשינויים בדגם היישוב בארץהכי

את אזור החוף והוחלפו באוכלוסייה מוסלמית. מי שהצליח וחפץ בכך עזב את הארץ לכיוון 

הירדן המזרחי, בזמן -ביזאנטיון, ואלה שנשארו עברו לחלקיה הפנימיים של הארץ ולעבר

לאמיים. על כן, למרות שהכיבוש כשלעצמו לא היה כנראה שערי החוף הפכו מרכזים אס

 Levy-Rubinאלים, הוא גרם להשפעה מכרעת על דגם היישוב של הקהילה הנוצרית )

(. שינוי זה לווה במאמץ מרוכז להשתלטות על מקומות ציבוריים ועל סמלים 2011:172

 (.  Griffith 2011:198במרחב, בתהליך כפול של ערביזציה ואיסלום המרחבים הציבוריים )

יש לציין כי מבחינת התיאולוגיה הנוצרית המערבית, קשה היה לעכל את אובדן ארץ הקודש, 

עובדה שעמדה בסתירה בולטת לוודאות האידיאולוגית של הנצרות המנצחת באופן בלתי 

נמנע. ראשוני המתמודדים עם הסתירה נמנעו מניתוח האירועים באמצעות הבנת התהליכים 

דתיים )להרחבה על -וריים, ותחת זאת הסבירו את ההתרחשויות במובנים מטפיסייםההיסט

; על הפלישה Foss 2003; 313-300:1982הפלישה הסאסאנית ראה, לדוגמא, ברס 

מדיני כאל -(, והתייחסו במידה רבה לכישלון הצבאיConstantelos 1972המוסלמית ראה 

יניהם לעמלקים, לבבלים או לפלשתים עונש משמיים. הצבאות המנצחים היו שקולים בע

(Silberman 2001:612 קונסטנטלוס התייחס למעשה למקורות יווניים בלבד, ועל כן אין .)

פלא שבמקורות אלה הכיבוש הערבי נראה כפרי זעם אלוהי על חטאי הנוצרים, המקבלים את 
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מתודולוגיה  פי חרב. גישתו של קונסטנטלוס תיאולוגית בעיקרה ורק מעט-עונשם באש ועל

 היסטורית בצדה. 

. בסיס לטענות אלה 614עוני, עזובה ונטישת החקלאות יוחסו גם לפלישה הסאסאנית בשנת 

 20-היוו הסקרים הנרחבים שערכו בטלר וחובריו בסוריה במחצית הראשונה של המאה ה

(Butler, Norris and Stoever 1930( וכן עבודותיו של צ'לנקו )Tchalenko 1953 .) היום

חומרית במעבר מהתקופה הביזאנטית להתקופה –מקובל כי קיימת המשכיות תרבותית

האסלאמית הקדומה. דעות אלה החלו להתגבש עם התפתחות הגישה הגורסת מעבר 

הדרגתי לאסלאם, לאחר דעיכה בהתיישבות הכפרית והעירונית כאחד. גישה זו הייתה 

במבנים נוצריים בתקופה האמיית. דוגמא תולדה של ממצאי מחקרים שהוכיחו המשך שימוש 

בולטת להמשכיות זו הם הפפירוסים של ניצנה, המכילים טקסטים דו לשוניים )ביוונית 

 Kraemerובערבית( עם הוכחה לקיום פקידות גבוהה של נוצרים בשרות המנהל החדש )

לדיון (. הכיבוש האסלאמי היה עובדה שלא ניתן לחלוק עליה, אך אופיו היה נושא 1958

מחודש. חוקרים היו ערים לעובדה, שלמרות הנזקים שנגרמו לפסיפסים ולשאר אלמנטים 

ארכיטקטוניים נוצריים, לרבות מחיקת דמויות, החיים המשיכו במסלולם והנזקים תוקנו 

 Sallerברמה זו או אחרת של הצלחה ודיוק. תופעה זו התגלתה, למשל, בכנסיות בהר נבו )

 Kraeling; ראה גם Crowfoot 1931:4, esp. n. 2ובג'רש )( 229-230 ;1941:106

. פגיעות בכנסיות והתיקונים שנעשו לאחר מכן בדרגה זו או אחרת של הצלחה 4(1938:69

גיסא, -כלכלי של האוכלוסייה מחד-ודיוק הוכיחו, לטענת החוקרים, ירידה במצב הסוציו

גרת הזאת, הסובלנות היחסית גיסא המשך החיים והסתגלות לתנאים החדשים. במס-ומאידך

שגילו הח'ליפים הראשונים כלפי בני דתות אחרות באזורים הנכבשים הינה תופעה מוכרת 

(Schick 1995:96-100; 2001 שבאה לידי ביטוי בין היתר בהישרדות ואפילו בפריחה של ,)

 Taxel; ראה גם 180-179:2006)טקסל  צוייאע'-אמנזרים בכל המרחב, כגון מנזר 

                                            

בדוחות הראשונים יוחסו פעולות איקונוקלסטיות ופגיעות בכנסיות לתקופת הח'ליפים ֻעמר השני  4

 (, לו מיוחס צו האוסר על תיאור דמויות.724-720( ובמיוחד יזיד השני )שלט 720-717)שלט בשנים 
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2009:222; Piccirillo 2001 ושם הפניות נוספות למנזרים כפריים שהמשיכו את קיומם ,

בתקופה האמיית ולפעמים אל תוך התקופה העבאסית(. כהוכחה לטענה זו חוקרים )לדוגמא 

Zeyadeh 1994:131 ,מציינים את העובדה, שבדרום הלבאנט נחפרו ונסקרו יותר מנזרים )

 תקופה האסלאמית הקדומה מאשר מבנים שזוהו כמסגדים. כנסיות ובתי כנסת המתוארכים ל

, עם כניסת 20-של המאה ה 80-שינוי גדול יותר בגישת המחקר התרחש בשנות ה

 Walmsleyמתודולוגיות של מחקר חברתי וכלכלי לתחום הארכיאולוגיה האסלאמית )

2007:27; Whitcomb 1992a .) 

 ;Avni 1994; 1996; 1998; 1992דוגמא אבני שינוי הגישה ניכר גם בין חוקרים ישראלים )ל

Haiman 1995a; b; ;Lender 1990 שעבודותיהם חשפו עדויות חדשות על המשכיות ,)

 ;Helms 1990; השווה Rapuano 2013תרבותית, במיוחד בדרום הארץ )ראה לאחרונה 

Betts 1993; Sharon et al. 1996; Avni, Porat and Avni 2013:343-344ות (. קביע

אלה עמדו בסתירה לאמיתות שהיו מקובלות במחקר, לרבות נסיגה באורבניזם ונטישה 

( או ניוון של המערך החקלאי )קדר Tsafrir et al.1988:7-8; 1462:1992)צפריר והולום 

( 2008; וראה גם איסר וזהר Lucke et al. 2012(. לאחרונה הציעו חוקרים )16–15:1967

קלימי העשוי להסביר, לדעתם, את התמורות שחלו בנגב גישה המתבססת על שינוי א

הירדן המזרחי. לדעתם, מחקריהם מצביעים על שינוי אקלימי שהתרחש במהלך -ובעבר

כמאה שנה כבר בשלהי התקופה הביזאנטית וגרם לתמורה חברתית וכלכלית, שהתבטאה 

וודות. עם זאת, באדפטציות באסטרטגיות הקיום ובמעבר מחקלאות לאורח חיים פסטורלי ולנ

אזורים אלה אף פעם לא התרוקנו מאוכלוסיותיהם והאדמה הוסיפה להיות פורייה. הסבר זה 

דחוק, לדעתי, ואין בו בכדי להסביר את עוצמת השינויים שהתרחשו. לכל היותר ניתן 

להתייחס אליו כאל זרז, או כאל גורם נוסף במכלול הסיבות שהובילו לתמורות החברתיות 

 שהתרחשו.

עמק הירדן הדרומי והערבה סבלו גם, כנראה, מניוון, ולכן חוסר התעניינות או יכולת של 

השלטון המרכזי להטיל בפועל את מרותו על האוכלוסייה המקומית יצר מצב, שבו הפלישה 

האסלאמית הייתה פשוטה יחסית. מצב זה קדם עוד לפלישה הסאסאנית, ובלט במיוחד 
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 Fienna) 7-אסלאמיים ברבע השני של המאה הלקראת התקדמותם של הגייסות ה

1992:329-330.) 

שינוי כללי בגישת המחקר התבטא בעזיבה הדרגתית, בעקבות מחקרי פירן, של התאריך 

כלכלי במזרח התיכון -)נפילת רומא( כציר מרכזי שסביבו התחולל השינוי החברתי 476

(Cameron 1993:33; Whitcomb 2001:503תחת זאת .) ישה שבה ההמשכיות אומצה ג

 MacAdam 1994; Tsafrir and Foersterקיבלה דגש ותשומת לב מחודשים )לדוגמא 

1994; Zeyadeh 1994 (. זאת בשונה מחוקרים אחרים )כגוןHarding 1967:52; Merrill 

(, אשר ראו במעבר של מרכז השלטון אל בגדאד עם עליית השושלת 60-70 ,1881:22

ברתי מבחינת ִּבָלאד ַאְלָשאם, אשר הותיר אותה כעיי חורבות ומדבר העבאסית אסון כלכלי וח

צחיח. יותר ויותר חוקרים מבחינים היום בסימנים של המשכיות תרבותית ויישובית, עובדות 

 Walmsleyשלפני כן לא זוהו בשל חוסר הכרות עם התרבות החומרית של התקופה )

רים הצביעו על כך, שערים כמו ג'רש חוק 20-(. כבר במחצית הראשונה של המאה ה2001

שאפיין אותן, אך עדיין ניתן  משקלאמנם איבדו אולי במהלך התקופה האמיית חלק מה

(. מחקרים Kraeling 1938:68-69להצביע על דרגה ניכרת של פעילות כלכלית בהן )

קראמיים מודרניים, הטוענים ליכולת להבדיל בין קראמיקה ביזאנטית מאוחרת, אמיית, 

-Sauer 1982:330באסית ופאטמית בדרגת דיוק גדולה יותר, נוטים לאשש סברה זאת )ע

332.) 

 Walmsleyחוקרים מצביעים על אתרים שונים שבהם אפשר להבחין בתופעה, כגון ִפְחל )

1982a( ג'רש ,)Gawlikowsky 1986:111-114; 2001( )(, רבת עמון )עמאןBennett and 

Northedge 1977-1978:173-178( )(, חשבון )חסבאןSauer 1973:39-49 ודיבון )

 Johns(. המשכיות זו הובחנה גם בערי השדה והפריפריה )Tushingham 1972)דיבאן( )

. העדר פער יישובי בולט גם בתחום Whitcomb 1988:64-65)( וגם ממערב לירדן )1992

כנראה גם בשגשוג כלכלי מסוים  (. המשכיות זו לוותהAlmagro 1992הבנייה הפרטית )

(Walmsley 1982b ִהמצאות חיות רבות האופייניות למשק הבית וגילוי עצמות גמלים בין .)

( מרמזים, לדעת Walmsley 1982a:136-139, Fig. 27הריסות רעש האדמה בפחל )
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שראל, י-וולמסלי, על עושר יחסי וחיי מסחר ערים. יש לציין כי מצב זה הובחן גם בערים בארץ

ישראל -)לדיון מורחב ומעודכן על ערי ארץ ארסוף ובית שאן-כגון קיסריה, טבריה, אפולוניה

 (.Avni 2014:35-106; 349-353ראה גם 

בעשורים האחרונים חלה התפתחות ניכרת בגישות המהוות בסיס תיאורטי ללימוד התמורות 

המדעית שינתה במידה שהתרחשו בתקופה זו. חדירת גישות אקולוגיות וחברתיות לזירה 

 Resilience-ניכרת את ההסתכלות על התקופה. בין התורות החדשות שמור מקום חשוב ל

Theory שמקורה ויישומה העיקריים במדעי החברה, אך מצאה כר נרחב להתפתחות ,

(. גישה זו מתייחסת Redman 2005; Redman and Kinzig 2003במחקר הארכיאולוגי )

השונים של השינוי החברתי במונחים של זמן ומרחב. שינויים אלה באופן חיובי להבטים 

מתרחשים כאסטרטגיה של הישרדות חברתית בזמני משבר, כאשר קריסה טוטאלית של 

)מונח הניתן לתרגום ככושר  Resilience-מערכות חברתיות נראית מאיימת. תורת ה

ד, המשפחה, הקהילה השתנות, אדפטציה או גמישות( מדגישה את היכולת של האדם הבוד

ועד לרמה של הישות המדינית, להתמודד עם שינויים העלולים להיות הרסניים ולהתגבר 

עליהם. זוהי דרך לאימוץ אסטרטגיות הסתגלותיות שבכוחן לעצב ולצייד מחדש מערכות 

; לגישה דומה Walmsley 2007:146-147חברתיות כדי להתמודד עם מציאות משתנה )

 Taxelי במרכז ִּבָלאד ַאְלָשאם, הכולל את רמלה, יבנה והסביבה, ראה )לגבי העורף החקלא

מערכת המוצעת מיוצגות -(. באופן בסיסי, ההתפתחות וההשתנות של האקו2013:191

ידי ארבעה שלבים המאורגנים במעין מעגל אין סופי של הסתגלות: השלב -בצורה גראפית על

(, בו המערכת הופכת שבירה Ωאוריה בסמל )המיוצג בתי release)הראשון הינו השחרור )

ידי -( )מיוצגת עלexploitationידי גורם חיצוני. הפאזה הבאה היא הניצול )-ומזועזעת על

(, ובה בא לידי ביטוי ניצול של שטחים שהאיזון בהם הופר והתנחלות בהם. השלב rהסמל 

מודגשת הצבירה של  (, ובוKידי האות -( )מיוצג עלconservationהשלישי הינו השימור )

( αידי האות -( )מיוצג עלreorganizationאנרגיה וחומר. שלב רביעי של ארגון מחדש )

התווסף מאוחר יותר למסגרת התיאורטית ובו המשאבים מאורגנים מחדש על מנת לנצל 
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 Holling and Gunderson 2002; Redman andהזדמנויות חדשות במציאות משתנה )

Kinzig 2003: Fig. 1 .) 

לדעת תומכי תורה זו, יש בה כדי לסייע רבות בהסבר ובהבנה של התהליכים שהתרחשו 

בדרום הלבאנט בתקופות השונות בכלל ובמעבר לתקופה האסלאמית הקדומה בפרט. מבלי 

לשלול את החשיבות של אירועים היסטוריים מרכזיים בתקופה, כגון פלישות )סאסאנית, 

טבע, כמו רעידות אדמה או שינוי אקלימי קיצוני, התיאוריה אסלאמית(, מלחמות או אסונות 

 -מאפשרת להסביר השתנות והסתגלות רגעית או מהירה יחסית, מבלי לחרוג מגישת ה

Longue durée5שינוי והמשכיות, אם כן, לא נתפסים כניגודים ובמסגרת ה .-Resilience 

Theory ביל. בדרך זו, התיאוריה הם שזורים אחד בשני, תלויים הדדית ומתרחשים במק

מציעה מסגרת רעיונית שבה ניתן לנתח מקרים של שינוי חברתי מהיר, כגון זה שהתרחש 

במשך שנים מעטות לאור התפשטות האסלאם בדרום הלבאנט, בתוך מסגרת כוללנית יותר 

 (.Walmsley 2007:147של המשכיות )

 

 לאסלאם והמעבר האורבניים המרכזים דעיכת .7

קשה לדבר על תהליך של דעיכה במרכזים האורבניים, ותחת זאת יש לראות  נראה כי היום

את השינויים כארגון מחדש ושינוי אסטרטגי. עם זאת נראה, כי אין לייחס את התהליך שעבר 

על המרכזים העירוניים לכיבוש הערבי בלבד, שכן מבשריו הובחנו כבר קודם לכן. התופעה 

הכיבוש הערבי, אם כי היא התחזקה בתחילת התקופה התחילה עוד לפני הפלישה הפרסית ו

ידי -(. תופעה זו מתאימה לתהליך שהובחן עלMazor and Najjar 2007:107האסלאמית )

( ונראה, שדעיכת הערים Walmsley and Smith 1992:168הירדן )-חופרי פחל שבעבר

הופעת האסלאם, ישראל בפרט ובדרום הלבנט כולו, עוד לפני -בארץ 6-הביזאנטיות במאה ה

הינה תופעה כללית. בכל מקרה, הולכות וגוברות העדויות הארכיאולוגיות על מעבר פחות 

                                            

יות של התעצמות מאמצי גידול להרחבה ודיון מעודכן על פיתוח מסגרות תיאורטיות להסבר המחזור 5

 .LaBianca 2007הירדן ובדרום הלבאנט בכלל ראה גם -המזון בעבר
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-רדיקלי ממה שהיה מקובל לחשוב, גם בערי שדה קטנות יותר כגון ֻאם אל ִג'מָאל שבעבר

   (. de Vries 2000:43-45הירדן )

 

 רמלה לייסוד ההיסטורי הרקע .8

ישראל לא לוותה, ככל הנראה, באירועים דרמטיים -ארץכאמור, השתלטות המוסלמים על 

ומהירים. הדעה המקובלת כיום במחקר היא, כי עד לימי הרפורמה המקיפה של עבד אלמלכ 

לא חלו שינויים גדולים בכל הנוגע לסדרי המנהל, גביית המיסים והארגון הפקידותי. עם 

מקום ריכוז. ניקופוליס( כ-וסחרה ִעְמוָאס )אמאכניסתם של הגייסות המוסלמיים לארץ נב

נראה כי היא שימשה בעיקר לריכוז צבא ושלל, וכן מקום לתשלום משכורות לגייסות. בשנת 

( פרצה מגפה שגרמה אולי לנטישת Montgomery Watt 1971; ראה ִהגְ'ָרהל 19-18) 639

, וזאת בשל הכמות הרבה של המתים, לפחות Vincent and Abel 1932:356-357)העיר )

)מחבר זה חידתי משהו, והחוקרים לא הגיעו (. 415:1975לפי אחד המקורות )אלחמירי 

על מיקום הבירה החדשה חלוקות (. Lewicki 1971לכלל הסכמה לגביו. עליו ראה גם 

, הערה 26:1996הדעות; רוב החוקרים סבורים כי נקבעה בלוד )לריכוז מקורות ראה לוז 

דתי של ג'נד –( רואה בירושלים את המרכז הפוליטיElad 1995b:160-161( ואילו אלעד )20

, 3:1980פלסטין החל מתקופת עבד אלמלכ ועד להקמת רמלה, כפי שציין עוד קודם גויטיין )

13-12 .) 

עברה תנופת פיתוח, שהייתה אחד מסימני ההיכר של השושלת ולא  ארץבתקופה הֻאַמיִית ה

תאפיינה בבנייה מונומנטאלית ובשגשוג חזרה על עצמה בתקופות מאוחרות יותר, ואשר ה

( החל 680–661הכלכלה. ֻמָעאוִיָה ב. ָאִּבי ֻסִפיָאן, הח'ליף הראשון של השושלת )שלט 

באזורי  –בהכשרת קרקעות לחקלאות ברחבי הח'ליפות ובמסגרת זו גם בִּבָלאד ַאְלָשאם 

ימי שלטונו של עבד (. הקמת בניינים מפוארים החלה ב163:1978ירושלים וערי החוף )אלעד 

(. במהלך השלטון 715–705( ונמשכה בתקופת בנו, ַאְלוִָליד )705–685אלמלכ ב. מרואן )

ישראל ארמונות מפוארים כמו "ארמון הישאם" -האמיי, שקבע את מושבו בדמשק, נבנו בארץ

( וח'רבת ַאלִמנִיָה. Gabrieli 1971:493-495)ח'רבת אל ַמְפֶג'ר( )על הישאם ראה גם 
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האמיים השקיעו מאמץ והון רבים בחלק זה של האימפריה, על חשבון אזורים אחרים. הסבר 

לכך ניתן למצוא בהישענותם על כוחם הפוליטי והצבאי של שבטי האזור, מצב שהשתנה 

והעברת כובד המשקל  750באופן מהותי עם עלייתה לשלטון של שושלת בית עבאס בשנת 

(. על רקע זה, קל להבין Duri 1960; 23:1996לטוני לבגדאד )על העיר ראה לוז ש–הפוליטי

את ההעדפה של ִּבָלאד ַאְלָשאם )סוריה הגדולה( בעיני השלטון האמיי ואת פריחתו הכלכלית 

 של האזור, לרבות הקמת תשתיות ומפעלי בנייה בידי השלטון. 

מייסד העיר )לדעות מיעוט ראה לוז ידי רוב החוקרים כ-סלימאן ב. עבד אלמלכ, הנחשב על

(, ניצל היטב ובאופן מושכל את התנאים על מנת לבנות מרכז שלטוני, 7והערה  24-23:1996

 שעד מהרה החליף את לוד )דיוספוליס(. 

 

 רמלה של הארכיאולוגי המחקר .9

( תוארה בהרחבה בעבודתו 1099-634ישראל )-התקופה האסלאמית הקדומה בארץ

(. חיבור זה כולל עיונים ומחקרים היסטוריים וכן תרגום וניתוח 1983יל )החשובה של משה ג

ישראל בתקופה הנדונה. -תעודות מן הגניזה הקהירית, הנוגעות לארץ 600-של למעלה מ

(, הכולל  1890Le Strangeחיבור חשוב נוסף העוסק בתקופה זו הינו ספרו של לסטריינג' )

 הביניים. -מימיתרגומים של כתבי גיאוגרפים מוסלמים 

אין בידינו תיאורים של ימיה הראשונים של רמלה, שנכתבו סמוך למועד ההתרחשויות. 

(, 27-10:2003ידי היסטוריונים, גיאוגרפים ונוסעים )גת -תחומי חיים רבים בה נזכרים על

אולם יש לזכור, כי כתביהם מאוחרים לתאריך ייסוד העיר וייתכן כי הם משקפים אנכרוניזם 

אות מאוחרת. עם זאת, אפשר אולי להשליך מהם לתקופות קדומות יותר. בין החשובים ומצי

 . 10-אלֻמַקַדִסי, גיאוגרף בן המאה ה ביניהם נמנה

ניתן לחלק את המחקר המודרני של רמלה לשלבים אחדים. עוד בטרם נערכו בה חפירות 

י רגל, חוקרים ושוחרי ארכיאולוגיות מסודרות, פקד אותה מספר לא מבוטל של מבקרים, עול

ידי תחומי ההתעניינות שלהם -הרפתקאות. רבים מהם תיארו את רשמיהם, שהושפעו על

והשקפת עולמם. למסורות ולאגדות מקומיות היה מקום נכבד בסיפורי נוסעים של אותם 
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ימים, כפי שהתקבלו מתושבי המקום וממורי דרך מקומיים. מקור מידע חשוב הם ציוריו של 

וברטס, אשר הרבה לצייר את נופי הארץ בצבעי מים. הוא ביקר ברמלה ותיעד הסקוטי ר

(. ביקורו בעיר מהווה דוגמא טובה למידע שגוי Roberts 1982:46-47) 1839אותה בשנת 

ידי מדריכים מקומיים, במקרה זה נזירים לטינים מהמנזר שבעיר -שנמסר למבקרים על

 (. 14:2009)שמואלי 

עו בארץ מחקרים בתחומים רבים, ובהם החי והצומח, הטופוגרפיה, בוצ 19-במהלך המאה ה

הגיאולוגיה והקרטוגרפיה. שילוב של אינטרסים מדיניים ודתיים הביא לפריחת מכוני מחקר 

ישראל ועסקו בלימודה ובחפירות ארכיאולוגיות, כגון האגודה הגרמנית -שהתבססו בארץ

הצרפתי למקרא וארכיאולוגיה, שנוסד  הספר-ובית 1877ישראל, שנוסדה בשנת -לחקר ארץ

. במיוחד יש לציין את עבודתה של הקרן האנגלית 1890ידי הנזירים הדומיניקאנים בשנת -על

(, שבין חידושיה הייתה P.E.F. – Palestine Exploration Fundישראל )-לחקירת ארץ

ילות הקרן הכנסתן לשימוש של רשתות קואורדינטות ונקודות גובה. גולת הכותרת של פע

 SWP – Surveyישראל המערבית )-תחומי המקיף של ארץ-הייתה פרסומו של הסקר הבין

of Western Palestine .חשיבות גדולה יש לרישום המדויק של שמות שרידים וחורבות .)

גיליונות של מפות סקר וחיבור רב היקף שכלל שבעה כרכים.  26בסיכומו של דבר, פורסמו 

היום כלי מפתח לכל החפץ להתעמק בהיסטוריה ובארכיאולוגיה של  מפות אלה מהוות עד

 האזור, לרבות תחום רמלה. 

מונומנטים בעיר, כגון בריכת הקשתות, נחקרו במהלך ביקורם של דה ווגה וואדינגטון בעיר 

(. לאחרונה נבדקה הבריכה de Vogüé 1912; Creswell 1939:228-230) 1862בשנת 

(. Toueg and Arnon forthcoming; 2010תחזוקה )טואג וארנון במהלך פעולת שיפוצים ו

. מטבע 1863רשמי ביקורים נוספים הגיע לידינו, כגון זה של החוקר הצרפתי גרן בשנת 

הדברים, הוא תיאר את המונומנטים הבולטים, ביניהם המסגד הלבן ובריכת הקשתות, שאת 

וחה באותה עת, אשר שייכה אותה תיארוכה הציע לאחר לתקופה האמיית, כנגד הדעה שרו

למפעלי הבנייה של הקיסרית הלנה. הוא תיאר מפעלי מים נוספים בעיר כגון ברכת אל 
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תושבים, רובם  3000-ג'אמוס. גרן ציין כי העיר ירדה מגדולתה ומנתה בעת ביקורו לא יותר מ

 (.40-16:1982המכריע מוסלמים )גרן 

תיאר בהרחבה את המסגד הגדול, שבתקופה  . הוא1870גנו ביקר ברמלה בשנת -קלרמון

הצלבנית שימש כנסייה, ואת המגדל של המסגד הלבן ובמיוחד את תווי הסתתים שבו, אשר 

משכו את תשומת לבו. הוא ניסה גם לשחזר את תוואי הדרכים העתיקות שהובילו לעיר 

 Clermont-Ganneauבאמצעות שילוב של ניתוח דרכים קיימות ומקורות היסטוריים )

הגיעו לרמלה שני קצינים של הצבא הבריטי,  1872(. בשנת 127-130 ,1896:119-122

)לעיל(. המסגדים )הגדול והלבן( היו מוקד  .P.E.F-ה.ר. קונדר וה.ה. קיצ'נר, בשליחות ה

 (. Conder and Kitchener 1882:269-275התעניינותם והם שורטטו ותועדו בקפידה )

בתיק הארכיון ראשון.  מחלקת העתיקות בעיר סקר מבנים בתקופת המנדט הבריטי ערכה

מבנים )שמואלי  43ובה איתור של  1935ניתן למצוא תצלומים שלהם וכן מפה משנת 

מבנים אלה פורסמו במספר הזדמנויות על ידי פטרסן אשר סקר ערים אסלאמיות  (.15:2009

 (. Petersen 2005:95-102( לרבות רמלה )Petersen 1995; 2001; 2005בארץ ישראל  )

מאז הקמת מדינת ישראל נחקרה רמלה רבות מן הבחינות הארכיאולוגית )לרשימת 

( וההיסטורית. בין החיבורים ההיסטוריים 3-1החפירות הארכיאולוגיות בעיר ראה נספחים 

והגיאוגראפיים המהווים יסוד למחקר הנוכחי ניתן למנות את העבודות של אלעד )אלעד 

1978 ;1982Elad ( גיל ,)1996(, לוז )2008; 2007; 2003(, גת )1983א'; ב'; 1981 ,)

(. חיבורים אלה עוסקים בהיבטים שונים של 115-112:1986ושרון ) Sourdel 1981)סורדל )

חקר רמלה, כגון תהליך הבנייה וסיבותיה, תכנון העיר ואף סוגיות פרטניות כגון אספקת 

 (. Cytryn-Silverman 2008המים ואדריכלות המינרטים )

ידי מחלקת העתיקות -אשר למחקר הארכיאולוגי בעיר, מאז החפירות החלוציות שנערכו על

( ומחקריו של יעקב קפלן במסגד הלבן )קפלן Petersen 2005: Tab. 33.1המנדטורית )

1958 ;Kaplan 1993ידי גורמים שונים. תנופה -(, נערכו ברמלה כמעט מאתיים חפירות על

של המאה שעברה. למרות הפוטנציאל המחקרי הניכר  80-מחקר החלה בשנות הניכרת ב

הטמון בעיר, רובן המכריע של החפירות שנערכו בה לא היו יזומות או מכוונת לשאלות מחקר 
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ספציפיות, אלא חפירות הצלה. מטבע הדברים, מיזמים כאלה מתקיימים רק כל אימת 

בהם הבנייה והנחת התשתיות עלולות לסכן שדרישות הפיתוח מחייבות זאת, ובמקומות ש

ידי צרכי הפיתוח עם מעט -שרידים קדומים. מקום החפירה מוכתב באופן כמעט בלעדי על

מידה -התייחסות לסוגיות של מחקר היסטורי או ארכיאולוגי. רוב החפירות בוצעו בקנה

הן. כתוצאה מצומצם ובאופן מפוזר, דבר המקשה על הניסיון לחבר בין תוצאותיהן וממצאי

מכך, התמונה הארכיאולוגית של רמלה, שהתגבשה במשך שנות המחקר הרבות, דומה 

 לפאזל ההולך ומתמלא בקצב איטי. מצב זה השתפר קמעה בשנים האחרונות.

בנוסף לכך ובשל אותן סיבות, מעט מאוד חפירות התקיימו מחוץ לתחום העירוני של ימינו. 

העיר לא נחקר דיו מבחינה ארכיאולוגית, מה שיצר  לפיכך העורף החקלאי והתעשייתי של

 מעין חלל במידע בסוגיות הקשורות בו.

-על 28-ידי רשות העתיקות ו-מהן על 165חפירות ארכיאולוגיות,  193עד כה נערכו ברמלה 

 60%-(. קושי נוסף בעיבוד המידע נעוץ בכך, שרק כ2-ו 1ידי מוסדות אחרים )ראה נספחים 

(. אולם למרות הקשיים, עומד היום לרשותנו 3ן וחשבון סופי )ראה נספח מתוכן פורסמו בדי

מידע ארכיאולוגי רב על אודות רמלה, חלקו מעובד ומפורסם מדעית וחלקו גולמי, שיש לדלות 

מהחומר הארכיוני. במשך השנים ראו אור מחקרים ארכיאולוגיים והיסטוריים, העוסקים 

 בהיבטים שונים של תולדות העיר. 

איילון ואיתן -(, רוזן1958בין החפירות הראשונות שנערכו בעיר נמנות אלה של קפלן )

ידי דון גליק ודברה -(. חפירות ב'מתחם השופטים' נערכו על1984דב )-( ובן1970; 1968)

א'; ב'( ניהלה סדרת 2009א'; ב'; 2008; 2007א'; ב'; 2005(. חגית טורגה )1997גמיל )

ן גוטפלד חפר בהיקף גדול יותר בין בניין המשטרה למגדל הלבן חפירות ברחבי העיר. אור

(Gutfeld 2010חפירות בהיקף נרחב מאוד נוהלו על .)-( אבני ואחרים 2008ידי גדעון אבני ;

א'; ב'( מדרום למסגד הלבן. לאחרונה חפרו שם גם רון טואג וחגית טורגה )טרם 2008

כנסים בות ם, אם כי בתפוצה מצומצמת בעקפורסם(. בנוסף לכך, פורסמו קבצי מחקרים שוני

(. מחקרים אחרים עסקו בנושאים מסויימים כגון רצפות פסיפס 1999)לדוגמא גיבסון וויטו 

(, חורבן העיר )גת 2008רוזן -(, כלי זכוכית )גורין2008(, תכשיטים )לסטר 2008)אבנר 
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-(, מינרטים )ציטרין2008איילון -(, ארכיטקטורה ומונומנטים, לרבות המסגד הלבן )רוזן2008

( ואף ניתוח היסטורי המבוסס על תצלומי אוויר Cytryn-Silverman 2008; 2008סילברמן 

 (. 2008)קדר 

בלבד נערכו לא פחות  2003-1990נתון מעניין הממחיש את היקף המחקר הוא, שבין השנים 

 ;Rosen-Ayalon 1993חפירות ארכיאולוגיות בעיר, רובן המכריע חפירות הצלה ) 79-מ

Avni and Gutfeld 2008:2007 .) 

בשנים האחרונות חלה התפתחות של ממש במחקר הארכיאולוגי של העיר. בנוסף לחפירות 

, תוכניות בנייה של משרד 431וכביש  6בתחומה, בוצעו מיזמים רחבי היקף )סלילת כביש 

תיה של רמלה מבחינה השיכון והבינוי, הנחת קו הגז הארצי וכד'(, שהעירו לחיים את סביבו

ארכיאולוגית. היבטים רבים, כגון מערכות אספקת המים לעיר, מתקני התעשייה והחקלאות 

ובתי הקברות, החלו להיחקר לעומקם )להלן(. בוצעו גם חפירות באזורים המרוחקים ממרכז 

(. חפירות הצלה קטנות נערכו לאחרונה Toueg 2007; 2006ב'; ברבה 2004העיר )שיאון 

; טואג וארנון 2012א'; ב'; ג'; ד'; ה'; ו'; ז'; ח'; 2011; 2006ידי רון טואג )-י העיר עלברחב

א'(, שחפרה גם 2011א'; ב'; 2009א'; ב'; 2008; 2007א'; ב'; 2005( וחגית טורגה )2011

. חפירה מצומצמת שביצעתי מחוץ לעיר, בצומת 6ב'(2011; 2010מחוץ לעיר )טורגה 

יגראפי חשוב, המעיד על קיומם של בתי קברות. נמצאה בה גם תעבורה, הניבה ממצא אפ

ג'( עשויה בתבליט, הכוללת שש שורות שלמות ושרידי 2009כתובת מונומנטאלית )גורזלזני 

–331, אשר ציווה לבנות גשר בין השנים אמיר אלֻמְאִמנִיןשורה שביעית, והמזכירה ח'ליף 

                                            

מדיניות מכוונת של מרחב מרכז ברשות העתיקות בנוגע לרמלה קובעת, כי יש להעדיף ארכיאולוגים  6

שחפרו בעבר בעיר ובסביבתה, במטרה לרכז ולשפר את פרסום החפירות. כמו כן, בשל האופי 

וחד של השרידים בה יש חשיבות רבה להכרות עם השטח ולניסיון בחפירות כאלה, שרבות בהן המי

 תעלות השוד המציינות מבנים שלא שרדו, הקשות להבחנה לעין בלתי מיומנת. 
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ָמד ב. ֻטְע'ג אבו ַּבְּכר אלִאְח'ִשיד, הוא בן (. השליט המוזכר בה, ֻמחַ 945-942) הג'רהל 334

 . 323/9357למשפחה ממוצא תורכי, שהתמנה למושל מצרים בשנת 

כאמור, עבודה זו מבוססת על המידע מחפירות אלו ובעיקר מחפירות חדשות, בהן אלה 

. היקף 4318שנערכו באתר רמלה )דרום( שליד מושב מצליח, לקראת סלילתו של כביש 

שטחים שונים(, ולראשונה נחפר שטח כה  31-ריבועים ב 700-ת חסר תקדים )כהחפירו

, התגלה בין היתר 2008-2004נרחב מחוץ לעיר. בחפירות, שנערכו ברובן בהנהלתי בשנים 

ד'; 2008ב'; 2008אזור תעשייה מתוכנן בקפידה מן התקופה האסלאמית הקדומה )גורזלזני 

(. בהמשך נערכו עוד חפירות הצלה 2010רקן ויחיא ; גורזלזני, ב2008גורזלזני וספיבק 

(. גם בחפירות 2012מצומצמות בשולי האתר, שהשלימו את התמונה )אורן, גורזלזני ועד 

( התגלו עדויות רבות לתעשיות Tal and Taxel 2008אביב באתר זה )-אוניברסיטת תל

 שונות. 

                                            

ניהל שליט זה מלחמות מרות נגד אבן ראאק, מושל אזור הפרת. כתוצאה  942-940בשנים  7

 לאחר ישראל, לרבות רמלה, עבר לידיו.-הדרומי של ארץ מהסכמים שנחתמו בעקבותיהן, חלקה

 אח'שיד גם על דמשק. חשיבות הכתובת נעוצה בכך,-, השתלט אל942ראאק נרצח, ביולי  שאבן

קודמות הראשונות על רמלה וסביבתה. בחפירות שלטונו  ותשהיא מזכירה לראשונה בניית גשר בשנ

המתוארכת לתקופה זו )הדד גבי סוללה, -באתר זיהה אלי הדד בערוץ נחל תשתית של דרך על

(. לא 2010פה(. המשך תשתית זו נחשף בחפירה נוספת באתר )מסארווה -ומידע בעל 2013; 2008

מן הנמנע, כי הסוללה והתשתית החוצות את הערוץ קשורות לגשר המוזכר בכתובת. הכתובת 

 ידו.-ידי פרופ' משה שרון ותפורסם על-פוענחה על

האתר נחפר תחת השם "רמלה )דרום(", כפי שהוכרז ברשומות. השם עלול להטעות, שכן הוא  8

–מרמז על ִהמצאות האתר בחלקה הדרומי של העיר, ולא כך הוא: בחפירות לא הוכח קשר פיזי

ות לפאתי היישוב, נמצאו באזור גיאוגרפי רציף בין האתר לרמלה. ערמות גדולות של פסולת, האופייני

ומאששות מסקנה זאת. על כן נראה שהאתר היה אזור תעשייה נפרד מהעיר, אם כי תלוי בה וקשור 

אליה. למרות זאת נשמר כאן השם "רמלה )דרום(", מכיון שבו נוקבים רישיונות החפירה ודוחות 

האתר עם ִּביְלַעה/ּבאִלָעה,  החופרים ופרסומיהם. כאן המקום לציין, ששמעון גת הציע לזהות את

הושלכה לבאר חרבה גופתו של הנזיר הנוצרי עבד אל ַמסיח אל  –לפי מקורות נוצריים  –מקום שבו 

(. סיפורו של הנזיר מובא אצל גריפית' 84-83:2003נְִג'ָראנִי אל ַע'ָסאנִי, שמת מות קדושים )גת 

(Griffith 1985.) 
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פות הקודמות לייסוד רמלה, חשיבות החפירות באתר נעוצה בכך, שנחשפו בהן שכבות מתקו

כן ייתכן שהיישוב שהתקיים במקום שולב במנגנון הכלכלי של העיר החדשה, מבלי -ועל

שצורף אליה פיזית. ניתוח תוצאות החפירות עשוי לשפוך אור חדש על הנושא ולתרום לדיון 

 ביחסי הגומלין בין העיר ואזור התעשייה שלה. 

ידי אוניברסיטת חיפה במחצבות מפעל המלט -ות עלבשנים האחרונות נערכות חפירות נרחב

(, Zelinger and Di Segni 2006; Kol-Ya'akov 2010מזרח לרמלה )-"נשר", מדרום

 Hirschfeld and Shapira;2000יעקב -כהמשך לחפירות האוניברסיטה העברית )קול

הניח פה(. סביר ל-( וחפירות בדיקה של רשות העתיקות )חגית טורגה, מידע בעל1999

 שפרסומה הסופי של החפירה יהווה תרומה נוספת להבנת המרחב הסובב את העיר.  

( מחקר חשוב ששילב מקורות היסטוריים 2007; 2003לפני שנים אחדות ערך שמעון גת )

הביניים עם נתונים ארכיאולוגיים. לאחרונה נכתבה עבודת מוסמך, -רבים על רמלה של ימי

(. עבודה זו, 2009ר בתקופה האסלאמית הקדומה )שמואלי העוסקת בין היתר בתחומי העי

, קוראת GPS/GISהמשלבת מידע ארכיאולוגי עם ניתוח מפות ישנות, צילומי אוויר ונתוני 

תיגר על גישות אשר השתרשו במחקר, בכך שהיא מציעה כי רמלה נבנתה כעיר פרזות, 

קטור של חגית טורגה, (. בימים אלה מתגבשת עבודת דו89לפחות בתקופה הנדונה )שם:

ידי עידון הסטרטיגרפיה ובדיקה -המבקשת לעמוד על התפתחות העיר לתקופותיה על

 ותיארוך מחודשים של הקראמיקה מכל החפירות שפורסמו עד כה.  

 

 שלה והתעשייתי המסחרי, החקלאי והעורף רמלה העיר .11

בפרק הזה יידונו סוגיות היסטוריות וארכיאולוגיות הקשורות באופן ישיר לרמלה 

ולהשתלבותה במרחב. לא ניתן לנתח את התפתחות העיר בלי להתייחס לבסיס הכלכלי 

שלה. על כן יש לתת את הדעת על מיקומה הגיאוגרפי, המבנה הגיאולוגי של האזור, 

ורף החקלאי של העיר. נושאים אלה המשאבים הטבעיים שעמדו לרשות התושבים והע

 מורכבים ושזורים זה בזה. 
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יבנה זכה לאחרונה למחקרים אחדים שטיפלו בו מבחינות שונות, כגון –לוד–אזור רמלה

אתני, –(, ההיסטוריה והארכיאולוגיה ואף ההיבט הדתיTaxel 2013ההתיישבות הכפרית )

 (. Fischer, Taxel and Amit 2008אם כי בהדגשת התקופה הביזאנטית )

נושא מרכזי הוא אספקת המים, הן לשתייה ולקיום והן לצורכי התעשיות השונות. התנאים 

פיהם נקבע לא פעם התכנון העירוני, תוך -האקלימיים של האזור מהווים גורם חשוב, שכן על

התחשבות בגורמים אקולוגיים. נסקור גם את העדויות והמקורות ההיסטוריים על התעשייה 

לות המסחרית בעיר. במסגרת זאת יוצג מיפוי של השרידים הארכיאולוגיים בעיר והפעי

המתבסס על ממצאי החפירות, והמציג תמונה מעניינת ומורכבת של התעשיות שפעלו בה 

בתקופה האסלאמית הקדומה. נתונים אלה ינותחו בהשוואה לממצאים דומים בעולם 

 (. Lentin 1997ה האסלאמי, בהעדפת המרחב ִּבָלאד ַאְלָשאם )רא

 

 בפרט רמלה ובאזור בכלל המרכזי החוף במישור האקלים .11

בבואנו לדון בהיבטים האקולוגיים ובהשפעתם האפשרית על התפתחות המרקם האורבני של 

רמלה, יש לסקור את תנאי האקלים באזור. לכמות המשקעים, משטר הרוחות ושאר גורמים 

על החלטות תכנוניות לטווח ארוך. כמונו, גם  מטאורולוגיים יש השפעה רבה ולעתים מכרעת

בימי קדם תושבי האזור היו ערים לתופעות אלה ונהגו לעתים קרובות בהתאם להן, תוך 

 תכנון מדויק. 

רמלה ממוקמת במרכז שפלת החוף, אזור בעל מאפיינים אקלימיים ייחודיים. בסביבת אתר 

חנות ניטור מטאורולוגיות, בבית דגן ק"מ( פועלות שתי ת 10-רמלה )דרום( ובמרחק דומה )כ

 גוריון, כך ששילוב הנתונים מהן עשוי לספק תמונה ראויה. -ובשדה התעופה בן

ידי קרבתו לים התיכון, שהשפעתו גוברת ככל -האופי האקלימי של האזור נקבע בעיקר על

שמתקרבים לחוף. תחנת בית דגן משקפת את האקלים בחלק המערבי של מישור החוף. 

יאציות כאן קטנות יחסית, למעט שינויי טמפרטורה המושפעים במיוחד מהבדלים הוור

טופוגראפיים. ערכי הטמפרטורה קיצוניים יחסית לאזור החוף ובחורף מציגים תנודה יומית 

בין הגבוהות בארץ. ערכי הלחות נמוכים למדי ביום בעונת הקיץ וגבוהים יותר בלילה במשך 
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מ"מ בשנה. המדידה הרב  600-500החוף המרכזי היא כל השנה. כמות הגשם במישור 

 (.4; ראה נספח מס' 52-51:1991מ"מ )ביתן ורובין  536שנתית בבית דגן מציגה ממוצע של 

גוריון ממוקמת בחלק המזרחי של מישור החוף, רחוק מהים -תחנת הניטור בנמל התעופה בן

מתונות יחסית, למעט  וסמוך לגבעות השפלה שממזרח. התנודות האקלימיות באזור זה

טמפרטורות המינימום, המשתנות בשל השפעת הגורמים הטופוגראפיים. באזור זה הלחות 

נמוכה והטמפרטורה גבוהה בשעות הצהריים, יותר מאשר באזור החוף. יחד עם זאת, 

המרחק מהים והמבנה הטופוגראפי גורמים להתקררות ברורה בלילה, והתנודה היומית של 

נת החורף היא בין הגדולות בארץ. כמות המשקעים במרחב זה דומה לזו הטמפרטורה בעו

 (. 97שנמדדה בתחנת בית דגן )שם:

 

 קדם בימי שלה התעשייה ולאזורי לעיר המים אספקת .12

אספקת המים לרמלה ומקורות המים שלה נדונו רבות במחקר )להלן(. מפעלי מים רבים, 

שהוקמו בה עם בנייתה או סמוך לה, נחקרו ופורסמו בהרחבה. בין הבולטים שבהם ניתן 

למנות את "בריכת הקשתות" ואת מאגרי המים במסגד הלבן. מתקן הובלת מים הבולט 

סלימאן ב. עבד אלמלכ. לא נעמיק כאן בנושא המים, באיכותו ובמורכבותו היא האמה שבנה 

אספקתם והובלתם אל העיר ובתוכה. עם זאת, לא ניתן להתעלם מהגילויים של השנים 

האחרונות בנוגע לאמה זו, שכן הם מסייעים להבין היבטים חשובים בחיי העיר ובתכנון 

ר נחשפו קטעים העירוני. בחפירות שנערכו בשנים האחרונות אגב עבודות פיתוח באזו

ארוכים של האמה. אחד הגילויים המרתקים היא התפצלותה לשלוחות שונות, שאחת מהן 

 (. 3–1הזינה כנראה את אזור התעשייה ברמלה )דרום( )איורים 

זוהי אחת משתי אמות, שידוע כי נבנו בתקופה האסלאמית הקדומה. השנייה נמצאת בחברון 

 :Conder and Kitchner 1883 ;187-186:1983)גרן ומוזכרת במקורות ובספרות הנוסעים 

( ונראה, שסיבת בנייתה שונה מזו 244-240:1995(. קטעים נרחבים שלה נסקרו )עמית 320

של האמה הנדונה כאן. בעוד האמה לרמלה הייתה חלק של תוכנית כוללת להקמת העיר 

ות ארוכות על בורות וחיונית בשל חוסר במקורות מים זמינים, חברון התקיימה במשך תקופ
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מים, בלי מפעל כזה. רק עם הגעת האסלאם, העלייה בחשיבותה של העיר בשל זיקתה 

למסורות אברהם והאבות והתגברות זרם המבקרים ועולי הרגל, נאלצו תושביה לדאוג 

 (. 244, 237למקורות מים נוספים )שם:

היא הכמות הגדולה  אחד הממצאים הבולטים בחפירות ברמלה בכלל וברמלה )דרום( בפרט

(. הן מוכרות גם מאתרים 4של מתקנים הקשורים למים ולנוזלים, כגון בריכות מטויחות )איור 

(. כמו כן נחשפו בורות מים, 12, 6, איורים 123:2007הסמוכים לעיר, כגון ברחובות )בושנינו 

חרס ובורות לרוב בצורת פעמון, מערכות מסועפות של תעלות השקיה, הזנה וניקוז, צינורות 

 (. 5ספיגה רבים, המיועדים לקליטת עודפי מים ושפכים )איור 

יום, כגון לשתייה -ברור כי עיר בממדיה של רמלה נזקקה לאספקה שוטפת של מים לצרכי יום

לתושבים ולבהמותיהם. גם צורכי ההיגיינה דרשו כמויות לא קטנות של מים, כפי שמלמדים 

ה )דרום(. אין לשכוח את הדאגה לטיפוח העיר ולצורכי שרידי שני בתי מרחץ שהתגלו ברמל

נוי, שמצאה ביטוי בבניית מזרקות. בחפירות שנערכו בשנים האחרונות נחשפו מתקני נוי 

מסוגים שונים המבוססים על מים, ובהם מתקן )שאמנם תוארך לתקופה הממלוכית( שזוהה 

ות שערכה לאחרונה רשות (. בחפיר2013ידי החופרים כמזרקה )ראוכברגר ובושנינו -על

העתיקות בקרבת תחנת הרכבת של רמלה נחשפה מזרקה מהתקופה הפאטמית, בת שני 

(. מערכת הזנת 6פה( )איור -שלבי שימוש, במצב השתמרות נדיר )חגית טורגה, מידע בעל

המים המתוחכמת שלה כללה צינור עשוי חוליות חרס מצופות אבנים, הנכנס לקנקן, ששימש 

ו נקדחו חורים לצורך זה. המים נכנסו אליו מלמעלה, כלומר המזרקה פעלה לפי וסת, אשר ב

חוק הכלים השלובים. ביציאה מהקנקן הותקן חיבור חרס ניצב, שהצר את הצינור על מנת 

להגביר את עוצמת ההתזה מעל האגן המטויח של המזרקה. לא רחוק משם, ברח' הפלמ"ח 

ל האוניברסיטה העברית כבשן לצריפת שבמזרח העיר, נחשפו בחפירה מצומצמת ש

קראמיקה מהתקופה העבאסית ומערכת שכללה קנקן וצינור חרס, אשר התחבר אליו דרך 

(. החופר לא תאר את אופן הפעולה של המערכת, 100, איור 72-71: 1999שפתו )שור 

ם אולם מהתיאור של שרידים נוספים במקום )קנקן בעל זיקה לבריכה מטויחת, שממנה יוצאי

 שני צינורות חרס( ניתן להסיק, שמדובר במזרקה נוספת.
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( מזרקה נוספת. בחפירה שביצעו טורגה וטואג 2, איור 2013ברחוב רזיאל חשפה טורגה )

נען נחשף מתקן מטויח מרוצף פסיפס ובו מנגנון צינורות –פה( בתוואי הרכבת לוד-)מידע בעל

ל במים. בינו לבין המזרקה שנחשפה דומה, והחופרת מעריכה היום שזהו מתקן נוי שהופע

מ' בקו אוויר, וייתכן שאלה שרידיה של שכונה  100לאחרונה ליד תחנת הרכבת מפרידים רק 

אמידה ובה מתקני מותרות רבים. מזרקה נוספת התגלתה בחפירות רשות העתיקות 

 (.18ב':2008; 5א', איור 2008בהנהלת גדעון אבני מדרום למגדל הלבן )אבני ואחרים 

. בחפירות שניהל רון טואג מטעם רשות 9צורתה מתומנת והיא תוארכה לתקופה העבאסית

–10ו', איורים 2011אילן התגלה מתקן שבזמנו לא הובן כהלכה )טואג -העתיקות ברח' בר

פה(. בחפירה -(, אך היום הוא נוטה לפרשו כחלק של מזרקה )רון טואג, מידע בעל14

ידי ישראל קורנפלד מטעם רשות העתיקות -הכנסת, עלאילן, ליד בית -שנערכה ברח' בר

)טרם פורסמה(, נחשפה מערכת דומה של קנקנים וצינורות חרס, בסידור מעט מורכב יותר. 

פה( מקבל את הסברה -על סמך השוואה לממצאי החפירות החדשות, החופר )מידע בעל

 שמדובר בשרידי מזרקת נוי. 

תמונה של תושבים בעלי גישה חיובית לנוי חשיפת שמונה מזרקות ברחבי העיר מעלה 

וליופי, שלא חסכו אמצעים על מנת לטפח את אזור מגוריהם. נטייה אסתטית זאת, בשילוב 

עם מפעלים שהבטיחו אספקת מים לעיר, בוודאי עשו רושם עז על כל מבקר. יש לציין כי 

המתקנים  ידי ראוכברגר ותוארכה לתקופה הממלוכית, שאר-למעט המזרקה שנחפרה על

 .10-8-תוארכו למאות ה

כאשר בודקים את המספר יוצא הדופן של מתקנים הקשורים בנוזלים שהתגלו ברמלה 

ומחשבים את נפח המים שנדרש להפעלתם, עולה שאלת מקור המים לעיר ולאזור התעשייה 

שלה. להלן נסקור בקצרה את הרקע הגיאולוגי וההידרולוגי של סביבת העיר, מחקרים 

 וחדשים לגבי אמת המים, הטכנולוגיה של הובלת מים וספיקה תיאורטית.  קודמים

                                            

, בשעה שבמאמר )אבני C-5א'( נאמר, שהמתקן נחשף בשטח 2008בדוח הראשוני )אבני ואחרים  9

 והוא הנכון, לדברי יואב ארבל, שניהל את שני השטחים.  C-6ב'( מדובר על שטח 2008ואחרים 
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בהקשר לשימוש במים יש לציין גם את ניצולם לצורכי השקיה. בשנים האחרונות ייחסו 

חופרים וחוקרים חשיבות הולכת וגוברת להבנת מערכות ההשקיה, כחלק מהעורף החקלאי 

כות ונחשפות מערכות מסועפות ומשוכללות של ערים ואתרים מרכזיים. גם באזור רמלה הול

ציונה )אלח'רבה וח'רבת -להובלת מים לצורך זה. דוגמא טובה לכך היא חפירה שנערכה בנס

החולים לחולי נפש. בנוסף לאזור -סלאקה(, בין אזור התעשייה המודרני )פאוור סנטר( ובית

ת, העוקבת בחלקה תעשייה ובו בתי יוצר, נחשפה שם מערכת השקיה מהתקופה העות'מאני

אחר תוואי תעלות קדומות, המיוחסות לתקופה האסלאמית הקדומה ואשר שופצו ושוקמו 

פה(. תופעה זאת משתלבת היטב עם גילויים אחרים -פעמים אחדות )עוזי עד, מידע בעל

ציונה. באזורים שהיו מכוסים בעבר פרדסים במערב העיר )רח' השייטת וסביבתו( -בתחום נס

; 2008מהתקופה האסלאמית הקדומה ורמזים לקיומה של באר אנטיליה )גולן  התגלו תעלות

(. לפחות בשלוש מהחפירות הוכח, כי התעלות העות'מאניות עוקבות 2011; 2010; 2009

אחרי תוואי תעלות המיוחסות לתקופה האסלאמית הקדומה. צירוף שטחי החפירות של גולן 

ם מצרפים את החפירה הרביעית, שבה קיומן דונם, וא 35-מתווה שטח חקלאי מושקה של כ

של תעלות קדומות אינו בלתי אפשרי, נראה כי השטח המושקה בתקופה האסלאמית 

. גילויים אלה מבטאים בברור את היקף השטחים 10(7דונם )איור  75הקדומה היה בן 

ציונה היווה עורף תעשייתי -החקלאיים החדשים שהוכשרו בתקופה זו. נראה שאזור נס

  קלאי של בירת המחוז, היא רמלה.וח

 

 בקרבתה זמינים מים ומקורות גיאולוגיה, העיר מיקום .13

רמלה הוקמה במישור החוף הדרומי, לרגלי השפלה המערבית, באזור המוכר גם כחוף 

( עם כיסים של חול חמרהיהודה או פלשת. היא נבנתה על אדמה אלוביאלית מהפליסטוקן )

(. הבדלי הגובה 8ירות ארכיאולוגיות בעיר )איור נקי, הנחשף לעתים קרובות בחפ

                                            

חישוב השטח והכנת המפה נערכו בסיועה של אנג'לינה דגוט מרשות העתיקות, באמצעות מערכת  10

GPS/GIS Arcview 10. 
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–90הטופוגראפיים באזור אינם גדולים. העיר משתרעת על גבעות מתונות, שגובהן הממוצע 

מ' מעל פני הים. האזור שבחר סלימאן להקים בו את עירו, בו ממוקם המסגד הלבן,  95

ני הניקוז של הנחלים מ' מעל פני הים. המקום שנבחר להקמתה נמצא בין אג 80-גובהו כ

(. האתר נבחר כנראה מכמה 83:1970איילון ושורק, מחוץ לאזורי ההצפה שלהם )ניר 

, ובו בזמן היה רחוק מספיק מהים גֻ'נד פלסטיןסיבות. המיקום המרכזי הקל על הניהול של 

על מנת למנוע מתקפת פתע מצד הצי הביזאנטי והבטיח גישה מהירה לאזור ההר )לוז 

28:1996.)  

באזור רמלה אין מקורות מים זמינים והאקוויפר )השכבה הנושאת מים( נמצא בעומק רב 

( מספר על בורות עמוקים שאיכותם מימיהם ירודה. 10-. אלֻמַקַדִסי )אמצע המאה ה11)להלן(

על רקע זה יש לבחון את המאמצים הגדולים שסלימאן עשה על מנת לספק מים לתושבי 

לבדוק תוצאות של מעקבים בני זמננו, שמהם אפשר להקיש על העיר. בהקשר זה מעניין 

מ'  48.40העבר. עומק האקוויפר באזור רמלה, שנמדד כבר בתקופת המנדט הבריטי, הוא 

בבאר  48.40-( ומוריסטןמ' בבאר העירונית ) 43.58בבאר הסמוכה לבית העלמין הצבאי, 

 12(Blake and Goldschmidt 1947:252-253)ההקדש המוסלמי( ) וקףשל ה אבו ג'אפר

 (. 5)ראה נספח מס' 

                                            

צא בחפירות רמלה )דרום(, בהן נחשפו בורות מים רבים. הם לא נחשפו עד אישוש לטענה זו נמ 11

קרקעיתם מסיבות בטיחות, אך בבדיקות שנערכו במהלך עבודות העפר התברר, כי עומקם עשרות 

 מטרים. 

ידי הידרולוגים בריטים בתקופת המנדט נקבע, כי האקוויפר המשתרע -בניתוח הנתונים שנאספו על 12

מטר  200לרוחב של  1947טורון בין ראש העין לרמלה הגיע בשנת –יות מן הקנומןבשכבות הגיאולוג

( התקבלו 5(. הנתונים )ראה טבלה בנספח Blake and Goldschmidt 1947:267והיה עשיר במים )

(, שעקב אחרי נתוני הספיקה של קידוחים שונים באזור גזר, נען 1947-1928במשך סקר רב שנתי )

 ורמלה.
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ק"מ מצפון  25-מרוחקים כ –מעיינות באיכות טובה ובספיקה גבוהה  –מקורות הירקון 

לרמלה, אולם בימי קדם לא יכלו להוביל מהם מים לעיר עקב השיפוע השלילי. ייתכן כי הזיהוי 

( נבע מפירוש לא 15ב':1981; גיל 113:1986המוטעה שלהם כמקור המים לרמלה )שרון 

. אליעקובי, היסטוריון 10-( ושל מקור מהמאה הZaman 2001נכון של דברי אליעקובי )

)השיבוש הערבי  , מספר רק שנהר אבו ֻפְטֻרס9-וגיאוגרף שפעל באמצע או בסוף המאה ה

מספר על  10-מיל מרמלה. מקור מהמאה ה 18של השם אנטיפריס, כלומר הירקון( מרוחק 

שחנה בראש העין והצליח לעצור את אספקת המים לרמלה. אולם לא מן הנמנע, כוח קרמטי 

שהכוח שהיה מוצב בראש העין נשלח לבצע משימה זו במקום אחר, ושם הופסקה הזרימה 

 (. 63והערה  35:1996)לדיון בסוגיה ראה לוז 

נביעות  (. סקרים שנערכו שם גילו שש9ריכוז נוסף של מעיינות נמצא באזור תל גזר )איור 

(. בימינו ספיקתן עלובה למדי, עקב שאיבת יתר מאז הקמת מדינת 32והערה  28)שם:

 אבו שושהישראל, אך לא מן הנמנע שבעבר המצב היה שונה. מעיין נוסף, בתחומי הכפר 

 1943ידי משה בן אברהם מנען, בדוח שהגיש בשנת -שלרגלי תל גזר ממערב, תואר על

(: "...מים זורמים, כולל מעיין עם מי 339:1984קרק ושילוני ל"שרות הידיעות" של ההגנה )

שתייה, חזק מאוד, ממוקם בתוך הכפר...". בדוח על מקורות מים מתקופת המנדט נכתב, כי 

; ראה גם נספח מס' Blake 1928:43מ' ) 10ניתן להגיע למים בעומק של  אבו שושהבאזור 

5.) 

)עין ורד(, הנובע בתחתית  עין ירדהמעיין  אפשרות נוספת שהוצעה כמקור מים לרמלה הוא

(, Macalister 1912:3וחופר התל ) PEF-המדרון המזרחי של תל גזר, שלדברי חוקרי ה

היה שופע וחזק. בנוסף לכך, חוקרים ניסו לייחס לשמו הערבי של המעיין קשר לאחד 

מים משמותיה בערבית של אמת המים )להלן(. אולם לאור מיקומו מעבר לקו פרשת ה

המקומי וחוסר היכולת להזרים את מימיו לרמלה בלי לחצוב מנהרה דרך התל )מפעל שאין 

 (. 124-123:1998עליו כל עדות(, לא ניתן לראות בו מקור מים אפשרי לעיר )לוז 

לדעתי, מקור המים של האמה היו מעיינות אחדים באזור תל גזר, אם כי לא במדרון המזרחי 

, סכרים בשדות ותעלות יכלה לאפשר ריכוז כמויות ניכרות של מים שלו. בניית מתקני אגירה
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)להלן( בכדי לספק את צורכי העיר ולהצדיק את ההשקעה הגדולה הכרוכה בבניית האמה 

להובלתם. סוגיה זו טרם התבררה סופית, ויש לקוות שמחקרים חדשים באזור שממערב לתל 

 יוסיפו מידע חדש.

 

 

 

 . האמה מתל גזר לרמלה13.1

)אמת בת  ַקנאת ִבנְת אלָכאִפרהאמה נקראת  1882( משנת SWPבמפת הסקר הבריטי )

הכופר(, אולם מקור השם אינו ברור וקשור כנראה לבריכה באותו שם, שהייתה בעיר 

 (.Conder and Kitchener 1882:422, 424ונחשבה יעד של האמה )

 al-Balādhurī'רי מספר )האמה מוזכרת במקורות קדומים אחדים. ההיסטוריון אלבלאד

(, כי סלימאן ב. עבד אלמלכ, מייסד רמלה, בנה בין השאר גם תעלה להובלת מים 1866:170

ַקנאת אל . אלבלאד'רי מכנה את האמה "ג'נדלעיר. הדבר נעשה כאשר הוא היה עדיין מושל ה

תו ", שם שלגבי מקורו קיימות השערות אחדות. הראשונה אומרת שסלימאן, ברצוַבָרָדה

להתפאר במפעל גדול פרי עמלו, קרא לאמה בשמו של הנהר החוצה את דמשק, בירת 

הח'ליפות. גרסה זאת בעייתית בשל שוני בתעתיק. השערה נוספת מקשרת בין שם זה לבין 

)לעיל(, שכן שני השמות נכתבים בצורה דומה מאוד וההבדל ביניהם הוא  עין ירדההמעיין 

ובדה זו יכלה לגרום במשך הזמן לבלבול ביניהם. אולם, בסך הכול נקודה דיאקריטית. ע

 (. 35:1996טכניות אינן מאפשרות לקבל אפשרות זאת )לוז –כאמור, סיבות טופוגרפיות

 

 

 . תולדות המחקר של האמה13.2

-רמזים רבים הצטברו במשך השנים בנוגע לקיום האמה ולתוואי שלה, שתועד לראשונה על

לאים בני האזור דיווחו על גילוי אבנים פזורות לאורך השדות, (. חק1)איור SWP ידי אנשי 

תיעדו יעקב קפלן ואחיינו רם  1950ידי הארכיאולוגים. בשנת -שרידים שתועדו לא פעם על
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גופנא קטע של האמה, שנחשף באקראי במהלך עבודות תשתית ליד הכניסה למושב 

)היימן,  431ילת כביש (. קטעים של האמה נתגלו בסקר לקראת סל2:2)איור  13פתחיה

(. יחיאל זלינגר חפר, מטעם רשות העתיקות, בשתי נקודות 2, קטע 2008שמואלי וברדה 

מ' מדרום לכניסה  100-( וכ74א':2000לוד )זלינגר –לאורכה: סמוך לקו הרכבת רחובות

-(. חניתה ציון Zelinger and Shmueli 2002, וראה גם175: 2001למושב ישרש )זלינגר 

(. חפירה נוספת נערכה 2010( חשפה אותה בנקודה נוספת, וכך גם רון טואג )2005) צינמון

(. החפירות HUC( )Cohen Sasson 2013ידי אלי כהן ששון מטעם ההיברו יוניון קולג' )-על

א'; 2008; 2005)גורזלזני  6יִדי אגב סלילת כביש -הנרחבות ביותר בתוואי האמה נערכו על

Gorzalczany 2008; 2011; forthcoming a; b ג'(. בעקבות 2008)גורזלזני  431( וכביש

החפירות נערכו מחקרים רבים בנוגע לטכנולוגיה של בניית האמה, הספיקה שלה, הרכב 

 Petersen(, בוצע סקר מגנטומטרי לאורך התוואי ובתוך רמלה )Tsatskin 2011הטיח )

and Wardill 2001 .'וכד ,) 

 

 והתוואי שלה. תיאור האמה 13.3

מ' רוחב חיצוני  1.5-(. רוחבה אחיד למדי: כ5:2מ' )איור  150-יִדי לאורך כ-האמה נחשפה על

( ובולט מעט מתחתיה. רוחב 4-3:3מ' רוחב פנימי. המסד שלה בנוי ֶדֶּבש אבנים )איור  0.5-וכ

בהם מ'. הפן פנימי שלהם מכוסה שלוש שכבות של טיח הידראולי, ובאזורים  0.5-הקירות כ

האמה נבנתה על אדמה אלוביאלית הנוטה להתנפח, הקירות מצופים מבחוץ במעין חלקלקה 

(. במקומות שהשתמרו יותר 4-2:3( בעל חתך מלבני )איור Specusלחיזוק. חלל התעלה )

מ'(, שכיסו את התעלה  X 0.8 0.3טוב, ניתן היה להבחין באבנים המלבניות )גודל ממוצע 

(. להבדיל מהקירות, שבהם אפשר להבחין 4:3; 4-3, 1:2ורים ומנעו כניסת לכלוך )אי

                                            

 van den Brink and Yannaiידי קפלן, המנציחה את האירוע, פורסמה: -תמונה שצולמה על 13

2002, back cover; Gorzalczany 2011:196, Fig. 3 . 
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באלמנטים ארכיטקטוניים בשימוש משני כאבני בנייה, אבני הכיסוי נחצבו וסותתו כולן 

 במיוחד, לפי דרישות תקן מוגדרות.

גבי מצע של חרסים, על מנת לאפשר אחיזה טובה בקיר -הטיח המכסה את הקירות הונח על

( ומכיל גם 1989ית. ההרכב רגיל לטיח הידראולי בתקופה זו )פורת האבן והתייבשות אט

(. הובחנו עליו משקעי חומרים קרבונטיים Tsatskin 2011פחמים, שברי חרסים וצדפים )

(. Grewe 1986)טראוורטין?(, תופעה המוכרת מאמות מים רבות בעולם )לדוגמא 

 פים, כגון ספיקת האמה.המשקעים סייעו לחישוב גובה זרימת המים ולאומדנים נוס

מ' זה מזה.  45(, במרחק 4-3:2( רצופים )איור manholeבחפירות נחשפו שני פירי ביקורת )

ותואם מרחקים שנמדדו באמות  Vitruvius VIII.6.3)14נתון זה תואם את המלצות ויטרוביוס )

בילה מים מים רומיות וביזאנטיות בעולם ובארץ, כגון האמה העליונה של נחל התנינים, שהו

(. צורתם Siegelmann 1998; Siegelmann and Rawak 1996; 1997; 1999לקיסריה )

הם גליליים מבחוץ ובצורת משושה בפנים. רוב הממצא הקראמי מהחפירה מקורו  –זהה 

בפירי הביקורת, והוא מתארך את המועד האחרון בו בוצעו פעולות תחזוקה באמה, כלומר 

 ש )להלן(.את מועד יציאתה מכלל שימו

(. למרות 1ק"מ )איור  10-היום ניתן להציע שחזור כמעט מלא של תוואי האמה, שאורכה כ

שלא ניתן לסקור קטעים שונים שלה, ואין עדיין מידע מדויק בנוגע לראשיתה ולסופה, אפשר 

אבו להשלים זאת באמצעות הגיון הידרולוגי וטופוגראפי. כאמור, קבוצת המעיינות באזור 

ערב לתל גזר, מוצעת כמקור המים של האמה. נביעות אלו, שנוקזו אולי באמצעות , ממשושה

תעלות, בריכות וסכרים שטרם נחשפו, יכלו לספק כמות מים שתצדיק בניית מפעל כה 

 שאפתני, כפי שמעידים חישובי הספיקה )להלן(. 

                                            

, כתב סדרת ספרים על ארכיטקטורה. בספר השמיני הוא 1-האדריכל הרומי ויטרוביוס, בן המאה ה 14

גיה והמיומנות לבניית מפעלים כאלה נשמרו עדיין דן במערכות להובלת מים. סביר להניח, שהטכנולו

בראשית השושלת האמיית, וכי באזור חיו פועלים מיומנים ואף מהנדסים, שניתן היה לגייס לביצוע 

 המיזם. 
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 רמלה, ליד–הנקודה הראשונה בה האמה זוהתה בוודאות נמצאת לצד כביש בית שמש

פי -מערב, וניתן לעקוב אחריה על-הכניסה למושב פתחיה. משם היא נמשכת לכיוון צפון

 2-מ' מדרום למאגר מי הקולחין של הקיבוץ וכ 200-. כ15האבנים הפזורות בשדות המעובדים

, 6ק"מ מדרום למצליח האמה מבצעת פנייה חדה מערבה. באזור זה, בו עובר היום כביש 

מ'. כאן נמדד לראשונה השיפוע הפנימי שלה,  150אורכו מעל יִדי בקטע ש-היא נחשפה על

מ' נוספים זוהו בוודאות בשדות בכיוון מערב. הנקודה הבאה בה  170-. כ0.12%שהוא 

האמה נחפרה נמצאת מערבה משם, ליד פסי הרכבת, ומשם אפשר לעקוב אחריה בשדות 

מ' מדרום  100-, כ40כביש  מערב. נקודה נוספת נחפרה בתוואי-ק"מ לכיוון צפון 1-לאורך כ

, בין מושב ישרש 431יִדי בתוואי כביש -מ' נוספים נחשף על 150-לכניסה לישרש. קטע של כ

(. משם ניתן להבחין, בעיקר 2008; וראה גם און 2-1:3; 3:2ברמלה )איורים  ג'וארישושכונת 

קטע זה בתצלומי אוויר, כי האמה נבלעת מתחת לבתים הראשונים של שכונת ג'ואריש. 

אמנם בנוי כמו הקטעים הקודמים, לרבות מספר שכבות הטיח, פירי הביקורת והמראה 

מ' בלבד.  0.3–0.25הכללי של האמה, אך הוא נבדל מהם בממדיו, שכן רוחבה הפנימי כאן 

על כן ניתן לומר ברמה גבוהה של ביטחון, כי בנקודה מסוימת בין ישרש והחפירה בכביש 

. הסעיף שפנה castellumלשניים, כנראה באמצעות מבנה  התפצל תוואי האמה 431

. באזור זה 40יִדי, נמשך לכיוון העיר, פחות או יותר במקביל לכביש -דרומה, אשר נחפר על

(, גם תעלות השקיה 2012; 2011יִדי ובידי אחרים )שמואלי -נחשפו, בחפירות שנוהלו על

כי ללא קשר מוכח לאמה. לדעת  רבות, שבהן שולבו מתקנים לחלוקת מים ובריכות, אם

( אין להוציא מכלל אפשרות, שהתעלה שחשף שימשה להשקיית שדות 150שמואלי )שם:

(. Tal and Taxel 2008:123-124; 141:2003פשתן, שככל הנראה הקיפו את רמלה )גת 

ייתכן כי הבריכה שגילה שם קשורה לתהליך ההשריה הנחוץ לעיבוד הפשתן. מעניין לציין כי 

וון השיפוע של התעלה שחשף שמואלי הפוך לזה של האמה, ואין לשלול חיבור ביניהן כי

                                            

תודתי נתונה ליפתח גוטמן ולרמי חן, חברי קיבוץ נען, אשר הובילו אותי לנקודות שונות בשדות  15

 האמה.  שבהן הובחנו במשך השנים שרידי
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בנקודה הנמצאת מצפון לשטח שנחפר. נראה כי מערכת זו פעלה לפי העקרונות שתוארו 

 (. 175-169:1985ישראל )לדוגמא פורת -במחקרים שנעשו על חקלאות שלחין בארץ

היעד שלו היה אזור התעשייה ברמלה )דרום(.  פי כיוונו של סעיף משני זה ייתכן, כי-על

מבחינה טופוגראפית הדבר אפשרי, שכן המפלס הנמוך ביותר שנמדד בקטע זה של האמה 

מ' מעל פני הים, והגובה הממוצע בשוליים הצפוניים של אזור התעשייה המדובר  81-הינו כ

יך לחצות שטח נחות מ' מעל פני הים. גם אם סעיף משוער זה של האמה היה צר 78-77הינו 

, הפרש הגבהים אינו גדול וניתן היה 40מבחינה טופוגראפית, כגון האזור בו עובר היום כביש 

. 16להתגבר עליו בנקל בטכנולוגיה הידראולית שהייתה מוכרת בתקופה זו, כגון מערכת גיחון

 הסבר זה גם מספק מענה מניח את הדעת לשאלת הכמות הגדולה של מים שאזור התעשייה

פי הטיח -צרך, שאם לא כן קשה להסביר כיצד הוזנו המתקנים הרבים שנחשפו בו, ואשר על

המצפה אותם ברור, כי הפעלתם הייתה כרוכה בשימוש מרובה בנוזלים. מעניין לציין, כי בין 

המתקנים הרבים שנתגלו כאן היו רק בארות בודדות, מטיפוס אנטיליה. נתון זה תואם את 

ל הנוגע לעומק מקורות המים ולאיכותם, שכנראה לא הצדיקו חפירת הידוע על האזור בכ

 בארות רבות. 

מ"ק בשעה; ראה  370–220בסעיף זה של האמה ) תיאורטיכמות המים שעברה באופן 

. הכמות הכוללת 17( בהחלט מהווה מענה ריאלי לצרכי אזור התעשייה9-6נספחים מס' 

אזור התעשייה ועוד להותיר עודפים  עשויה הייתה לאפשר הפעלה סדירה ומאורגנת של

למתקני היגיינה כגון בתי מרחץ. אם שחזור זה נכון, הדבר מצביע על תכנון קפדני מראש, 

שלקח בחשבון את חלוקת המים לאזורי העיר השונים לפי הצרכים, לרבות לשתייה, נוי, 

 היגיינה ושימוש תעשייתי.

                                            

הגיחון מותקן במערכות להובלת מים לצורך חציית שטחים נמוכים באמצעות צינור, הפועל לפי  16

 (.77:1989עקרון הכלים השלובים. שיטה זו מכונה לעיתים בטעות סיפון )עמית ואחרים 

לכאורה אפשר להניח, כי הסעיף המשני של האמה נועד לספק מים לאזור התעשייה בשלב מאוחר  17

 , בנוסף לכמות שנשאבה מהבארות או נאגרה בבורות, ואולי היה מקור נוסף שטרם התגלה.יותר
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מתקנים מסוג זה, אשר שימשו  נשאלת השאלה, מתי האמה חדלה לתפקד. קשה לתארך

במשך תקופה ארוכה ואין בהם כמות נאותה של ממצאים ארכיאולוגיים מתארכים. החרסים 

המאוחרים ביותר שנחשפו בחפירה, המתארכים את סוף השימוש באמה, מיוחסים למאות 

(. הפסקת זרימת המים בה השפיעה ללא ספק על Gorzalczany 2011:211-213) 10-9-ה

שצרכו אותם. קשה עם זאת לקבוע, מה התרחש קודם: האם המתקנים  האזורים

התעשייתים המבוססים על שימוש במים חדלו לתפקד בשל חוסר אספקה סדירה, או שהם 

 יצאו משימוש בשל סיבות אחרות ולכן הופסקו עבודות התחזוקה בסעיף זה של האמה. 

 

 הקדומה האסלאמית בתקופה ומסחר ייצור, עבודה .14

הביניים, בעיקר באירופה, זכתה לתשומת לב רבה במחקר. -הכלכלית של ימיהמציאות 

שימוש מושכל במקורות הכתובים והשוואה לחברות בנות זמננו אפשרו לסווג משלחי יד 

פי ענפי ייצור, עיבוד ושירותים. לדוגמא, מחקר שבוצע בעיר קוריקוס שבקיליקיה -ולחלקם על

 Patlageanבהן צויין משלח היד של הנקבר ) התבסס על מידע שנלקט ממצבות קבורה,

1977:156-163; Trombley 1987 מחקרים כאלה היוו בסיס לדיון ביחס בין משרות ייצור .)

 ( היה זרז לניוון החברה. Ste. Croix 1981 Deומשרות שרות, שלדעת חוקרים )למשל 

וק העבודה, עולם האסלאם, לעומת זאת, לא זכה במשך שנים רבות למחקר מעמיק על ש

המקצועות והייצור, אם כי בין החוקרים רווחה הדעה, שגם בחברה הערבית המסורתית 

הייתה נהוגה חלוקת עבודה. החלוץ בחקר החברה, הכלכלה והייצור בתקופה האסלאמית 

 Mezהיה אדם מץ, שדן בין היתר בייצור החקלאי של הח'ליפות, בתעשייה ובמסחר )

רמו רבות למחקר של העבודה בעולם האסלאם ניתן למנות (. בין אלה שת1937:430-484

(, אשר בסדרת הרצאות באוניברסיטת סורבון סקר את Cahen 1970; 1981את קאהן )

חלוקת העבודה במגזרים השונים ואת הארגון של כל ענף וענף. תעשיית הטקסטיל )אמנם 

(, שהתבסס בעיקר Goitein 1961; 1967-1993ידי גויטיין )-( נחקרה על12-11-במאות ה

 על כתבי הגניזה מקהיר. 
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-בשנים האחרונות תפס חקר אמצעי הייצור וחלוקת העבודה בעולם האסלאמי של ימי

הביניים תאוצה גדולה. בין העבודות החשובות בתחום זה יש למנות את מחקריה של 

ים. (, שניתחה באופן מדוקדק שפע של מקורות היסטוריShatzmiller 1994; 2011מילר )צש

עבודתה רלוונטית לענייננו, שכן היא כוללת מידע נרחב על שהתרחש בצפון אפריקה, מצרים, 

ציטוטים המתייחסים לעבודה  2957עיראק ודרום הלבאנט. החוקרת הצליחה לרכז 

, אך 16-הקשורים למשלחי יד. תחום העניין שלה הגיע עד למאה ה 1853ולעיסוקים, מתוכם 

(. Shatzmiller 1994:167אזכורים של משלחי יד ) 989מציינת  היא 11-וה 8-בין המאות ה

(, מגזר extractive( יצרני )primaryהיא הציעה חלוקה מגזרית לשלושה: מגזר ראשוני )

(, tertiary( ומגזר שלישי )manufacturing( שעסק בעיבוד תוצרת )secondaryמשני )

בעולם האסלאמי של אותה תקופה (. לפי חלוקה זו מתברר, שservicesשסיפק שירותים )

שנתנו שירותים  51%-שעסקו בעיבוד תוצרת ו 44%יצרנים,  6%-נחלק שוק העבודה ל

-ו 2%-, כאשר מגזרי הייצור והעיבוד קטנו ל12-שונים. מצב זה השתנה החל מהמאה ה

 .Ibid.:169-177, Tab. 5.1, Fig) 66%-בהתאמה, בשעה שענף השירותים גדל ל 32%

( 84%החלוקה הזאת, באותה תקופה הענף היצרני התרכז בעיקר בחקלאות )(. לפי 5.1

(. שטסמילר אמנם ליקטה Ibid.:174, Fig. 5.2הנותרים עסקו בכריית מחצבים ) 6%-ואילו ה

כמות מרשימה של נתונים מ"כל העולם האסלאמי", כדבריה, אולם חלק גדול מהם מתייחס 

 זר במחקריה בניתוח המצב בִּבָלאד ַאְלָשאם. כן ניתן להיע-למצרים ולסוריה רבתי, ועל

באופן טבעי, מספר האזכורים הגדול ביותר קשור לחקלאות. ברשימות מופיעים גם עובדים 

בתחום ההשקיה, רובם מאזורי הפרת והחידקל בעיראק, וכן חופרי בארות ובורות ספיגה. 

מים מרמזת, הכמות הגדולה של מונחים הקשורים להידראוליקה ולחישוב כמויות 

( Schiøler 1973. שיולר )11-10-שטכנולוגיות אלה היו נפוצות וידועות במרחב במאות ה

סוגים שונים של מתקני שאיבה ומונה בעלי מקצוע שעסקו בכל אחד משלבי  14מתאר 

השאיבה לפי סוג המכשיר. הדעת נותנת, שעובדים אלה מילאו תפקיד חיוני באספקת מים 

צריכה פרטית. הדבר אינו צריך להפתיע שכן בתקופה זו חלה בעולם לחקלאות, לתעשייה ול
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 Young, Lathamהאסלאמי פריחה חסרת תקדים בכל ענפי הלימוד, המדע והטכנולוגיה )

and Serjeant 1990 .) 

 

 ישראל בתקופה האסלאמית הקדומה לפי המקורות-חומרי גלם בארץ 14.1

למדים ממקורות בני התקופה, המזכירים בין על המשאבים הטבעיים בדרום הלבאנט וניצולם 

השאר חומרי צביעה אדומים באיכויות שונות שהופקו בחלב שבסוריה וברבת עמון שבירדן. 

בהקשר זה יש לציין כי ברמלה נחשפו משקעי אוכרה אדומים בבריכות. נזכרים גם הרים 

בצי גיר אדום וקל לעיבוד )כנראה אבן חול(, ומר ,samaqqa)עשירים בחומר רך )

(hawwāraהמשמש לסיוד תקרות ולטיוח גגות ואיטומם. מוזכרות גם מחצבות אבן בארץ )-

. גופרית הובאה מעמק הירדן )אלַגוְר( ומלח 18באלדארוםישראל, במיוחד אחת של שיש 

 (. al-Muqaddasī 2001:154-155מים המלח ) –בצורת אבקה 

 
 
 

 ישראל וסוריה-ארץחקלאות ומסחר בתקופה האסלאמית הקדומה ב 14.2
 

"Islam is the only world religion founded by 
 a successful businessman" 
Issawi 1995 

    

( טען בזמנו, שהכיבוש הערבי השפיע במידה ניכרת על Watson 1981; 1983ווטסון )

ידי הכנסת חידושים וגידולים לא אוטוכטוניים לאזור, ומדבר במונחים של -החקלאות על

"מהפכה חקלאית". לגישתו קמו מתנגדים, שחלקו על המתודולוגיה שלו ועל מסקנותיו 

(Ashtor 1985; Crone 1985 במרוצת השנים חוקרים נקטו בגישת ביניים הגורסת, כי .)

אמנם הכיבוש האסלאמי תרם להפצת זנים חדשים ושיטות אגרונומיות, אך היקף התרומה 

                                            

אבן  –אלמקדסי מתכוון כנראה לסביבת בית גוברין, וסביר שהמילה 'שיש' מכוונת ל"אבן חברון"  18

( מציין, כי שווקי אשקלון מלאים 416:1975 גיר מלוטשת, שכן אין שיש באזור. מקור אחר )אלחמירי

יטי שיש, וייתכן שמדובר בפריטים שנבזזו והוצעו למכירה לשימוש חוזר, או בפריטי אבן גיר בפר

 שהסופר כינה בטעות שיש. 
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ישראל, -כל הנוגע לגידולים חקלאיים. לגבי הנעשה בארץלא היה מכריע כלל ועיקר, לפחות ב

א'; ב'( הראו, כי השינויים שחלו בדרום הלבנט 2000; 1998א'; ב'; 1996מחקריו של עמר )

היו נרחבים לפחות בתחום ניצול הצומח לתעשיית הטקסטיל. הכנסתם לשימוש של כותנה, 

(. מסתמנת 38-37:1998ור )עמר פשתן ומשי שינתה ללא היכר את היקף ייצור האריגים באז

תמונה לפיה הכיבוש האסלאמי שינה דפוסי ניצול של קרקע, וביחד עם שכלולים טכנולוגיים 

 Genequandבתחום ההשקיה אפשר הכשרת שטחי קרקע חדשים כבר בתקופה האמיית )

2001.) 

את הכיבוש הערבי גרם שינוי גיאופוליטי של ממש באגן הים התיכון, שמהר מאוד נתן 

 –אותותיו בעולם המסחר. בתקופות שקדמו לו, המרחב הזה התחלק בין שני גורמים עוינים 

האימפריות הביזאנטית והסאסאנית. הכיבוש הביא בהדרגה לאיחוד המערכות הכלכליות 

ולהסרת הגבולות. גבולות הח'ליפות החדשה השתרעו מהרי הפירנאים עד מרכז אסיה והודו, 

ל כשני מיליון קמ"ר )חלק גדול מהאזור הכבוש היה מדבר(. ממדי בשטח מיושב ששטחו הכול

הישות הפוליטית החדשה היו גדולים פי שניים וחצי מאלה של האימפריה הרומית. בשיא 

התפשטותה, האימפריה חולקה ליחידות פוליטיות רבות. עם זאת, נשמרו אחדות לשונית 

ומערכת משפטית משותפת  לצורך מסחר ומנהל( lingua franca-)הערבית הייתה ל

. ביטול הגבולות במזרח בין איראן וצפון הודו, ובין אירן לשטחים שריעההמבוססת על ה

הביזאנטיים לשעבר, היה גורם משמעותי ביותר בזירוז המסחר הבין אזורי. ביטול המיסים 

משוויין, היה גורם נוסף  25%-הכבדים שהוטלו במערב על סחורות, אשר הגיעו לפעמים ל

(. עלייתה של אליטה Issawi 1995:39-44שבגינו המסחר עם המזרח פרח ללא תקדים )

צבאית ושילטונית חדשה במזרח האימפריה יצרה שכבת עשירים, שפעילותם זירזה וחיזקה 

את הכלכלה והוותה כר נרחב להתבססות מעמד היצרנים והסוחרים. הכסף הפנוי בידי 

בת החקלאות, התעשייה והמסחר ואת ההתפתחות כובשים ערבים או מהגרים עודד את הרח

 (. Ehrenkreutz 1992:38-39של מיזמים עירוניים )

ישראל, קיימים שני מקורות שימושיים במיוחד: -אשר למסחר ולגידולים החקלאיים בארץ

הראשון בחשיבותו הינו אלֻמַקַדִסי, המספר כי המסחר בה ובסוריה מפותח ומניב רווחים 
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מות ארוכות של מוצרים שניתן למצוא רק באלשאם, מונה זני גידולים שונים נאים, מספק רשי

ומתאר את היתרונות של כל אחד מהם. תיאוריו כוללים מוצרים חקלאיים ותעשייתיים כאחד 

(al-Muqaddasī 2001:151-152 פרטים מועטים נוספים אפשר למצוא בספרו של אבן .)

עתיק במידה רבה מחיבורו של אלאצטח'רי , אם כי נראה שהוא הMiquel 1971)חוקל )

((Miquel 1978  שקדם לו. הוא מציין שווקים מרוצפים ומזון בשפע ובזול. תאור מעניין מספק

נָאִצר ֻח'ְסרו לגבי ענבים מיוחדים שגודלו באזור רמלה, אשר לדעתו אין להם מתחרים ועל כן 

(. יש לסייג Nāser-e Khosraw 1986:20הם מהווים ענף יצוא של העיר "לכל מקום" )

( שם הפרי מתורגם לצרפתית כ"תאנים". בתרגום Schefer 1970:65שבתרגום אחר )

הצרפתי, הנחשב פחות מדויק, מתואר יצוא "לכל הארצות", מה שמרמז על מסחר בין לאומי 

 (. Gil 1992: 241-249)וראה 

היום לאמת את קיומם של עם הכנסתן לשימוש במחקר של שיטות מדעיות חדישות, אפשר 

זנים שונים על סמך הממצא הארכיאולוגי ולהשוות מידע זה עם המקורות הכתובים. כמו כן 

 –( phytolithsניתן היום לזהות סימנים להשקיה קדומה באמצעות מחקר הפיטוליטים )

(. Rosen and Weiner 1994; Rosen 1999הצטברויות סיליקה שמקורה בשרידי צמחים )

ה תורם במיוחד להבנת השינויים שחלו במערכות ההשקיה והשפעתם על הכנסת מחקר ז

 גידולים חדשים.

מחקר ארכיאובוטני נערך בשנים האחרונות באתרים אסלאמיים קדומים, לרבות מהתקופות 

האמיית והעבאסית, כגון פחל. אפשר להסיק ממנו על הרגלי האכילה של האוכלוסייה, 

ורה, אגוזים ופירות אחרים. בשכבות האומיות נמצאו הוכחות שהתבססו כנראה על חיטה ושע

(, המשמשת בעיקר להפקת קמח. כן club wheatלגידול חיטה בעלת שיבולת בצורת אלה )

( ולראשונה זן בעל שיבולת two rowed hulled-barleyגידלו שעורה בעלת קליפה כפולה )

(. בבצרה שבעיראק גידלו Wilcox 1992:256עם שש שורות. גידול נוסף שזוהה הוא פסתק )

 Samuelשעורה, חיטה, עדשים ואפונה ירוקה, בנוסף לתאנים, זיתים וענבים המסורתיים )

1986 .) 
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ניתוח המקורות ההיסטוריים והמידע הארכיאובוטני מעלה, כי בתקופה האסלאמית הקדומה 

נות התבצעו אדפטציה והתאמה לתנאים המשתנים בתחום החקלאות. שתי מגמות שו

גיסא -גיסא, ומאידך-יום במגמה לקבל עודפים למסחר מחד-בולטות: ייצור מעבר לצרכי היום

אימוץ גידולים חדשים, אשר שינו את אופי השוק האורבני בעולם האסלאמי ואת המוניטין 

שיצאו לערים השונות. לצד אורז, בננות ולימונים, בולט בעיקר קנה הסוכר, שממנו הופק 

(. ברמלה נמצאו Mintz 1985; 2009; פלד 1999אה, עם הפניות, שטרן הסוכר הרווחי )ר

רמזים אחדים לתעשיית סוכר )וראה להלן(, אם כי כמה מהם מתקופות מאוחרות יותר, 

(. בחפירות 7:5, איור 2010; תלמי 9:1, איור 2009לרבות התקופה הממלוכית )קלטר 

אביב התגלה כלי -אוניברסיטת תלידי ליסה יהודה מטעם -שנערכו באתר רמלה )דרום( על

(. לפי עדנה שטרן, קיים דמיון בולט 10חרס ייחודי אשר זוהה כקשור לתעשיית הסוכר )איור 

. אם זיהוי זה נכון, זוהי הפעם 11-בינו לבין כלים שנחשפו באזור כברי, המתוארכים למאה ה

יילון )בע"פ( . איתן א19הראשונה שמתגלה ברמלה עדות מוחשית הקשורה לתעשיית הסוכר

בדעה שרמלה לא מתאימה לגידול סוכר, וחשיפת כלים לתעשייה זאת בעיר מרמזת על כך 

 שהיא הייתה מרכז לייצור כלים אלה, ולא של גידול.   

 

 רמלה של השווקים .15

כיאה לעיר בירה, רמלה התאפיינה במסחר ער ומגוון, שתרם ללא ספק באופן משמעותי 

( כעיר בנויה al-Muqaddasī 2001:139דסי מתאר אותה )לרמת החיים בה. לא בכדי אלמק

לתלפיות, שהתברכה במסחר רווחי ביותר והפרנסה בה קלה. הוא מספר על יתרונות 

ישראל, שכן המיסים נמוכים. יוצאים מן הכלל הם תעריפי השימוש בח'אנים, -המסחר בארץ

 (. Ibid.:159שהיו יקרים בעליל, בדומה למיסי הקרקע והרכוש )

                                            

. תודתי לליסה יהודה ולעדנה  L10113, במילוי שמעל טאבון A-38, ריבוע Mהכלי נמצא בשטח  19

 שטרן על מידע זה ועל הרשות להזכירו.
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. 20(128:1973קורות אחדים עוסקים בשווקי רמלה. החשוב שבהם הוא מג'יר אל דין )מ

תיאורו מתייחס לתקופה הטרום צלבנית, אם כי לא ברור לאיזו בדיוק הוא מתכוון. הוא מוסר 

תיאור מפורט של השווקים, לרבות שוק מוכרי הכותנה, שוק מוכרי החיטה ושוק מוכרי העץ, 

( אלסראג'יןאזור )אזור(. עוד הוא מזכיר את שוקי האוכפים )אליו מגיעים דרך שער י

והמלטשים, שוק הבשמים, את מוכרי הבשר ואת שואבי המים. כעדות לעושרה של העיר 

בתי אחוזה. גם אם מספר זה מוגזם וסמלי, יש בו  4000מציין הסופר, כי בסביבתה הוקמו 

 כפי שנראו בעיני מבקר מזדמן.  כדי להמחיש את היקף הפעילות הכלכלית בעיר ובסביבתה,

( מוסר תיאור דומה מאוד, וכנראה העתיק ממג'יר אל דין. 268:1975מקור אחר )אלחמירי 

, לכאורה לפני שזה חיבר את ספרו. תמוה הדבר, שאל דין 15-13-הוא חי ופעל בין המאות ה

וגם על  שוק עושי האוכפים, בשעה שאלחמירי מספר גם עליו – אלסראג'יןמספר על שוק 

, מושג בעל אותה משמעות. לא מן הנמנע כי שניהם הסתמכו על מקור אלאכאפיןשוק 

 משותף. 

אין ספק, כי השוק היה גם בתקופה האסלאמית הקדומה מרכז העצבים והלב הפועם של 

המסחר בעיר, כפי  שמיטיבים לתאר הנוסעים וההיסטוריונים. יחד עם זאת, עד כה שווקי 

ירות הארכיאולוגיות והשחזורים הם פרי ניתוח של המקורות רמלה לא אותרו בחפ

ההיסטוריים. בעולם האסלאמי היו שלושה טיפוסי שווקים: השוק העירוני, המשתרע לאורך 

רחוב אחד או יותר שלאורכם, משני הצדדים, ממוקמים חנויות ודוכנים; שוק במבנה סגור, 

, ח'אןכי מקורו היה מלכותי; וה קייסריהכלל יועד לתוצרת יוקרתית ואשר נקרא -שבדרך

 (.Kennedy 1985a; Sims 1978:99-100התחום בקירות או חומות ושימש גם אכסניה )

במרחב של ִּבָלאד ַאְלָשאם פורסמו מעט חפירות שבהן התגלו שווקים מהתקופה הנדונה, 

הקרובות  מכיון שהרס ובנייה מחדש מנעו השתמרות השווקים בצורתם המקורית. המקבילות

 Roll andארסוף )-ביותר לרמלה מבחינת סוג השוק והמסגרת הכרונולוגית התגלו באפולוניה

                                            

ע לי רבות בתרגום הטקסטים של מג'יר אל דין ואלחמירי מהמקור אני מודה לכמיל סארי, אשר סיי 20

 בערבית.
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Ayalon 1987( ולאחרונה גם בבית שאן )Bar-Nathan and Atrash 2011a:8 על השוק ;

(. באפולוניה נחפר קטע ארוך )אם כי לא שלם( של 64-59:1997האמיי שם ראה ח'מיס 

לפחות.  9-ועד למאה ה 7-חופרים כשוק ותוארך למן שלהי המאה הידי ה-רחוב שזוהה על

מניתוח הממצא הם הסיקו, שהוא התמחה בסוג מסוים של תעשייה או מתן שירותים, וזאת 

מכיון שלא התגלו כלים האופייניים למלאכות, אם כי עדות זאת שבשלילה הינה נסיבתית. 

א עשוי להעיד על עיסוק בענפים הכרוכים בצדק מציינים רול ואיילון, כי ייתכן שהעדר הממצ

בשימוש בחומר מתכלה )כגון קליעת סלים או אריגה(. יחד עם זאת, הכמות הגדולה של 

חיים עשויה לרמז על כך, שהאזור הוקדש לעסקי המזון. חלוקה -מתקני בישול ועצמות בעלי

 vonים )פונקציונאלית זאת תואמת את התיאורים ההיסטוריים )לעיל( ומחקרים נוספ

Grunebaum 1961; Sharon 1973:96 חלוקה זו, שעליה מקפידים בשווקים מסורתיים .)

 (.Sims 1978:100-101עד ימינו, מקורותיה עוד בתקופות הקלאסיות )

, ברבים צירפיעל מנת לאפשר פעילות מסחרית שוטפת פעלו בשווקים המוסלמיים חלפנים )

מנים, אך הם עסקו גם באימות ובהערכה של (, שתפקידם היה אמנם להחליף מזוציארפה

ידי שקילה, שכן כך קבע -(. קביעות אלה נעשו עלLindsay 2005:113המטבעות השונים )

(, חוקים ונהלים אלה נקבעו בתקופה Cahen 1981:326המשפט המוסלמי. לפי חוקרים )

ס למטבעות לא כן הצטוו המאמינים להתייח-של פלורליזם תרבותי ותנודתיות מוניטארית, ועל

לפי החזות אלא לפי המשקל, וזאת על מנת להבטיח מסחר הוגן. בעל תפקיד חיוני היה 

(, מפקח בעל סמכויות נרחבות שתפקידו העיקרי היה Cahen and Talbi 1971) ֻמְחַתִסבה

(. מקורות אחדים מדווחים עליו, כגון Lindsay 2005:114לדאוג לתקינות הפעילות בשווקים )

(, הווזיר של Bowen and Bosworth 1995:69-73, ראה 1018-1092אלֻמלכ )נִָט'אם 

השליט הסלג'וקי ַמִלּכ שאה, אשר הדגיש את חיוניות התפקיד בספר שכתב. מספר זה, 
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שהוא קובץ נהלים, עולה מידע רב בנוגע לחובות ולזכויות של הקונים והסוחרים, כללי 

 .  21ִחְסָבהרבות תנאי ההתנהגות בשוק והמלצות לבעלי התפקידים, ל

לצד כלי יבוא שהתגלו בעיר  –אשר לממצא הארכיאולוגי המעיד על חיי המסחר, ראוי להזכיר 

, איור 76-74ב':2000; זלינגר 74-73:2000את המשקולות האופייניות לתקופה )קלטר  –

2:108 ;Kletter 2005a; Tal and Taxel 2008:205-209 הן עשויות ברונזה וזכוכית .)

; 2011וצורתן מגוונת: קובייה, מלבן פחוס, גליל דו חרוטי או צורת חבית זעירה )הולנד 

Morton 1985; Holland 1986; 2009:41-51; Khamis 1996:232; 2010:279-282 .)

(, למנוע זיופים 74:2000באחדות מהן חרוטים מוטיבים שונים, שנועדו, לדעת קלטר )

)על מטבעות, טביעה, מידות ומשקלים בִּבָלאד ַאְלָשאם ידי שיוף פני המשקולת -במשקל על

(. משקולות דומות, שהתגלו בחפירותי ברמלה )דרום(, יוזכרו Gil 1992:257-260ראה 

 להלן. 

 

 רמלה באזור בתעשייה וגהות אקולוגיה .16

בבואנו לנתח את התכנון הכללי של אזור התעשייה הנרחב שנחשף ברמלה )דרום(, ובפרט 

תברואתי, לא ניתן להתעלם מהעובדה, שהמקום תוכנן ונבנה באופן טבעי –האקולוגיבהיבט 

ישראל ובלבאנט זה מכבר. יש להמנע מהשלכת עולם -לפי גישות, שהיו מקובלת בארץ

המושגים המודרני על הקדמונים, בעיקר כשמדובר בתהליכי ייצור המותירים אחריהם פסולת 

. ר העבודה והשפעתם על האוכלוסייה שבסביבהולכלוך ובשמירה על כללי בטיחות באת

אולם מסתבר, שבימי קדם מודעות זו לא הייתה פחותה מאשר בימינו, והספרות התלמודית, 

–74:1976למשל, משופעת בהתייחסויות לסוגיות רעש, ריחות רעים ושאר מפגעים )קוטלר 

(. סגולות האוויר 89-47:1993; רקובר 118-99:1993; רוזנסון 1989; זיכל 1988; סולימן 81

הטוב היו ידועות )סוכה כ"ח, ב(. המקורות מתייחסים גם לצפיפות בערים, כגון רש"י, הדן 

                                            

גיסא זו שאיפתו של כל מוסלמי להתרחק מהרע ולהתקרב -משמעות כפולה: מחד חסבהלמושג  21

גיסא הוא מתייחס לאנשים ולמוסדות העוסקים באכיפת כללי -למידות הטובות והנעלות, ומאידך

   (.Cahen and Talbi 1971ההתנהגות והמוסר )ראה 
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בסוגיה )כתובות ק"י, ע"ב( האם אפשר להכריח מישהו לעבור מהעיר )הקטנה( אל הכרך 

)הגדול(. המקורות מתייחסים בין היתר להשפעות החיוביות והשליליות של הרוח )לדוגמא 

טין ל"א, ב'; יומא כ"א, ב'; בבא מציעא פ"ו, א'( ולנזקי ריחות רעים )למשל בבא בתרא כ"ה, גי

א'; כתובות ע"ז, א'(. בהלכה היהודית מבוטאת שאיפה לתכנון ערים תוך התייחסות להרחקת 

אזורי תעשייה משטחי מגורים, השארת מרחבים פתוחים לאוויר ולנוי, מניעת צפיפות דיור 

-221ותחזוקה של דרכי תחבורה ואף בטיחות בבנייה )שינובר וגולדבר  וריחות, תכנון

(. מחשבה 81-74:1976(. החוקים עסקו גם בשמירה על איכות המים )קוטלר 203:1993-4

ומאמצים הושקעו בצמצום מפגעים תברואתיים, וגורמים כגון טופוגרפיה, כיווני זרימה של 

 (. 55:*2011)איילון ולוי נגר עילי, רעש ומשטר רוחות נלקחו בחשבון 

נראה כי גישה זו יושמה הלכה למעשה, גם אם לא בשלמות. ביטוי מוחשי לכך התגלה 

במחקר הארכיאולוגי. נושאים כגון ריכוז ופינוי אשפה ומניעת מפגעים אקולוגיים משכו 

( ובארץ )לדוגמא איילון  Beck and Hill 2004תשומת לב רבה מצד חוקרים בעולם )לדוגמא

(. Sumaka'I Fink 2008;56*-55:*2011; איילון ולוי 120:1997; הירשפלד 218-217:1997

נעשו גם ניסיונות להגדיר גבולות ערים באמצעות מיפוי של שפכים ומזבלות סביב תחום 

 (.Tal and Taxel 2012המגורים )לדוגמא 

אזורי התעשייה גם ברמלה ניכרת הקפדה רבה על נושא האקולוגיה. בתמורות שחלו במיקום 

בולטת דאגה והתחשבות בכיוון הרוחות. האזור החדש שהוקם בצפון העיר עם בנייתה נבחר 

תברואתי עמד בראש מעיינם של מקבלי ההחלטות, –בקפידה ונראה, כי השיקול האקולוגי

אשר לקחו בחשבון את כיווני הרוחות על מנת לאפשר חיים תקינים בעיר החדשה 

 (.11והמתפתחת )איור 

בשנים האחרונות נחפרו אזורי תעשייה שונים, לרבות מהתקופות האסלאמיות, בהם אפשר 

ארסוף )רול ואיילון -להבחין בתכנון שלקח בחשבון את איכות החיים. כך למשל באפולוניה

58-57:1989 ;Gorin-Rosen 2002:9*; Tal, Jackson-Tal and Freestone 2004 ובנס )

 ה(. פ-ציונה )עוזי עד, מידע בעל
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)לעיל( כמפקח ורגולטור על המתרחש בעיר האסלאמית,  מחתסבבין תפקידיו הרבים של ה

היה גם הפיקוח על אספקת המים, ניקוי בורות הספיגה והשגחה על התברואה העירונית 

בכלל, והדעת נותנת שפקיד כזה שירת גם ברמלה. בין השאר היה עליו לוודא כי מקורות מי 

ו כהלכה. גם בתחום זה סמכויותיו היו נרחבות ביותר, ולהבדיל השתייה והסבילים יתפקד

 Scanlon, הוא יכול היה לחקור כל הפרת חוק ללא צורך בתלונה כתובה )קאצ'ימה

1970:183, esp. n. 7-8 .) 

התייחסותם של מתכננים ובנאים קדומים בתקופות שונות, לרבות האסלאמית הקדומה, 

. הכיבוש הערבי לא הביא עמו חילופי אוכלוסין, ואין סיבה להיבטים אקולוגיים ידועה, כאמור

להניח שחלו תמורות בהרגלי ההיגיינה של תושבי הערים, לרבות בכל הנוגע לטיפול בפסולת 

תעשייה. ייתכן אפילו שהלכות הניקיון באסלאם אף הגבירו את המודעות לכך. די לבחון ספרי 

די להבין את החשיבות שמלומדי האסלאם, ( בכ13-רפואה )אמנם מאוחרים יותר, מהמאה ה

(. אשר Hamarneh 1982:377-378ייחסו להיגיינה ולרפואה מונעת ) 22כגון אבן אלֻקפ,

להיגיינה האישית, היבט נוסף התחזק לאחר הכיבוש האסלאמי, והוא הצניעות והחיפוש אחר 

תים נבנו פרטיות. חוקרים אחדים זיהו השפעה של נושאים אלה על מבנה העיר, שבה הב

 vonכשפתחם בצד המרוחק מהרחוב, ונדיר שדלתות פנו האחת כלפי השנייה )

Grunebaum 1961:148; Scanlon 1970:182 .) 

שתושביה ניצלו את זרימת הנילוס לסילוק מפגעים,  ,מערים אסלאמיות כגון אלֻפְסטאט

ה פשוטים מוכרות מערכות סניטציה מרשימות. ניתן לעקוב אחר התפתחותן מבורות ספיג

בימיה הראשונים של העיר עד למערכות מסועפות במבנים בעלי ארבע וחמש קומות, עם 

(. מעניין Ibid.:188-194, Plans I-IIIשירותים בכל קומה וצנרת ששולבה בקירות המבנים )

להשוות זאת עם השכונה העבאסית, שנחשפה מעל התיאטרון הרומי בטבריה, שבה כמעט 

                                            

כינויו של רופא, בן לכנסייה האורתודוקסית האפוסטולית מאנטיוכיה, ששמו המלא אמין אלדולה  22

אבו אל ַפרג' ֻמוַָפק אלדין יעקוב ב. אסחאק. מקור הכינוי בתל אלֻקפ, דרומית לאלכרכ. הוא גם היה 

 Hamarnehאלשאם ראה מוכר בשם אלכרכי לפי מקום הולדתו. לסיכום על ראשית הרפואה בבלאד 

1982:374-375. 
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; ראה גם הירשפלד ומאיר 2010יגה לקליטת מי שופכים )אטרש בכל בית נחשף בור ספ

ב'(. הבורות, המאפיינים בתי מגורים, הם עגולים, 2008; 3א, איור 2008; הרטל 2006

מדופנים באבני גוויל וחסרי ציפוי טיח ורצפה. לעומת זאת, כאשר היה מדובר בכמות גדולה 

והנפח שלהם השתנו. דוגמא טובה לכך  של פסולת, למשל באתרים תעשייתיים, סגנון הבנייה

עגולים, מרובעים ומלבניים, שאורך כל  –היא רמלה, שבה נחשפו בורות ספיגה רבים ושונים 

צלע בחלקם הגיע למטרים אחדים. בור הספיגה העגול טיפוסי גם לאזורי המגורים ברמלה 

מאפיין בעיקר  (, בשעה שבור הספיגה המלבני הגדול והעמוק3, איור 2006)לדוגמה טואג 

 כלל מקורים בקמרון. -אזורי תעשייה )להלן(. בורות אלה היו בדרך

קל להבחין ברמלה בין בורות הספיגה לבין בורות בנויים, חצובים או חפורים שנועדו למטרות 

אחרות, כגון אגירת מים או טיפול במוצר תעשייתי, שכן אלה טויחו על מנת למנוע חלחול 

בולטת במיוחד ברמלה )דרום(, שם נחשף מספר יוצא דופן של מתקני  ואובדן הנוזל. התופעה

תעשייה. תיארוך בנייתם של הבורות קשה שכן לאחר יציאתם מכלל שימוש הם הפכו לבורות 

אשפה. על סמך הממצא שהתגלה בתוכם נראה, כי רובם חדלו לתפקד בתקופה העבאסית, 

ימני הרס ותיקון. הרס שיטתי כזה, בו (. בכמה מהם ניכרים ס15-12)איורים  9-8-במאות ה

ידי רעש האדמה של שנת -זמני ומפוזר, המאופיין בסדקים ובעיוותים, יכול היה להיגרם על

או רעש אחר הסמוך לו בזמן. ניתן להניח, שהמתקנים והבורות נבנו בתקופה האמיית,  749

קם עדיין תפקד , אם כי חל9-8-נפגעו ברעש, שוקמו ויצאו סופית מכלל שימוש במאות ה

 מאוחר יותר.

הכמות הגדולה והפריסה הנרחבת של בורות הספיגה מרמזות, שנוקזה אליהם כמות גדולה 

מאוד של נוזלים וחומרים אחרים. רוב הבורות והתעלות שהובילו אליהם היו מקורים בכיפה 

האדמה או בקמרון, כלומר השפכים לא באו במגע עם האוויר, כנראה כדי למנוע מפגעי ריח. 

 חמרהברמלה אינה מצטיינת בכושר הספיגה שלה, ובמקרים רבים הבורות נחפרו באדמת ה

ולא הגיעו עד החול, הניחן ביכולת ספיגה גבוהה. במהלך החפירות שנערכו באתר פקדו אותו 

חלחלו אל תת  –אשר נאגרו בבורות הספיגה שנחשפו  –לא פעם גשמים עזים, שמימיהם 

, לפעמים במשך ימים אחדים. עדות לכך שהמצב בתקופות הקרקע בקצב איטי למדי
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הקדומות היה דומה היא הלמינציה הדקה של שכבות המשקע והמילוי, שהובחנו בחתכים 

הארכיאולוגיים בתוך הבורות, עדות לנוכחות נוזלים במשך תקופות ממושכות למדי. יכולת 

ר את הצורך בקירוי הספיגה הנמוכה של הקרקע בשלוב הריחות הרעים עשויים להסבי

הבורות ואת הכמות הגדולה כל כך של מתקני ספיגה. בהקשר זה מעניין לציין, כי ממצרים 

עשר אזכורים של בעל מקצוע שעסק בחפירת בורות -ידועים שנים 14-10-של המאות ה

 (. Shatzmiller 1994:104ספיגה )

 9-תאוצה במאה ההוצאתו של אזור התעשייה אל מחוץ לעיר היא חלק ממגמה שצברה 

(. דוגמא טובה Walmsley 2007:119ברחבי האימפריה, למרות שראשיתה עוד קודם לכן )

( ובו תעשיות Meinecke 1995לכך הוא אזור התעשייה של העיר אלרקה שבסוריה )

 Henderson 1999; 2000:88; 2003; Henderson, McLoughlin andקראמיקה וזכוכית )

McPhail 2004; Heidemann 2006בגדאד(. אלרקה הייתה העיר הגדולה ביותר ממערב ל 

(, וסביר שאזור התעשייה שלה היה מהגדולים והמפותחים Ibid.:33בתקופה העבאסית )

, כלומר "רקה הבוערת", ולדעת היידמן )שם( אלמחתרקהבאימפריה. אלמקדסי כינה אותה 

פחמות שפעלו בתחומה. נראה כי ייתכן, כי הסיבה הייתה המספר הגדול של כבשנים ומ

הדאגה לתנאי התברואה בעיר הביאה את מתכנניה לבנות אזורים נפרדים לתעשייה 

 (. Walmsley 2000:305מזהמת, תוך התחשבות בכיווני הרוחות )

 

 ?מרמלה חלק היה( דרום) רמלה האתר האם: העיר גבולות .17

ה תכנונית חלק אינטגראלי נשאלת השאלה, האם אזור התעשייה ברמלה )דרום( היה מבחינ

של המרקם העירוני או שמא הם היוו שתי חטיבות נפרדות, לפחות מהבחינה הפיזית. סוגיה 

זאת אינה קלה, שכן עד כה לא הוגדר תחומה של רמלה הקדומה, למרות שהנושא העסיק 

רבות את החוקרים. שיטות שונות הוצעו לכך, כגון ניתוח מקורות היסטוריים וממצאים 

פי בתי הקברות שהקיפו אותה, ומן הסתם השתרעו מחוץ -יאולוגיים ואף תיחום העיר עלארכ

 (.4: 2008לתחום העירוני )אבני 
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(. לטענת סורדל, ניתן לזהות Sourdel 1981:391מקובל להניח, שהעיר הייתה מבוצרת )

ם לכך. בעיצוב הערים האסלאמיות מאפייני תכנון של הערים הקלאסיות, וגם לוז וגת מסכימי

ובירדן על מנת להציע, כי העיר  23לוז מתבסס על מקורות היסטוריים והשוואות לערים בלבנון

חפירות ארכיאולוגיות  22גבי מפה -עשר שערים. הוא סימן על-הייתה מבוצרת והיו לה שנים

חשובות על מנת להוכיח, כי העיר הייתה גדולה, אם כי לא השתרעה על מיל רבוע, כפי 

(. גם גת תומך בדעה שהיו חומות סביב 16; איור 36, 32-31:1996סי )לוז שתיאר אלמקד

העיר, למרות שאלמקדסי לא הזכירן אלא דיבר על דרכים שהובילו אליה וממנה. גת מאמין כי 

הגיאוגרף התכוון לשערים בחומות ומייחס לעיר שטח גדול, אם כי לא כדברי אותו מקור )גת 

82-79:2003 .) 

( נעזר אף הוא בתפרוסת של ארבעים חפירות, שבהן Petersen 2005, Fig. 53פטרסן )

נמצאה קראמיקה מהתקופה האסלאמית הקדומה, על מנת להתוות את גבולות העיר. לדעתו 

-היא השתרעה בצפון )?( עד 'בריכת הקשתות', במזרח עד למסילת הברזל, במערב עד כ

 קמ"ר.  1.5מר שטח של , כלו40מטר מעבר למסגד הלבן ובדרום עד לכביש  200

פי דברי -תומך בכך שהיו חומות סביב העיר, על Whitcomb 1995a:492)גם ויטקומב )

(, 9:2008אלמקדסי, ומציע שהייתה גדולה מכפי שהציע פטרסן. בדעה דומה מחזיק אבני )

( הציע, על 89:2009(. שמואלי )17שהתבסס בעיקר על בתי הקברות לתיחום העיר )איור 

, כי העיר GISח היסטורי ובדיקת ממצאי החפירות תוך שימוש בטכנולוגיית סמך ניתו

ק"מ.  X 1.3 1.3ק"מ, כאשר לבה הבנוי בצפיפות שטחו  X 2.5 2.5השתרעה על שטח של 

עם זאת, בהתבבסו על המספר הגדול של החפירות שנערכו ועל העדות השלילית בנדון הוא 

 הציע, כי זו הייתה עיר פרזות.

                                            

ידי האמיים בשנת -( שבבקעת הלבנון, אשר נבנתה עלעין אל ג'ר) ענג'רלוז מתבסס בעיקר על  23

. היא הוקפה בחומה ובה מגדלים עגולים למחצה ושני רחובותיה הראשיים הצטלבו במרכזה, 715

 Chehabע לתיארוכה, אך שהאב )בעל מאפיינים קלאסיים. רוב החוקרים מסכימים בנוג בטטראפילון

  ( הציע, כי הבנייה האמיית התבססה על שרידים מן התקופה הביזאנטית.1993:46
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, 26:2008ממצאים ארכיאולוגיים היכולים לאשר קיום מערכת ביצור, שיאון וטואג )מבחינת 

קמ"ר. החלק  0.5( הציעו, כי באזור המסגד הלבן אותר מתחם מוקף חומות בשטח של 29

המזרחי של העיר היה, לדעתם, שטח חקלאי מחוץ לתחום זה, וזאת בשל העדר ממצא 

ידי ממצאי החפירה של טורגה באזור תחנת -בחפירותיהם. טענה זו הופרכה לאחרונה על

פה(. עוד מייחסים שיאון וטואג אופי של ביצור לממצאיה של פלביה -הרכבת )מידע בעל

סונטג בחפירתה ברח' ויצמן. למרות שנות המחקר הרבות בעיר ומספר לא מבוטל של 

אורה חפירות ארכיאולוגיות, טרם נמצאה עדות חד משמעית לקיום חומות, מה שמאשש לכ

את הצעתו של שמואלי. אולם רובן היו חפירות הצלה מצומצמות ומעט מאוד מהן, אם בכלל, 

נערכו במקומות שבהם יכלו להמצא חומות העיר. כמו כן אין להתעלם מן האפשרות של שוד 

מסיבי של אבני הביצורים או שהחומות נבנו, לפחות בחלקן, בלבנים, שאיתורן בחפירות 

 ם לובנה סופית ויש להמתין לגילויים נוספים.קשה. סוגייה זו טר

אלמקדסי מתאר את מסגד העיר הממוקם באזור השוק, ומפליג בשבחים על יופיו. חוקרים  

( 95-93:2003; גת 103:1958סבורים, כי מדובר במסגד העומד על תילו עד ימינו )קפלן 

דווקא באזור  (, למשל, הציע, כי המסגד הוקםWhitcomb 1995b:282אולם ויטקומב )

 הדרומי של העיר. 

אלמקדסי תיאר, כאמור, את רמלה כעיר שממדיה מיל רבוע. באמצעות נתון זה ניתן לבדוק, 

האם אתר רמלה )דרום( היה חלק אורגני שלה. הבעיה מתעוררת בבואנו להגדיר את תחום 

ד, כפי העיר, מכיוון שלא ברור מה היה מרכזה. הדעת נותנת, שזה היה מקום השוק והמסג

(, ומהמסגד יש למדוד במפתו מרחק של חצי מיל. שאלה נוספת היא, 16שהציע לוז )איור 

מ',  2466( הציע Clermont-Ganneau 1888:211גנו )-מה היה אורך המיל האמיי. קלרמון

 Lagrange. ראה גם van Berchem 1922:22-29 and n. 1-3מ' ) 2500-כ –ואן ברכם 

( טען, Hinz 1955:63מ'. הינץ ) Lagrange 1894:136 )– 2592(, ולגראנג' )1896:306

שלא ניתן לקבוע את אורכו משום שלא היה קבוע. אלעד, שהתבסס על אבני מיל שנתגלו 

על סמך מידע שמקורו בפקיד האחראי על הדואר והמודיעין, ולפיו  –ברמת הגולן, חישב 

 2285שאורך המיל האמיי היה  –מ'  2400-ל 1500אורך המיל בתקופה העבאסית היה בין 
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(. שרון הצביע על הקושי בקביעת מידה מדויקת על בסיס מקורות Elad 1999:46מ' )

כלל המרחק נמדד ב"ימי -ספרותיים, המשקפים את התקופה העבאסית, ומשום שבדרך

פי אבן המיל שנמצאה באבו גוש הוא -צעידה" ולא ביחידה קבועה. בעקבות ואן ברכם ועל

(. בעוד שלוז Sharon 2004:105-109מ' ) 2000-המיל האמיי היה כ קבע, שאורך

(, שמחקרי שרון ואלעד לא היו בידם, Whitcomb 1995a:492( וויטקומב )37:1996)

מ',  1470מ', גת טען שמדובר במיל הרומי, כלומר  2000מחזיקים בדעה שמדובר במיל בן 

לים יותר מבירת האימפריה, דבר ושימוש במיל ארוך יותר היה מתווה לרמלה ממדים גדו

שאינו סביר. הוא טוען, שהשימוש במיל הרומי היה עדיין נפוץ במרחב ואף מצטט דוגמאות 

(. אולם קביעה זו אינה נראית מבוססת, שכן מידות המיל 93והערה  79:2003לכך )גת 

 . 24(262-257:2003השתנו מאוד, לרבות בתקופה האסלאמית הקדומה, כפי שהוכיח אלעד )

הבדלים אלה אינם פרט זניח, שכן הם עשויים לקבוע האם אתר רמלה )דרום( נכלל בתחום 

העירוני או לא. לדעתי יש לבחור ביחידת המידה שנהגה בימי אלמקדסי, ומכאן, שהעיר 

מ'. בכדי להתוות את גבול רמלה בימיו יש אם כן  2200-1800הייתה ריבוע שאורך צלעו 

ים המתאימים, לפי הצעות החוקרים השונים, סביב מרכזה לסמן במפה ריבועים במרחק

כיון שהמרחק האווירי בין המגדל הלבן לקצהו הצפוני  18).המסגד הלבן )איור  –ההיפותטי 

ובהתחשב במספר הבדיקות הארכיאולוגיות  25מ', 1100-של אתר רמלה )דרום( הוא כ

הן. תחת זאת, בשטח שנערכו באזור ובהיקפן, חזקה על חומת העיר שהייתה מתגלה ב

                                            

מ', הרי שבתקופה העבאסית  2285כפי שהראה אלעד, בעוד שבתקופה האמיית אורך המיל היה  24

פורמות של ( מספר, שלאחר הר947-946/ 345מ'. ַאְלַמְסעּודי )מת  2500-ל 1500אורכו היה בין 

(. אולם לא ברור 39, הערה 261:2003אמה )אלעד  4000-( נקבעה מידת המיל ל833ַאְלַמְאמּון )מת 

 1995ס"מ )כלומר אורך המיל היה  49.875האם מדובר ב"אמה החוקית", שלדעת הינץ אורכה היה 

ו סוף המאה עד אמצע א 9-ס"מ, ואזי אורכו היה )מאמצע המאה ה 54.04מ'(, או ב"אמה שחורה" של 

  מ'. 1973מ'. ואן ברכם, לעומת זאת, חישב מידה של  2161( 10-ה
של מרחב מרכז של רשות העתיקות. תודתי לחן בן  GIS/GPSהמדידה נעשתה באמצעות מערכת  25

 ארי ולאנג'לינה דגוט על הסיוע בהפעלת המערכת ובהפקת הנתונים.
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לא התגלה כמעט דבר פרט לבתי קברות ולשטח חקלאי, המאופיין  40המשתרע עד לכביש 

 בתעלות השקיה ומתקנים לחלוקת מים. 

בחפירות הרבות שנערכו באתר רמלה )דרום( הובררו גבולותיו, לרבות לכיוון צפון. בשטחים 

U ,V ,A ,A1 ,B ,C  הובחן בברור, כי עוצמת השרידים הקדומים וצפיפותם הולכות ופוחתות

לכיוון זה. יתרה מזאת, הממצא בשוליו הצפוניים של האתר היה בעל אופי פריפרי בעליל: 

ערמות שפך, מזבלות וצנרת ענפה, ששימשה כנראה להשקיית השדות, וזאת, בניגוד 

, בין 40וליו הצפוניים של האתר וכביש לצפיפות השרידים בדרום. כל השטח המשתרע בין ש

, נבדק ביסודיות ועד כה לא נמצאו בו שרידים 431בסיס פיקוד העורף למפגשו עם כביש 

קדומים בעלי משמעות. כאמור, מדובר בשטח ששימש לחקלאות או לקבורה )גורזלזני 

, איורים 2008; ראה גם און 2011; שמואלי 11, 6-4, איורים 2011; מסארווה 8, איור 2006

(. מכאן, שלא הוכח קשר טריטוריאלי רציף בין 12-11, 4-1ג', איורים 2008; גורזלזני 4-1

אתר רמלה )דרום( לעיר, ונראה שביניהם הפריד שטח פתוח והוא היה מעין שכונה 

תעשייתית בשוליה הדרומיים, הקשורה אליה מבחינת מנהל ושירותים אך מופרדת ממנה 

להמעיט בחשיבות מחקרי לוז וגת, שנועדו להבין את התפתחות העיר  פיזית. למרות זאת אין

 ואת יחסי הגומלין שנרקמו בינה לבין ענפי התעשייה שהתפתחו בה ובקרבתה.

 

 

 

  ובסביבתו( דרום) רמלה באתר חפירות .18

נערכו חפירות הצלה רחבות היקף באתר זה, לפני סלילת כביש  2008–2004בין השנים 

(. האתר נמצא מדרום לרמלה, בין 20-19ם של משרד השיכון )איורים וביצוע פרויקטי 431

, המוביל למושב. 4304לפאתי מצליח, ומרכזו השתרע ממזרח וממערב לכביש  40כביש 

בשטח במקום היה בעבר מתקן צבאי, הוא מחנה עודד, והשכבות העליונות של האתר נפגעו 

לי מרשות העתיקות. בסקרי פיתוח ידי אורן שמוא-קשות עקב כך. הוא התגלה באקראי על

דונם(  200-150( התברר, כי האתר גדול ממדים )2007ועבודות מקדימות )שמואלי וקניאס 
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ובעל פוטנציאל ארכיאולוגי רב, ונערכו בו חפירות רבות. הראשון שחפר היה יחיאל זלינגר, 

ידי אורן טל ואיתמר טקסל -(, וחפירות נוספות נערכו עלA-Cיִדי )שטחים -אשר הוחלף על

( ושמעון B(, אלכסנדר און ז"ל מרשות העתיקות )שטח Aאביב )שטח -מאוניברסיטת תל

 D-ו A1 ,B1 ,C(. שטחים Cאילן )שטח -ריקלין, רונה אבישר וג'ו עוזיאל מאוניברסיטת בר

אביב )בהנהלת -ל אוניברסיטת תלנחפרו במיזם משותף ש F-ו Eיִדי, ושטחים -נחפרו שוב על

, G ,H ,I ,J ,K ,J1 ,H1 ,K1אורן טל( ורשות העתיקות )בהנהלתי(. בהמשך נחפרו שטחים 

P ,Q ,R ו- S יִדי, ושטחים -עלM ו-N אביב )בהנהלת אורן טל, -ידי אוניברסיטת תל-על

נה נערכו , ולאחרוTאיתמר טקסל, ליסה יהודה ויצחק פז(. מאוחר יותר שבתי לחפור בשטח 

. החפירות סיפקו 26ידי אלירן אורן ואלי הדד-שבפאתי האתר חפירות השלמה על Uבשטח 

שפע מידע וחידושים רבים, לרבות ממצאים מתקופות קדומות יותר. בין היתר התגלו 

(, עדויות לרעש אדמה רב עוצמה 2008לראשונה אתר פרהיסטורי )גורזלזני וספיבק 

וכחות להתיישבות וקיום תעשייה כבר בתקופת הברונזה ( וה34, 32ב':2008)גורזלזני 

 Yasur-Landau and Samet 2008; Sweeneyב';2009א'; 2009התיכונה ב' )גורזלזני 

2008; Shimelmitz 2008 כמו כן נחשפו שכבות המתוארכות לתקופות 4:21( )איור .)

אמיית, הפרסית, ההלניסטית, הרומית הקדומה, הרומית המאוחרת, הביזאנטית, ה

איח'שידית, והתגלו ממצאים ספוראדיים מהתקופה -העבאסית, הפאטמית והטולונית

 . 27(Tal and Taxel 2008:33-124העות'מאנית )

מהחפירות עולה, שבמקום פעל בתקופה האסלאמית הקדומה אזור תעשייה, שהפעילות בו 

י כסף וזהב הייתה ענפה וכנראה הניבה רווחים נאים, אם לשפוט לפי המטמון של חפצ

(. מהממצאים עולה, כי האזור היה מאורגן מבחינה מרחבית לפי 5:22)איור  11-מהמאה ה

תחומי הפעילות במתקנים, חלוקה שנשמרה במשך כל התקופות. ניתן להבחין בתכנון, 

, J ,K( וסמטאות, בעיקר בשטחים insulaeהכולל אוריינטציה מועדפת של מבנים, מבננים )

                                            

 .6לרשימת פרסומים ראה נספח מס' לרשימת הרשאות ורישיונות לפי חופר, שטח ומוסד ו 26

 .11-10לסיכום הסטרטיגרפיה באתר ראה נספחים מס'  27
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S ,P ,Q ,Rיות המיוצגות באתר והמתקנים הקשורים בהן מגוונים מאוד. כאמור, . התעש

הייעוד של השטח כאזור תעשייה לא התחיל בתקופה האסלאמית, והתגלו בו מתקנים רבים 

 שפעלו עוד לפני הקמת רמלה. 

בתקופות הרומית והביזאנטית חלה התמחות בולטת של האזור במלאכת הקדרות, וכבשנים 

(. פעילות זו נמשכה כנראה זמן רב, כפי שמעידים ששה כבשני 21)איור רבים התגלו בשטח 

לתקופה  .(5, 3ב', איורים 2009; גורזלזני 5:21גבי השני )איור -יוצרים שנבנו האחד על

. נראה כי בסוף התקופה הזאת ולאחר Gהביזאנטית שייך גם בית גתות גדול שנחשף בשטח 

ני. חלה ירידה בולטת בכמות בתי היוצר )שנבנו ייסודה של רמלה, האזור עבר שינוי תכנו

באזורים אחרים של העיר( והאזור התמלא במתקנים אחרים, בעיקר כאלה הקשורים 

, לדוגמא, בשוליים הצפוניים של האתר, נראה בברור כי מתקנים מטויחים Uלנוזלים. בשטח 

 גבי השפך של פסולת הקדרים. -נבנו במקום כבשנים, על

התקופה האסלאמית הקדומה שהתגלה באתר רמלה )דרום( הוא עשיר הממצא החומרי מ

(, כגון 6-5:24ומגוון. הקראמיקה מלמדת על קשרים מסחריים ענפים עם ארצות שונות )איור 

( מרמזים 26-25מצרים ואף סין. מצבורי פריטים ארכיטקטוניים בעלי אופי כנסייתי )איורים 

ידי גילוי כמות גדולה של קוביות -חוזקת עלעל כנסיות באזור אשר פורקו. סברה זאת מ

(. כלי היבוא כוללים 5-4:26פסיפס מזכוכית, שמקורן במבנה יוקרתי, כנראה ציבורי )איור 

(, שמקורה כנראה בחצי האי ערב. כמות גדולה של 4:24פריטים עשויים אבן סטיאטיט )איור 

יל(. כמו כן נחשפו באתר ( מרמזת על פעילות מסחרית ערה )לע27משקולות ברונזה )איור 

ב'(, אם כי ממדיהם 2009שני בתי מרחץ, המעידים על שמירה על היגיינה אישית )גורזלזני 

צנועים יחסית לאלו מהתקופות הקודמות. ייתכן כי הסיבה לכך נעוצה בהתייחסות השונה 

לכך בתקופה האסלאמית הקדומה, שבה היה לבית המרחץ תפקיד פונקציונאלי מוצהר, קרי 

עסקי ומרכז –ניקיון הגוף, להבדיל מהתקופות הקלאסיות, בהן הוא היווה מוקד חברתי

 (. Kennedy 1985a: 10לטיפוח הגוף )
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, מהתקופות האמיית, העבאסית, IIIB-ו  IIIAהשכבות המיוצגות בעוצמה רבה יותר באתר הן 

זור התעשייה . הן מאופיינות בממצאים הקשורים לא10-828-הטולונית והאח'שידית, המאות ה

רחב הידיים, שהשתרע למעשה על כל האתר. בולטת במיוחד הכמות הגדולה של מתקנים 

(, המופיעות בודדות, בזוגות ואף בריכות 4הקשורים לנוזלים, כגון בריכות מטויחות )איור 

אחדות ערוכות בשורה. הן מופיעות בשלל גדלים )אורך הצלע עד מטרים אחדים( וצורות, אך 

לבניות. כאשר קירותיהן השתמרו, מסתבר שהיו עמוקות למדי, עד כדי מטר וחצי לרוב הן מ

ויותר. הן תמיד מצופות בשכבה עבה אחת או יותר של טיח הידראולי. במקרים בהם 

השתמרותן טובה, הבריכות מחוברות למערכות מסועפות של תעלות בנויות וצינורות חרס, 

התגלתה בפתח ניקוז אחד סבכה )מסננת( עשויה  המזינים ומנקזים אותן. ברמלה )דרום( אף

כלל באמצע הגובה. -ברונזה. בחלקן יש מדרגה מטויחת הצמודה לאחת הדפנות, בדרך

מתקנים רבים עברו תחזוקה ושיפוץ בטיוח חוזר של דפנותיהם ורצפותיהם, ויש ששונתה 

השווה גודוביץ' ידי תוספת קירות פנימיים או עיבוי שלהם )-כלל הקטנה על-תוכניתם, בדרך

(, חיבור לבריכה אחרת או חלוקת הבריכה למתקנים אחדים. אין כל עדות 4, איור 2010

לקיום קירוי מעל המתקנים. במקרים אחדים הבריכות מוקפות משטחי עבודה נרחבים 

כלל באבנים קטנות, בטיח עבה או בפסיפס לבן גס )'תעשייתי'(. -ופתוחים, המרוצפים בדרך

נמצאו צמוד לאחת הבריכות קנקנים אחדים באתרם, חלקם פקוקים במכסה ברמלה )דרום( 

(. ניתן לשער כי הם שימשו לאחסון חומרי גלם 1, איור 2010)גורזלזני, יהודה וטורגה 

כלשהם. כמו כן נמצאו בחפירה עשרות רבות של פקקי חרס ממספר סוגים התואמים את 

(. 28קרבת המתקנים המטויחים )איור הקנקנים, ויש שקנקנים פקוקים התגלו מסודרים ב

 הדבר מעיד על כך, שהקנקנים נפתחו או נאטמו במקום, כחלק מהפעילות השוטפת. 

                                            

במצב המחקר כיום קשה לפעמים לקבוע, האם מדובר בתקופה הטולונית או האח'שידית, מפני  28

שהן היו קצרות יחסית ולא תמיד ניתן להבדיל בין הטיפוסים הקראמיים שלהן, בהעדר ממצא מתארך 

  ברור יותר.
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הכמות הגדולה של מתקנים הקשורים לנוזלים מעלה את שאלת אספקת המים לעיר בכלל 

ה ולאזור התעשייה בפרט, שנדונה לעיל. בחפירות התגלו גם בורות מים רבים ובארות אנטילי

 (.30( וכן מערכות מסועפות ומתוחכמות להובלת מים )איור 29אחדות )איור 

  

 בכלל ובעיר בפרט( דרום) רמלה באתר התעשייה ענפי .19

פרק זה יעסוק בעדויות הארכיאולוגיות על ענפי התעשייה השונים שפעלו ברמלה בתקופה 

לורגיה ומתקנים כמו האסלאמית הקדומה ובניתוחן. מלאכות כגון ניפוח זכוכית, קדרות ומטא

גתות, מחצבות ובתי בד קלים יחסית לזיהוי ארכיאולוגי. אולם קשה לזהות ענפי ייצור שאינם 

מצריכים תשתיות מיוחדות, כגון כאלה הקשורים בעיבוד חומרים אורגניים שהתכלו, ואלה 

 ייסקרו בסוף הפרק. 

להלן וננסה לקבוע להן  השרידים שהותירו תעשיות שונות, שהתגלו בחפירות רמלה, ייסקרו

מסגרות כרונולוגיות, טיפולוגיות ומרחביות, לבחון את התכנון ואת חלוקת השטח במרקם 

העירוני ולפרט את צורות העבודה בענפים השונים. חלקם מתוארים כאן לראשונה ולא היו 

ישראל בכלל. המידע מכל החפירות באתר נאגר בבסיס -מוכרים קודם ברמלה בפרט ובארץ

נים, ולפי נקודות הציון של החפירות אפשר היה להפיק מפות תפוצה באמצעות מערכת נתו

GIS  ( ולבצע פילוח וחיתוכים בהתאם לסוג הממצא, תיארוכו וקריטריונים 39-31)איורים

(. העדויות שסומנו במפות 40אחרים, וזאת על רקע גבולות העיר לפי הצעות אבני ולוז )איור 

וייצור )כלי חרס, זכוכית ומתכת וכימיה(, חקלאות ועיבוד מזון )כגון כוללות פעילות תעשייה 

גתות ובתי בד(, בריכות מטויחות ובורות ספיגה, שחלקם הגדול קשור כנראה לטיפול 

 בפסולת תעשייתית, ומתקני אחסון כגון ממגורות.  

 

 תעשייה כימית 19.1

אל. ברמלה נחשפו מתקנים ישר-עדויות לענף זה לא אותרו עד כה, למיטב ידיעתי, בארץ

בעלי אופי תעשייתי, שלא היו מוכרים קודם, בשתי חפירות סמוכות יחסית: ברמלה )דרום( 
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(. שני המתקנים Glick and Gamil 1999בניהולי, וב'מתחם השופטים' בהנהלת דון גליק )

 כוללים מאפיינים משותפים וכנראה הופעלו בצורה דומה, אם כי הם אינם זהים.

  B-23(, שנחשף בריבועL2150המתקן ) (.44-41, 38)איורים המתקן ברמלה )דרום( 

משכבה   W2154)בניהול צח קניאס(, מאוחר מבחינה סטרטיגרפית לתעלת השוד Iבשטח 

IIIB (, אך קשה לקבוע בוודאות בכמה. הוא התגלה 8-ותחילת המאה ה 7-)סוף המאה ה

(, שממנו השתמר חלקית ההיפוקאוסט. להקשר זה 43בסמיכות רבה לבית מרחץ )איור 

(. בית המרחץ יצא מכלל 33ב':2008עשויה להיות חשיבות בזיהוי השימוש במתקן )גורזלזני 

עידה הקראמיקה מהמילוי שסתם את פתחי לכל המאוחר, כפי שמ 11-שימוש במאה ה

המעבר. המתקן התגלה קרוב לאחד מקירות המרחץ ונראה, שהיה ממוקם בחצר הצמודה 

 לו, אם כי מצב ההשתמרות מקשה על האפשרות לקבוע זאת בוודאות.

( Villeneuve 2011; לסיכום פופולארי ראה Gorzalczany and Rosen 2010המתקן )

ידי כלי מכאני. חלקו התחתון חפור -בינוני, וחלקו העליון נפגע עלהתגלה במצב השתמרות 

(. סביבו התגלתה 2:44; 42; 1:41מ' )איורים  0.30–0.10באדמת החמרה לעומק של 

שכבה דקה של אפר, עדות לתהליך חימום כלשהו שהיה מעורב בהפעלתו. נראה כי 

 דיקות מעבדה. הטמפרטורה של תהליך הייצור הייתה נמוכה, השערה שאוששה בב

מ'(, המחוברת  0.11מ', עומק  0.40; קוטר L2164לב המערכת היא תחתית של קנקן חרס )

בצינורות חרס לתחתיות של ארבעה קנקנים נוספים, אשר הותקנו סביבה בארבעה כיוונים, 

 0.30–0.20(. קוטר הכלים הצדדיים L2156, L2157, L2158, L2159צורה המזכירה כוכב )

-מ'( ו 0.22)השתמר לעומק  L2156לחלקם לפי ממדיהם לשני זוגות: כלים מ', ואפשר 

L2157  מ', בשעה שכלים 0.20מ'( קוטרם  0.21)השתמר לעומקL2158   השתמר לעומק(

מ'. מכיון שחלקם העליון פגוע,  0.30מ'( קוטרם  0.25)השתמר לעומק  L2159-מ'( ו 0.19

ם לתקופה או בכלים שהוכנו במיוחד. הכלי לא ניתן לקבוע אם מדובר בקנקנים האופייניי

מ'(. הצינור היחיד  0.30–0.25המרכזי חובר לארבעת האחרים בצינורות חרס קצרים )

. מחצית מהיקפו נותרה ומאפשרת L2158שהשתמר טוב יחסית הוא זה המחובר לכלי 

יתן מ'. הצינורות האחרים כמעט שלא השתמרו, אם כי נ 0.12לקבוע, שקוטרו הפנימי היה 
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להבחין בטביעה שהשאירו בקרקע. תחתית של כלי נוסף הותקנה במזרח בקצהו של צינור, 

מ'( מלב המערכת מאשר שאר  1.6המחבר אותה לכלי המרכזי, במרחק גדול יותר )

 הקנקנים. 

, נתגלה חפץ עשוי פליז בצורת חרוט חלול L2156בתוך כל אחד מהכלים ההיקפיים, למעט 

, שבו L2159(. החפץ החסר התגלה כנראה בתוך כלי 12; ראה נספח 2:44; 3-2:41)איורים 

נחשפו שני פריטים מסוג זה. לכולם פתחים מפולשים בשני הקצוות, כך שניתן היה להזרים 

ס"מ  2ס"מ וקוטרם בקצה הרחב  13-10. אורכם 29דרכם נוזלים או אדים, אך ללא סינון

(. על כן, אם החרוטים היו 12ספח בממוצע )מידות ואפיונים נוספים שלהם מוצגים בנ

ס"מ(, הרי שהמרווח בינם לבין פתחי  12-10מחוברים לקצות צינורות החרס )שקוטרם 

 הצינורות נאטם בוודאי בחומר כלשהו, כגון בוץ או טיח.

, Bחרוטים נוספים נמצאו בחפירה, אחד מהם בתוך בור ספיגה שהפך לבור אשפה בשטח 

ט זה התגלה עם חפצים נוספים, היכולים לרמוז על שימושו . פרי30כמה מאות מטרים מזרחה

חרוטים דומים, שטרם פורסמו, נמצאו בעבר בח'רבת צפת עדי שבעמק עכו,  ותפקודו )להלן(.

. הם מקושטים בתבליט, אך שימושם טרם 31(2004בין שפרעם ואיבלין )סמיטליין ושטרן 

נזה, התגלה בעבר ברחוב הרצל התברר. חרוט דומה ששימושו לא הוברר, העשוי אולי ברו

(. העובדה שיחד עמו נמצאו 4:5ב', איור 2009ברמלה, לא רחוק מהמתקן הנדון כאן )שיאון 

משקולות ברונזה אחדות רומזת אולי, שפעולות שקילה של רכיבים שונים נעשו בזיקה אליו, 

                                            

פריטים דומים ידועים מתקופות קדומות בהרבה )הברונזה המאוחרת והברזל(, אולם גופם מחורר,  29

 Maeir and Garfinkel;7:2014כנראה לצורך סינון בירה במהלך השתייה )לדרמן ובונימוביץ 

1992:217-219.) 

 ידי ליסה יהודה.-, שנוהל עלBבשטח   F-11, ריבוע L419-החפץ נמצא ב 30

ודה לעדנה שטרן ולהווארד סמיטליין על הסכמתם להזכיר כאן את הממצאים שטרם פורסמו. אני מ 31

תודה גם ללנה קופרשמידט מהמעבדה לטיפול במתכות ברשות העתיקות, אשר הפנתה את תשומת 

 לבי לקיומם.
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ם . החרוט מרחוב הרצל אמנם חלול ודומה לחפצי32כפי שאפשר לצפות בעבודת מעבדה

המתוארים לעיל, אך לא הובחן נקב בקצהו, אם כי ייתכן שהוא מעוך קמעה. בהקשר זה יש 

להזכיר חפירה נוספת, בניהול אלי הדד, שבה נמצאו עדויות לחרושת מתכת וכן כלי מתכת 

שונים: מלקטת, משקולות ברונזה וחפץ מעוך במקצת, שניתן לפרשו כחרוט דומה לאלה 

(. שילוב כזה יש בו כדי לרמוז שבוצעו שם פעילויות 8-4:21יור , א2010הנדונים כאן )הדד 

 דומות לאלה המוצעות כאן.

מתקן זה הוא, כאמור, ייחודי, ולמרות שקשה לקבוע את צורת הפעלתו, במיוחד עקב מצב 

השתמרותו הירוד, יש נקודות אחדות המעוררות עניין. נראה שחום, שניתן לשליטה במידה 

הליך הפעלתו. חומר לא ידוע, נוזל או גז, הועבר כנראה מהכלי כלשהי, היה מעורב בת

המרכזי לכיוון הכלים ההיקפיים. כיוון הזרימה )מהמרכז החוצה או להיפך( לא יכול היה 

פי השיפוע, שהינו מזערי. עם זאת, הכלי המרכזי הונח במפלס גבוה יותר מאשר -להיקבע על

 0.10לי המרכזי נעשה קרוב מאוד לתחתיתו )אלה שסביבו. בנוסף לכך, חיבור הצינורות לכ

מ' מעליה(, בזמן שחיבורם לכלים ההיקפיים נקבע יותר גבוה, בערך בין שליש לאמצע גובה 

מ' מעל הבסיס(, מצב שִאפשר לחומר כלשהו להצטבר בתחתית הכלים.  0.30–0.25הדופן )

ליטר. הוא עשוי  19ו )מתחת לגובה חיבור הצינורות( הינ 33הנפח הכולל של הכלים ההיקפיים

להתאים לכל הנפח של הכלי המרכזי מתחת לגובה היציאה של הצינורות, ובכך לאפשר 

לתהליך להסתיים לפני שהחומר החל לחזור לעבר המרכז לפי חוק הכלים השלובים. כמובן, 

ניתוח זה נכון רק אם מקבלים, כי החומר זרם מהמרכז אל ההיקף, ולא ניתן לשלול לגמרי 

חה, כי כיוון הזרימה היה הפוך. אין גם ביטחון, שכל הכלים הופעלו בו זמנית, וניתן את ההנ

לחשוב גם על הפעלה מדורגת של התהליך, בכל פעם לכיוון כלי אחר. אם נקבל את ההנחה 

של זרימה מהמרכז החוצה, ייתכן כי חרוטי הפליז נקבעו בחיבור בין הצינור וכלי היעד, ויכלו 

                                            

בבדיקה במחסני אוצרות המדינה בבית שמש אותר חלק מתכתי דמוי טבעת, שלא פורסם ואשר  32

משכו של החרוט. מקור שניהם באותו מכלול. תודתי לאוצרת אלגרה סבריאגו על הסיוע נראה כה

 באיתורם.

 .תודתי לשלמה פונגרץ אשר סייע בחישובים אלה 33
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חזור, שהבטיח את מעבר הנוזל או האדים לכיוון אחד בלבד. לא -אללשמש מעין שסתום 

 ברור, אמנם, מדוע היה צורך בצינורות בקוטר גדול כל כך. 

קיימת גם אפשרות, שהחרוטים לא נקבעו בחיבורי הצינורות בקרבת בסיסי הכלים הצדדיים 

מערכת אלא קרוב יותר לשפותיהם, שלא השתמרו. סידור כזה תואם את האפשרות, שה

שימשה בתהליך זיקוק כלשהו, שבו הבדלי טמפרטורה משמשים להפרדת חומרים מחומרים 

מורכבים יותר. יש לציין כי הסבר זה כרוך בקשיים אחדים, כגון מדוע נמצאו החרוטים 

בתחתית הכלים אם היו ממוקמים בראשם וחשופים. הגיוני להניח, שעם יציאת המערכת 

נלקחים לשימוש חוזר או לִמחזור. לכן נראית עדיפה  מכלל שימוש היו פריטי מתכת

 האפשרות, שמקומם היה ליד מוצא הצינורות.

בעיקר  –אשר למקור החום, אחת האפשרויות היא, שהוא הגיע מאחד הכלים ההיקפיים 

דרך הצינורות שהתחברו לכלי המרכזי, אם כי אפשרות זו פחות סבירה  –מהמרוחק שבהם 

ול יחסית, סביר להניח שמפוחי עור הגבירו את החום ואפשרו בעיני. בשל המרחק הגד

שליטה בתהליך. אולם ריכוז גדול של אפר נמצא דווקא סביב הכלי המרכזי, רמז ברור לכך 

שתהליך השריפה התרחש במקום זה. מכיון שלא התגלו בשטח סימנים לקיומו של תא 

הציתו אותו, כמו בטאבון הערבי שריפה, קרוב לוודאי שערמו חומר דלק סביב הכלי המרכזי ו

המסורתי. חומר הבעירה יכול היה להיות עץ, קש, נסורת, גללים או גפת זיתים )אביצור 

119-114:1976.) 

ייתכן גם כי התהליך החל בכלי המרוחק, משם הועבר חומר כלשהו לטיפול בכלי המרכזי, 

בר לפיו החומר זרם וממנו הוא הוזרם לכלים ההיקפיים תוך כדי טיפול. עם זאת, ההס

מהמרכז החוצה נראה סביר יותר. החור בקצות חרוטי הפליז מרמז, שהתהליך כלל מעבר, 

שנשלט בקפידה, של נוזלים או גזים דרכם. לפיכך ייתכן, כי מדובר בתעשייה הקשורה 

לתהליכי זיקוק )דיסטילציה( או זיכוך )סובלימציה(, כגון ייצור משקאות, בשמים או תרופות. 

, שייצרו עטארוןעדות ישירה לייצור תרופות ברמלה, אולם בכל העולם האסלאמי פעלו ה אין

טלחה, שּכּונה . ב , ַאְלוִָליד9-או מכרו בשמים. בהקשר זה יש לציין תושב רמלה מהמאה ה

 Little. ראה גם 91, הערה 40:1996, כלומר מי שעוסק בבשמים )לוז ַעְטָאר-ַאל
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הגניזה הקהירית היה ברמלה בית חולים, ונזכרים בעלי מקצוע (. לפי כתבי 1984:211

-Goitein 1967הקשורים בנושא: עושה בשמים, מכין שיקויים, רוקח ויצרן של מי ורדים )

1993, I:179, 193-194 ראה גם ;Goitein 1963 .) 

ממעבדה לאלכימיה, שבה  – 34מעין אביק –אפשרות נוספת היא, שהמערכת הייתה חלק 

לפנה"ס  2-חומרים שונים. הפעילות באלכימיה, שהייתה ידועה במצרים כבר במאה היוצרו 

(Mertens 2002 התפשטה לאחר עליית האסלאם, לצד ענפים רבים של טכנולוגיה, ייצור ,)

 Hopkins 1934:134-156; Holmyard 1957:13-14; Ullmann 1986; Hillומדע )

תקופה האמיית, וכן ספרים שעסקו בנושא . אלכימאים ערבים ידועים כבר למן ה35(1990

 (. Holmyard 1928; Stillman 1960:174-183; Stuart 2008:45-64)למשל

ידי יהודים -( מתאר מקצוע שהועדף עלAl-Muqaddasi 2001:153מעניין לציין כי אלמקדסי )

מי (. מפתה להציע כי ציארפהבדיקת איכות מתכות )נראה שהכוונה לחלפנים או בנקאים:  –

שעסק בקביעת האיכות והטוהר של מתכות יקרות כגון זהב וכסף, השתמש בטכניקות 

 המבוססות על המדע האלכימאי, אולם אין לכך כמובן כל הוכחה. 

לאלכימיה היה גם קשר לרפואה, רוקחות וכד'. ברמלה, למשל, פעלו רופאים נודעים, כגון אבו 

. הוא התיישב בה והוסמך לרפואה, 10-מהמאה ה עבדאללה ב. מחמד ב. סעיד אל תמימי

ולאחר הכיבוש הפאטמי היגר למצרים. אלתמימי היה עילוי ברפואת עיניים וברוקחות וכתב 

(, למעט 2000ספרים רבים, הידועים רק מציטוטי כותבים אחרים, כגון הרמב"ם )עמר וסרי 

                                            

(. Lester 2004:209( נמצאו במכלולים אסלאמיים קדומים בטבריה )alembicכלים שזוהו כאביק ) 34

ום תעשייה כימית או אלכימית, ברח' יהושע בן נון ברמלה נמצאו כלים כאלה, העשויים להעיד על קי

 Gorin-Rosen( ובאזור המגדל הלבן. מקבילות התגלו בקיסריה, בית שאן וטבריה )2011רוזן -)גורין

2010:229, Pl. 10.2:18-21 אולם אביקי זכוכית לא התגלו בארץ בזיקה למתקן כלשהו היכול .)

 להעיד על קיום מעבדה. 

 Moorhouseהביניים, בעיקר באירופה, ראה -שור למעבדות אלכימיה בימילסקירת הממצא הק 35

. לאלכימיה היה טבע כפול: פן גלוי, אפילו מדעי, והיבט מסתורי. בהקשר זה מעניין לציין, 1972

 Haaseִחצן מסלמה שבסוריה )–שבשכבות מהתקופה האסלאמית הקדומה בעיר מדינת אלפר

ליהם צוירו בדיו סימנים סתומים שטרם פוענחו, אולי בעלי ( נחשפה מערכת צינורות חרס שע2006

 פה מהחופר ק.פ. האס. תודתי נתונה לו על שאפשר לי להזכירו כאן(.-משמעות מאגית )מידע בעל
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(. 2007)עמר וסרי  1286חיבור אחד, שקטעים ממנו השתמרו בספרו של ִאּבן ַאְלצּוִרי משנת 

; על הספרות 58-49:2002הוא גם נחשב מומחה בהכנת תרופות סותרות רעלים )סרי ועמר 

. לרפואה בתקופה האסלאמית בבלאד אלשאם Isaacs 1990הרפואית האסלאמית ראה 

 ב'(.1996ראה עמר 

זר ידי הרתחתו עד שהפך לגז, ואז קירורו עד שח-הזיקוק )דיסטילציה( הוא טיהור נוזל על

להיות נוזל, תוך העברתו לכלי חדש דרך צינור, סרפנטינה או אביק. זה אחד ההליכים 

 (.Linden 2003:167; Moran 2005:349המוכרים והשגרתיים ביותר בכימיה ובאלכימיה )

פריטי ציוד של סדנאות ומעבדות לאלכימיה, כגון אביקים, מכתשים, תנורים, וכן כלים קטנים 

 Livabiusוב, נזכרים בספרים עתיקים ומופיעים בתחריטים )לדוגמא למדידה, מזיגה וערב

1597:78-86; Holmyard 1957:45-57; Valentine 1992:97-105 במקורות מקהיר מן .)

 כִיִמיאו  ֻמַדִרס כִימיָאמוזכרים כימאים או מורים לכימיה ואלכימיה שכונו  15-10-המאות ה

(Shatzmiller 1994:103, 142  .) 

קן שנחשף ברמלה )דרום(, הכולל כלי מרכזי שממנו הועבר כנראה חומר לכלים שנקבעו המת

או  tribicos-סביבו, מזכיר מאוד מתקן במעבדה אלכימית, המוכר מציורים ומתיאורים כ

tribikos שבו חולקה התכולה לשלושה כלים קטנים יותר. כלים אלה מוכרים במחקר גם ,

 .alambics à trois récipients  (Berthelot 1889:138-139, Fig. 15; 141, Fig בשמות

17; 161, Fig. 37; 163, Fig. 38או ) three-armed stills (Taylor 1949, Fig. 3 כאשר .)

 alambics à deuxאו dibicos, dibikosהחלוקה התבצעה לשני כלים, המערכת מכונה 

recipients (Berthelot 1889:138-139, Figs, 14, 14 bis מתקנים וכלים דומים .)

-Patai 1994, Figs. 33.2-7, 138a-b,139aמופיעים בציורים ובתחריטים עתיקים )לדוגמה 

b, 140a-b .) 

לא מן הנמנע, אם כן, שהמתקן שנחשף ברמלה )דרום( היה גרסה מקומית ואולי מוקדמת  

ם המאוחרים ?(. להבדיל מהמכלולי"pentabrikos"" או tetrabikosשל מערכות כאלה )"

יותר, מתקן זה היה קבוע במקומו, ואולי ההסבר נעוץ בכך, שזהו אב טיפוס קדום, שבמשך 

הזמן שוכלל והפך לנייד ומודולרי. מערכות עם חלוקה לארבעה או חמישה כלים מופיעות 
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(, כשבחלקן התחתון נראית Brunschwig 1512) 15-בחיתוכי עץ רבים מגרמניה מהמאה ה

וך תא בעירה. נראה כי שיטת חימום כזאת הייתה בלתי ישימה בתנאים אש פתוחה או בת

של רמלה, שם המערכת חפורה אל תוך האדמה. שכבת האפר שנחשפה במקום, בעיקר 

סביב הכלי המרכזי, תומכת באפשרות שאש פתוחה הודלקה שם. ייתכן שהיו גם מפוחים 

הביניים )לדוגמא -מילהגברת האש, למשל בכלי המרוחק, שיטה המוכרת ממעבדות בי

Partington 1960:35, Fig. 23.) 

ייתכן שתהליך הייצור החל בכלי המרכזי, שבו החומרים הורתחו וזוקקו ולאחר מכן הועברו 

דרך צינורות החרס וחרוטי המתכת )שתפקדו אולי כשסתומים( לכלי היעד. לא ברור אם כל 

שלוחות המערכת פעלו בו זמנית, או שהמעברים נפתחו ונסגרו לסירוגין, אולי לפי דרגות חום 

לשלול את האפשרות, שהמערכת כללה חלקים מזכוכית, שלא השתמרו. שונות. אי אפשר 

הדעת נותנת, שבהיותה שלמה היא הייתה אטומה ותפקדה כמערכת סגורה, על מנת למנוע 

 דליפה ואובדן של חומרים יקרי ערך. 

לא ניתן לקבוע בוודאות, מהו המוצר שהופק במתקן, אך אפשר לשקול אפשרויות אחדות. 

ומר כלשהו הקשור לתעשיית קוסמטיקה, בושם, סוג כלשהו של משקה או ייתכן שזוקק ח

מנדלס -משחה, או לייצור תרופות )על ייצור בשמים ותמרוקים בימי קדם ראו למשל דייגי

(, Martinón-Torres 2003:385-387. היות שהגבול בין כימיה ואלכימיה היה דק )36(1989

 אומצה לצרכי ענפי ייצור אחרים. ייתכן כי המערכת הומצאה לשימוש מסוים, אך

-וב L2116-ממצאים שהתגלו באזור המתקן עשויים אולי לרמוז על שימושו. סמוך למכלול, ב

L2103  ריבועים(17 B-A ."נמצאו שברי כלים כדוריים עבי דופן המכונים "רימוני אש יוונית ,)

(, טבריה Tzaferis 1983, Fig. 8.26כלים דומים התגלו באתרים רבים, ובהם כורסי )

                                            

מתקני זיקוק מסורתיים פועלים עד היום באזורים כפריים באירופה, כגון לייצור משקאות והפקת  36

 (. על שחזור שיטות עתיקות לזיקוק5-4: 45( )איור Coste and Martel 1986:40-41שמנים )

 . המערכת מוצגת היום במוזיאון האזורי של לימסול בקפריסין. ראהBelgiorno 2008בשמים ראה 

http://es.museicapitolini.org/mostre_ed_eventi/mostre/i_profumi_di_afrodite_e_il_seg

reto_del_olio/galleria_di_opere.) 

http://es.museicapitolini.org/mostre_ed_eventi/mostre/i_profumi_di_afrodite_e_il_segreto_del_olio/galleria_di_opere
http://es.museicapitolini.org/mostre_ed_eventi/mostre/i_profumi_di_afrodite_e_il_segreto_del_olio/galleria_di_opere
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(Stacey 2004:138, Fig. 5.52( וח' אל מפג'ר )Baramki 1940-1942: Fig. 5:1 .)

( או מכלים Foerster 1993:1471השימוש שנעשה בהם שנוי במחלוקת: נשק להצתה )

 Ettinghausen 1965; Ghouchani and Adleלאחסון חומרים שונים, כגון בירה, סמים )

1992; Keall 1993בשמ ,)( יםEttinghausen 1965:218-229 תרופות, כספית לשימוש ,)

תכשיר ששימש ברפואה האסלאמית  –" water-white, או "Arnon 2008:31)צורפי זהב )

(Sharvit 2008( מאמרו של אטינגהאוזן פורסם שוב שנים לאחר מכן .)Ettinghausen 

רות בגניזה מקהיר, בהקשר (, ובתוכו נספח מאת גוייטין הדן בסחר בכספית לפי המקו1984

(. במחקר שערכה נעמה ברוש נבדקה תכולת כלי אחד מתוך Ibid.:807לכלים הכדוריים )

(. עובדה זו תומכת pyriteאוסף גדול המצוי במוזיאון ישראל, ונמצאו בו שרידי פיריט )

באפשרות של שימוש ב"רימונים" להצתת אש, אם כי לדעת ברוש לא בהכרח לצורך פעילות 

(. כמובן, אין לשלול את האפשרות Brosh 1980חמתית אלא בעיקר במסגרת ביתית )מל

 שהכלים שימשו ליותר ממטרה אחת. 

ִהמצאותם של כלים אלה בקרבת המעבדה/סדנה לכימיה או אלכימיה ברמלה )דרום( תואמת 

 את השימושים שהציעו להם החוקרים בהקשר רפואי ו/או פרמקולוגי.

ת קרבתם של המתקן ו"רימוני" החרס לבית המרחץ, במרחק של במיוחד מעוררת סקרנו

מטרים בודדים ממנו. סמיכות זו בוודאי אינה מקרית, וייתכן שפעלה כאן מעבדה או סדנה 

לייצור משחות, בשמים או מוצרים אחרים, ששירתו את באי המרחץ. זאת מכיון שבמוסדות 

ורת, עיסויים וטיפולים קוסמטיים, כגון אלה הציעו ללקוחות מגוון טיפולים שכללו רחצה, תספ

משיחות בשמנים ובקרמים שונים. נראה שנוהג זה, שהיה מושרש באוכלוסייה עוד 

מהתקופות ההלניסטית, הרומית והביזאנטית, המשיך להתקיים בשינויים שונים בתקופות 

(. אפשר ללמוד על Dow 1996:32-38מאוחרות, עד החמאם הטורקי של העת החדשה )

לי הנקיון וההיגיינה האישית גם מכתבי הגניזה, המתארים הקפדה על ביקורים סדירים הרג

-Goitein 1967בבית המרחץ ועל שימוש במוצרים לטיפוח הגוף ולשמירה על הבריאות )

1993, V:99-115 .) 
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בקרבת המערכת התגלו ממצאים נוספים העשויים לשפוך אור על השימוש בה. בבור 

, הסמוך Eנמצא, כאמור, חרוט פליז. בבור ספיגה שנחפר בשטח  Bשבשטח  L419הספיגה 

(. בקבוקונים 3:24( ושלושה בקבוקוני זכוכית )איור 5:44, נמצאו עלי מברונזה )איור Iלשטח 

ידי חוקרים כמכלי בושם -והוגדרו על 9-מסוג זה, הנפוצים בחפירה, מתוארכים למאה ה

(. הם, Scanlon and Prinder-Wilson 2001:92, 98, Fig. 42; 3, איור 2007)שלומי 

והעלי שעשוי היה לשמש לכתישת חומרים הקשורים לייצור בשמים או קוסמטיקה, יכולים 

 לרמוז על ייעודה של המעבדה.  

; להלן(. הם מורכבים בעיקר X-ray fluoresecence) XRFלחרוטי המתכת נעשו בדיקות 

בתור פליז, הידוע במטאלורגיה  מנחושת, עופרת ואבץ, מה שמגדיר את הסגסוגת

(. אולם הבדיקה שנערכה Craddock, La Niece and Hook 1990האסלאמית הקדומה )

בחלק הפנימי של החרוטים גילתה שרידי חומרים נוספים, בעיקר זרחן. כמויות זעירות של 

כן, אם (. ייתLópez-García et al. 2007זרחן מצויות בחומרים אורגניים, כגון חלב או דבש )

 כן, שהזרחן קשור לתהליכי הייצור במקום, כגון הכנת מוצרים קוסמטיים.

מסקנה נוספת שניתן להסיק מהרכב החרוטים היא נקודת ההתכה הנמוכה יחסית שלהם. 

(, אפשר °232צלזיוס, והאבץ אף פחות מכך ) °328היות שהעופרת מותכת בטמפרטורה של 

, ללא קשר למוצר הסופי, לא היה כרוך לקבוע בוודאות שהתהליך שהתרחש במערכת

בטמפרטורה גבוהה מאלה. קביעה זאת מאששת את הרושם החזותי שהתקבל מצבעו של 

 האפר סביב הכלי המרכזי במערכת.

 

 מערכת ב'מתחם השופטים' ברמלהה 19.1.1

ק"מ  2.5-מזרחיים של רמלה המודרנית )"רמלה ההולנדית"(, כ-האתר נמצא בפרברים הצפון

(, Glick and Gamil 1999אווירי מרמלה )דרום(. בחפירות, שערכה רשות העתיקות )בקו 
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. ביניהם היה קנקן )"זיר"( 37ובו מתקנים שונים 9-התגלה אתר שננטש כנראה במאה ה

מטיפוס הנפוץ בתקופה האסלאמית הקדומה, שאליו מחוברים צינורות חרס אחדים. הקנקן, 

כתפיים שמוטות שאליהן מחוברות שתי ידיות  שעמד במרכז המערכת, הוא מעוגל, עם

(. בדפנותיו נוקבו לפני צריפתו, 2-1:45מ' )איורים  0.30מ' וקוטרו  0.50עגולות, גובהו 

ס"מ, המסודרים מסביב באופן סימטרי,  10-8כשהיה "קשה כעור", ארבעה חורים בקוטר 

צר לא ראה לנכון מ' מעל תחתיתו. נראה שגם אם המערכת תוכננה מלכתחילה, היו 0.15

ליצור עבורה כלי מיוחד והסתפק בצורה המוכרת לו. קצהו של צינור חרס התגלה מחובר 

ידי קערה או כוס והחיבור -באופן רופף לאחד החורים שבקנקן, בעוד שקצהו הרחוק נסגר על

ביניהם נאטם בטיח. קערה דומה סגרה, באותה צורה, את פי הקנקן. נראה שכאשר המתקן 

חוברו ארבעה צינורות לחורים שבדופן, וכך נוצרה מערכת סגורה ואטומה. ייתכן  היה שלם,

שהיה אפשר לפרק אותה לצורך טיפול, תיקון, ניקוי או הוצאת התוצרת, ולאחר מכן לחברה 

 מחדש באמצעים פשוטים כגון בוץ או טיח.

ם, כלל למערכות הובלת מי-מתקנים דומים, שנחשפו לאחרונה ברמלה, קשורים בדרך

בריכות ומזרקות, כאשר הקנקן מהווה מעין מגוף לוויסות הזרימה )להלן(. אבל המתקן 

המתואר כאן שונה, מכיוון שקצות הצינורות ופי הכלי נאטמו כנראה. אפשר להניח שכמו 

המכלול מרמלה )דרום(, הוא היה קשור לתהליך כימי כלשהו, כנראה להפקה ביתית של 

מן הנמנע כי הוא שימש לדסטילציה )זיקוק( או סובלימציה  יומי. לא-חומרים לשימוש יום

)המראה(. אולם להבדיל מהמתקן הראשון, אין הכרח שחום היה מעורב בתהליכים אלה, 

וככל שאפשר ללמוד מהתיעוד, לא הובחנו כאן סימני שריפה. חומר גלם שומני או פרחים, 

מו, יכלו לעבור תהליך של אשר הוכנסו לכלי שבמרכז המערכת לאחר שכל החיבורים נאט

                                            

ידי דון גליק, ותודה נתונה לו על אישורו להשתמש בחומר שלא פורסם. המתקן, -נוהלה על החפירה 37

. אני אסיר תודה לאיילה לסטר אשר 211L, לוקוס 9M, ריבוע B, נחשף בשטח 1751Bהמכונה 

 הפנתה את תשומת לבי אליו.  
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effleurageמודרנית, -. תהליך זה ידוע מאירופה הקדם38, שאינו מצריך שינויי טמפרטורה

לדוגמא מדרום צרפת, שם הספיגו ריח של פרחים בחומרים שומניים לצורך ייצור בשמים 

וחומרי ריח וקוסמטיקה. ייתכן שבמתקן מרמלה, חומר שומני שהוכנס לקערות שבקצות 

ורות ספג כמות ניכרת של ריח מהכלי המרכזי. הדעת נותנת שבתהליך כזה רוקנו את הצינ

רק כל אימת שהחומר הנדיף מיצה את  –הקערות לעתים רחוקות יותר מאשר את הקנקן 

עצמו וחומר הגלם סיים את תפקידו. על כן, ניתן ורצוי היה להוסיף כל הזמן חומר טרי לקנקן 

הצלחת התהליך. שיטות אלה ודומות להן נמצאות עדיין  או לקערות על מנת להבטיח את

בשימוש במקומות אחדים בעולם, ולאחרונה שוחזר התהליך בארכיאולוגיה ניסויית והופקה 

 (.Belgiorno 2008תוצרת באיכות המניחה את הדעת )

העובדה שהמתקן נחשף באזור תעשייתי אינה מפתיעה. תהליכי ייצור של בשמים גרמו 

ת לא נעימים, ועל כן הם הורחקו מאזורי מגורים. ניתן, לדעתי, להציע כי ברמלה לעתים ריחו

מידה ביתי או משפחתי, ואולי אף -התקיימה תעשייה להפקת חומרי ריח וקוסמטיקה בקנה

 למטרות מסחריות.  –מעבר לכך 

נקודה מעניינת היא עיצוב המערכת. המכלול ב'מתחם השופטים' נמצא במצב השתמרות 

בהשוואה למתקן ברמלה )דרום(, ואם נשלים לפיו את החלקים החסרים במתקן הפגוע מצוין 

(, יתקבלו מערכות דומות מאוד. עם זאת, אופן ההפעלה שלהן אינו זהה, שכן 1:44)איור 

ברמלה )דרום( יש סימנים ברורים של חימום, החסרים במתקן השני, וב'מתחם השופטים' לא 

קצה אחד הצינורות נאטם באמצעות כלי חרס זעיר. למרות נמצאו חרוטי פליז, ותחת זאת 

זאת, קשה להתעלם מהדמיון בין שני המכלולים, והרושם הוא של סטנדרטיזציה בפסי 

 הייצור. 

                                            

38 effleurage יח, שמקורו בחי או הינה טכניקה לייצור בשמים, שבה כלי ממולא בשומן טהור, חסר ר

בצומח. על חומר זה הניחו עלי כותרת של פרחים, ולחץ מתון הופעל על התערובת במשך ימים 

אחדים. העלים הוחלפו כל כמה ימים עד שהשומן רווה בריח הרצוי. כאשר דרגת הרוויה הרצויה 

בושם הושגה, הורחקו עלי הכותרת והתערובת נשטפה באמצעות אלכוהול על מנת להפריד את ה

 מהשומן. 



90 

 

 

 אילן ברמלה-. המתקן ברח' בר19.1.2

(, הצמוד לבור מים L311ב'( נחשף באתר מתקן שטיבו אינו ברור )2011בחפירות )טואג 

הוא כולל אגן עגול מאבני גוויל מלוכדות בחומר מליטה אפרפר עמיד למים,  (.13)שם, איור 

 0.30והשתמרו ממנו הקרקעית וקטע מהדופן, הבנויה בחלקה על הבור )גובה השתמרות 

מ'(. בקרקעיתו ולאורך הדופן נחצבה תעלה צרה )מעין חריץ( העוברת דרך נקב בדופן 

שקעים המעידים, ששימש לניקוז נוזלים. המערבית. על דופנות החריץ הובחנו שרידי מ

השפה  במרכז האגן נחשף שקע רבוע ובמרכזו חור עגול, שממנו בולטת שפת קנקן. על

(. סמוך 14נמצאו שרידי צינור ברונזה החובק אותה, שהוצמד אליה במלט לבן )שם, איור 

מ, שנכנס ס" 2לקנקן נמצא חלק נוסף של הצינור. במרכז הדופן התגלה צינור חרס בקוטר 

לאגן. השתמרו ממנו ארבע חוליות ונראה, שהמשכו לא נחפר. החופר הציע שמדובר במתקן 

זיקוק, שחלקים נוספים שלו, ובהם מכל שבו חומם הנוזל, נמצאים מחוץ לשטח שנחפר. אם 

הנחה זו נכונה, ייתכן שהחלק שנחשף שימש לעיבוי הנוזלים שהוזרמו אליו דרך צינור החרס, 

דרך החריץ החצוב  –תנקזו דרך צינור הברונזה אל תחתית האגן ומשם ועודפיהם ה

אל מחוצה לו. אישוש להצעה מהווים המתקנים שהתגלו בסביבה הקרובה  –בקרקעיתו 

   .11-9-)להלן(. המכלול תוארך, לפי הקראמיקה שנמצאה בקרבתו, למאות ה

 

 . המתקן ברח' הרצל פינת ההגנה ברמלה19.1.3

מערב ל'בריכת הקשתות', חפר רון טואג -מ' מצפון 100-רצל וההגנה, כבפינת הרחובות ה

(. הוא מורכב מצינור 8, איור 2013, שטיבו לא הוסבר )טואג 8-מתקן מאמצע המאה ה

התקוע בתחתית קנקן שקוע ברצפה, במצב השתמרות שלא מאפשר לזהות את טיפוס הכלי 

ים שהתגלו היו אלמביקים )אביקים( אך הוא מזכיר מאוד את זה מרמלה )דרום(. בין הממצא

(. 11, איור 2013( ומשקולות מתכת )טואג 12.6, איור 2013מזכוכית )לעיל; כצנלסון 

הממצאים מאפשרים להניח, שבמקום פעלה מעבדה כימית/אלכימית בה נערכו דיסטילציה 

 ושקילה של חומרים יקרים בכמויות קטנות, שאולי נשקלו באמצעות המשקולות.
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 . המערכת מהעיר ולנסיה )ספרד(19.1.4

, נחשפה קבוצת כלי חרס וזכוכית אשר זוהתה 39בחפירות הצלה שנערכו בוולנסיה שבספרד

 ;Armengol Machí and Lerma Alegría 2009ידי החופרים כמעבדת זיקוק )-על

Pascual Pacheco and Vioque Hellín 2010:12-15 היא כוללת משפך חרס, שלושה .)

ים המזכירים מאוד את אלה שנמצאו ברמלה )דרום(, אם כי הם עשויים חרס מזוגג, חרוט

(. כמו כן נמצאו שני כלי חרס בעלי 3:45ובקבוקי זכוכית זעירים, בעלי גוף פחוס ומעוגל )איור 

זרבובית הפונה כלפי מטה, אשר זוהו כחלקי אביק או כלי זיקוק מורכב יותר. לאחד בסיס 

וגל, עם זרבובית המתעגלת כלפי מטה באחד הצדדים. החלק העליון שטוח ולשני בסיס מע

 .Armengol Machí and Lerma Alegría 2009, Figsשל הכלים אטום, למעט חור קטן )

(. בולטת העובדה, כי כל הרכיבים ניתנים להחלפה ביניהם, כך שאפשר להרכיב ולפרק 3-4

שבור. קצה הזרבובית של כלי החרס,  את המערכת לפי צרכי הייצור או על מנת להחליף חלק

למשל, תואם בדיוק את הקצה הרחב של חרוטי החרס, וכך גם לגבי המוצא התחתון של 

המשפך. הקצה הצר של החרוטים מתאים בדיוק לפייה של בקבוקי הזכוכית, שככל הנראה 

היו אמורים לקלוט את התוצר המוגמר. מערכת נוספת, שהתגלתה לאחרונה בעיר 

( בספרד, כוללת אביקים וקנקנים Alicante( שבאזור אליקנטה )Orihuelaלה )אוריהוא

 . 40מאותם טיפוסים שהתגלו בוולנסיה

הדמיון הטיפולוגי בין שתי מערכות אלה וזו מרמלה )דרום( ברור מאוד. החרוטים, שאמנם 

אמנם  עשויים מחומרים שונים, זהים בצורה ובגודל, וכנראה גם בתפקוד. כלים בעלי זרבובית

                                            

בוונציה. אני מודה  2009, שנערך בשנת AIECM2המערכת הוצגה לראשונה בפוסטר בקונגרס  39

לעדנה שטרן, שהפנתה את תשומת לבי אליה, ולפאו ארמנגול מאצ'י וג'וסף לארמה אלגריה, שמסרו 

ל ולנסיה, לי שרטוטים ותצלומים שלה עוד לפני פרסומה. המתקן שוחזר ומוצג במוזיאון העירוני ש

 ותצלומיו נמסרו לי באדיבות פני ויטו. 

 Museoידי חוסה לואיס מננדס פואג'אס, מנהל מוזיאון-המידע על המתקן נמסר על 40

Arqueológico Comarcal de Orihuela, Alicante שבו הוא מוצג. תודתי לג'וסף לארמה אלגריה ,

 אשר הביאו לידיעתי. 
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; 2008לא נמצאו ברמלה, אך כלי דומה מוצג במוזיאון "בית מרים" שבקיבוץ פלמחים )טקסל 

(. מוצאו אינו ברור, שכן התגלה בקרקעית הים ומקורו כנראה באנייה שנטרפה. 3:44איור 

מ' וקוטרו המרבי  0.21הכלי עשוי טין בהיר מפולם, וניתן להבחין בו בסימני זיגוג ירוק. גובהו 

חרוטי, בסיסו שטוח וכתפיו מזוות. זרבוביתו מעוגלת, חרוטית -מ'. הוא בעל גוף דו 0.15

 4ומתעקלת באופן חד כלפי מטה, עד לאמצע גובה הכלי, שם הקצה הרחב שלה, בקוטר 

ס"מ. כלי זה דומה מאוד לכלים מוולנסיה, במיוחד לזה בעל הבסיס השטוח. גם הכלי 

קן זיקוק. חופרי האתר בוולנסיה אינם יודעים, מהו מפלמחים הוגדר כחלק של אביק או מת

ידם דומה לזו שהצעתי -המוצר שהופק במערכת שחשפו, אולם דרך ההפעלה שהוצעה על

פה(, אף שלא היה אז קשר בינינו. עם זאת -למתקן מרמלה )פאו ארמנגול מאצ'י, מידע בעל

נים, המתוארת כבר אפשר לראות בכלי בעל הזרבובית מעין משאבה להוצאת נוזלים מקנק

פי הציורים, אפשר היה לשאוב נוזלים מכלי -. על41באיקונוגרפיה של התקופה הביזאנטית

כן -ידי יצירת ואקום, מבלי להטות אותו. שימושו הנפוץ של הכלי היה לשאיבת יין, ועל-גדול על

)גנב היין(. אולם אין בכך בכדי לשלול את האפשרות, שמשאבה כזאת   wine thiefכונה

 שימשה במעבדה או בסדנה שעסקה בנוזלים. 

כלל מנחושת, -מתקני זיקוק ניידים, הכוללים אביקים וספיראלות, נעשו בדרום פורטוגל בדרך

מיני  (. מייצרים בהם בעיקר5-4:45בממדים שונים, והם נמכרים לתיירים כמזכרות )איורים 

ידי זיקוק פירות, אך גם תרופות עממיות ומשחות שונות. השימוש -שתייה, גם חריפה, על

בטכניקות אלה הולך ונעלם בימינו, אך עדיין ניתן לחקור כפריים ותיקים הבקיאים ברזי 

כלל בבקבוקי זכוכית בגדלים -הפעלת הציוד והפקת המוצרים. התוצרת מאוחסנת בדרך

 . 42ות, העטופים לעתים בשכבת קש קלוע שתי וערבשונים ובצורות מסורתי

                                            

מאוניברסיטת ליידן, אשר ניהלה איתי דיון פורה על השימוש  Joanita Vroom-תודתי נתונה ל 41

 ואף סיפקה איורים המתארים את דרך הפעלתם.  2012בכלים אלה בכנס שהתקיים בוורשה במאי 

תודתי לאיילה לסטר, שמסרה לי תיאורים מפורטים של שיחותיה עם תושבי הכפרים בדרום  42

 פורטוגל וכן צילומים חשובים.
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נקודה נוספת המקשרת בין המערכות בוולנסיה וברמלה הינה העובדה, ששתיהן נחשפו 

)"בית הכלא של וינסנט  6-בקרבת בית מרחץ. המעבדה בספרד נחשפה במבנה מהמאה ה

יפים(, כלומר תקופת הח'ל ,Época Califal) 10-הקדוש"(, שעבר שיפוץ נרחב במאה ה

כאשר הפך למתקן רחצה, ולשלב זה היא מיוחסת. בית המרחץ והמעבדה שבו נהרסו, לדעת 

, תארוך שעליו מצביע דינאר זהב 1017–1009החופרים, במהלך מלחמת האזרחים, בשנים 

 Pascual Pacheco and Vioque Hellín) 1007-8, בשנת II-שהוטבע בימי השאם ה

ר במעבדה או סדנה אשר עסקה בייצור חומרים לטיפול (. נראה, אם כן, שמדוב2010:14

במבקרי בית המרחץ, כגון בשמים, משחות, מוצרי רוקחות ותרופות. המעבדה ברמלה 

לכל המוקדם, אם כי תיארוך זה מבוסס על סטרטיגרפיה  9-או ה 8-מתוארכת למאות ה

תכן, שיש לאחר אותה פי בדיקות מטאלורגיות )להלן( יי-יחסית ואינו וודאי. יחד עם זאת, על

. אם כך הדבר, ייתכן שידע 11-או ה 10-לזמנו של בית המרחץ, שיצא מכלל שימוש במאה ה

מדעי מהמזרח הגיע לקצה האימפריה המוסלמית במערב, ביחד עם או אחרי הגעתם של 

 הכובשים הערבים לחצי האי האיברי. 

 

 . מעבדת אלכימיה בעיר ביליאר שעל נהר הוולגה19.1.5

העדויות על מעבדות אלכימיה בעולם בולטים ממצאי החפירות בעיר ביליאר בין 

ק"מ מדרום לבירה קאזאן.  160-שברפובליקת טאטארסטן ברוסיה, על גדת נהר הוולגה, כ

עיר זו הייתה בירת וולגה בולגאר לפני הכיבוש המונגולי. בחפירות נחשפה בשלמותה 

(, Valiulina 2005:146-169אלכימיה ), אשר זוהתה כמעבדת 12-מערכת מלפני המאה ה

 .Ibid., Plשרכיביה דומים לאלו מרמלה. גם בה התנורים וגופי החימום משוקעים בקרקע )

 ,.Ibid(. הממצא כלל מאות כלי זכוכית ששימשו אביקים, הזהים לאלה המוכרים בארץ )36

Pls. 15-17 גם ברמלה )(, כלי עבודה עדינים כגון מלקחיים ומלקטות, שכמוהם נחשפוIbid., 

Pls. 36.1:5; 40:1-3( תיבות לאחסון חומרים ,)Ibid., Pl. 37:8 ופסולת ייצור. מעניין )

(, שכמוהם נמצאו Ibid., Pls. 20:4; 21:3גילויים של כלים רבים מסוג "רימוני אש יוונית" )

 ברמלה בקרבת המעבדה. בביליאר הם נמצאו מחוברים לזרבובית של אביקי הזכוכית, מה
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(. ממצאי ביליאר יכולים, אם כן, לשפוך Ibid., Pl. 41שמרמז על מילויים בתוצרת המעבדה )

 אור נוסף על צורת הפעולה של המעבדה ברמלה. 

אם כן, ניכרת התאמה מעניינת בטיפולוגיה, בטכנולוגיה, בכרונולוגיה ובקונטקסט 

ועל גדות הוולגה. ( 46הארכיאולוגי של המעבדות בשני קצות אגן הים התיכון )איור 

סטנדרטיזציה כזאת מרמזת על העברת ידע בכל רחבי האימפריה, ועל גיבוש והאחדה של 

 תהליכי ייצור. 

 

 תעשיית הקראמיקה 19.2

תעשיית כלי החרס היא מהחשובות ברוב התרבויות מזה אלפי שנים, ולכן הבטים רבים שלה 

 Riceוצר וכבשנים וציודם )למשל נחקרו לעומק, לרבות טכנולוגיות הייצור וניתוח בתי י

1987; Wood 1990; Orton, Tyers and Vince 1993 .) 

תעשיית הקראמיקה אפיינה תמיד את רמלה, ובתי יוצר מסורתיים התקיימו בה עד זמנים 

(, בעיקר במקומות כמו ח'אן 174-171:2012מודרניים. על חלקם קיים תיעוד מצולם )איילון 

 על תפקודו.פוח'אר, ששמו מעיד -אל

עדויות לייצור כלי חרס התגלו בחפירות לא מעטות בעיר. הן כוללות כבשנים ועדויות אחרות 

לקיומם של בתי יוצר, כגון בריכות להשריית הטין ופילומו, ערמות חומר גלם, תבניות להכנת 

כלים ובהם נרות, מוטות חרס לתמיכת הכלים בכבשן )האופייניים מאוד לתקופה האסלאמית 

(, כלים שעוותו במהלך צריפה שלא צלחה ופסולת בתי Stern 1995:57-59דומה; ראה הק

, איור 2005; ויטו 74:2000; קלטר 1970איילון ואיתן -; רוזן22:1970( )ברוש wastersיוצר )

; טל 26-24:6איור  2008א'; בושנינו 2008; אבני ואחרים 2007ב'; זלינגר 2005; טורגה 1

; הדד 2010; מסארווה 10-6:4ב', איור 2009; 10-7:9א', איור 2009; שיאון 2009וטקסל 

 (. Tal and Taxel 2008; 14:10, איור 2011; עזב 6, 12:5, איור 2011

אפשר אולי להצביע אפילו על התמחות בבתי היוצר השונים. לדוגמא, בחפירות של חגית 

מ'(, שתוארך  1.30-כ, קוטר חיצוני L146טורגה בצפון רמלה נחשף כבשן קטן יחסית )

. בכל השטח, לרבות בקרבה רבה לכבשן, התגלה מספר גדול של מוטות 10-9-למאות ה
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א'(. כמו כן נמצאה כמות גדולה של צלמיות זואומורפיות 2011חרס לכבשן )לעיל; טורגה 

פה(, לרבות -קטנות, הנפוצות מאוד בתקופות האמיית והעבאסית )חגית טורגה, מידע בעל

(. ייתכן אם כן שבמקום התמחו בייצור הצלמיות 7, איור 2009גמא אלישע ברמלה )לדו

למרגלות תל יבנה,  2009האלה. אפשר להשוות זאת לבית יוצר שחשף עוזי עד בשנת 

, אשר התמחה בסוגים מסויימים של כלים: כלי בישול, אמפורות, 8-7-ממפנה המאות ה

 . 43קנקני שק וכלי אנטיליה

כן השתמרותם -זו התגלו באזורים צפופים של רמלה המודרנית, ועל רוב בתי היוצר מתקופה

ידי השוואתם למתקנים דומים מהתקופה האמיית, -גרועה. ניתן להתגבר על קושי זה על

שנחשפו לאחרונה בקרבת העיר והיו כנראה חלק מהעורף התעשייתי שלה. בחפירות רשות 

)טרם פורסם(, התגלו שלושה ממערב לתל יבנה  2012העתיקות, שערך עוזי עד בשנת 

במצב השתמרות נדיר. נראה שהם פעלו במשך  8-כבשני קראמיקה מראשית המאה ה

–47ידי המתקן החדש שהחליף אותו )איורים -תקופה ארוכה יחסית, שכן כל כבשן בוטל על

אזור תעשייה ובו, בין השאר, כבשני קראמיקה  2013-(. בנס ציונה גילה אותו חופר ב48

(. הכבשנים משני האתרים 49)איור  844-מהמאה ה –האמיית, המאוחר שבהם מהתקופה 

דומים מאוד ובעלי מאפיינים ייחודיים המבדילים אותם מקודמיהם הביזאנטיים. בשני 

האתרים פתחי הכבשנים פונים לכיוון דרום, שממנו נושבות הרוחות אשר סייעו בליבוי האש. 

ים בכלל והאמיים בפרט שנחפרו ברמלה היו לא מן הנמנע שהכבשנים האסלאמיים הקדומ

 דומים להם. 

ריכוז גדול של כבשנים, נוסף לאלה ברמלה )דרום( שקדמו לייסוד העיר, התגלה לאורך 

כלל הכבשן עגול -ידי חוקרים )לעיל(. בדרך-מזרחי של העיר, כפי שהותווה על-גבולה הצפוני

שעליה נצרפו הכלים. תאריכם  ובמרכז תא הבעירה שלו עמוד אשר תמך ברצפת הביניים,

. כך, לדוגמא, הכבשנים ברח' רזיאל 11-ועד למאה ה 8-מהמחצית השנייה של המאה ה

                                            

 תודה לו על הסכמתו לצטט מידע זה כאן.טרם פורסם.  43

טרם פורסם. תודתי לעוזי עד שאפשר לי להזכיר מידע זה, ולפטר גנדלמן על זיהוי כלי החרס מבית  44

 היוצר. 
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(, ברמלה 2011(, בגן הילדים "הנביאים" )הדד 2011(, ברח' הרצל )עזב 2007)אבישר 

ב'(, מדרום למסגד הלבן )טורגה 2005א'(, ברח' השומר )טורגה 2009מזרח )שיאון 

(. בהקשר לתעשייה 2012ב'( וליד פסי הרכבת )טורגה 2009ברח' הרצל )טורגה א'(, 2008

גם כלים המכילים משקעי צבע: שברי פך עם אבקת  45זו ראוי להזכיר, שברמלה התגלו

עם משקעים של  9-8-המטיט, שנמצאו במכלול הקשור לבית יוצר, וכוס חרס מהמאות ה

ה הנדונה לצביעת כלי חרס )פורת ואילני אבקת מיניום כתומה, צבע מלאכותי ששימש בתקופ

 (. 26, איור 34-33:1993

במישור החוף היה מקובל למקם מתקנים היוצרים מפגעים, כמו כבשנים, מצפון וממזרח 

(. עיון במפת התפוצה של בתי היוצר 1997ליישוב, בהתאם למשטר הרוחות )לעיל; איילון 

יקום הזה. ברמלה )דרום( חוסלה תעשיית ( מעלה, כי יש הגיון מאחורי המ32ברמלה )איור 

הקדרות הביזאנטית סמוך לייסוד העיר, כאשר בתי היוצר הפכו למטרד, מכיון שבאזור 

נושבות במשך רוב ימות השנה רוחות דרומיות, שהיו עלולות לשאת ריח ועשן לכיוון העיר. 

ריכות מטויחות מעל שרידי הכבשנים נבנו, כנראה באופו מאורגן, מתקנים אחרים, לרבות ב

 (. 3:4)איור  Uהמתאימות לעבודה עם נוזלים, למשל בשטח 

 

 . התעשייה המטאלורגית19.3

א'; 1996ייצור כלי המתכת בעולם האסלאמי היה מפותח ומגוון מאוד )ראה למשל ציפר 

Barrett 1949; Mayer 1959 עניין מיוחד בנושא התעורר בארץ עם גילויים של שני .)

 ,Lester;2011; 1999; לסטר 1998של כלי מתכת, האחד בקיסריה )שליו  מטמונים עשירים

Arnon and Polak 1999  2006; ח'מיס 1999( והשני בטבריה )ח'מיס ועמיר ;Hirschfeld 

and Gutfeld 2008אנתרופולוגי על המטמון בקיסריה –(. כן נערך מחקר השוואתי טכנולוגי

 (. Shalev and Freund 2002a; bמצרים )וארגון העבודה בבתי מלאכה בני זמננו ב

                                            

 הכלים, המצויים באוסף פרטי, לא נמצאו בחפירה סדורה. 45
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תעשיית המתכת הייתה מאורגנת בשלבי ייצור אחדים. בעוד שהמתכת הגולמית יוצרה 

כלל בקרבת המכרות שבהם הופקו העפרות, הרי שביישובים ובקרבתם עסקו בעיקר -בדרך

בשני השלבים האחרים: הראשון הוא ייצור ראשוני של כלים וחפצים ממתכת גולמית 

הובאה למקום, והשני הוא ִמחזור וניצול מחדש של חפצים שיצאו מכלל שימוש. מלאכת ש

המחזור נעשתה בבתי מלאכה קטנים יותר ופשוטים בהרבה, ולעתים קרובות אף בידי 

( מסתבר, 1984אומנים נודדים. מתצפיות שנערכו בסדנאות של חרשי ברזל מסורתיים )רות 

בקפדנות גם לאחר שיצאו מכלל שימוש, על מנת לתקנם שכלי ברזל נמצאו בכל בית ונשמרו 

מלאכה מומחים, -ידי בעלי-ולמחזרם. כמו כן, היו סימנים ברורים לכך, שכלי הברזל יוצרו על

שלעתים אף התמחו בסוגי פריטים מסוימים. התקנות ותיקונים פשוטים נעשו בידי אומנים 

רבת הכפרים או על אם הדרך. קיימות ( אשר נטו את אוהלם בקנורינוודים, בדומה לצוענים )

ידיעות על חרשים אלה, שנשאו עמם את כליהם הפשוטים והמעטים וסיפקו את שירותיהם 

 Wulff; והשווה 148-146:1976; 261-260:1972לכל דורש עד למאה שעברה )אביצור 

1966:48-52 .) 

 

 . ייצור מתכת ברמלה19.3.1

(. מדובר בעיקר בגילוי סיגים ופסולת 34כת )איור ברמלה התגלו עדויות אחדות על עיבוד מת

תעשייתית ולא בתי מלאכה שלמים. למרבה הצער, בחלק גדול של החפירות בהן דווח על 

ממצאים כאלה התיאור דל ולא ניתן לדלות ממנו מידע רב. מאופי הממצא לא ניתן להסיק, 

לאזורים מאוכלסים האם מדובר בבתי מלאכה לייצור כלים או למחזורם, אם כי קרבתם 

וממדיהם הזעירים מרמזים, שעסקו בהם במחזור. יש לציין כי מיקומם והפיזור המרחבי 

שלהם מצביעים על התייחסות למשטר הרוחות ועל כוונה למנוע מטרדים מתושבי העיר, כפי 

שנעשה בתעשיות מזהמות אחרות. מכיון שלא נמצאו עד כה ברמלה כלי מתכת המראים 

כלומר ששימשו קודם לכן בצורה אחרת, בזיקה ישירה אל בתי המלאכה, הרי סימני מחזור, 

ששאלת מהותם של אלה נשארת בגדר השערה. יש לציין כי בניתוח המטאלורגי, שנעשה 

(, הובחנו בהם סימני מחזור. אלה באים לידי ביטוי 13בכלים מרמלה )דרום( )ראה נספח מס' 
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ששיעורן אינו קבוע, שכן לא נמצא דגם עקבי של בשימוש במגוון גדול יחסית של סגסוגות 

שינוי. מכיון שאין ודאות שכלים אלה נעשו דווקא ברמלה, לא ניתן לקבוע שהם מוחזרו בבתי 

קרי, נוכחות של מתקנים  –מלאכה בעיר. יחד עם זאת, היות שהתנאים הבסיסיים התקיימו 

או יצאו מכלל שימוש  מתאימים, ממצא של חפצי מתכת והוודאות שכלים אלה התקלקלו

אפשר להציע ברמה גבוהה של ודאות, שניצול חוזר של כלי מתכת לא היה  –בשלב כלשהו 

 זר לתושבי העיר.  

ידי חגית טורגה, -לאחרונה התגלה בחפירות רשות העתיקות ליד תחנת הרכבת, שנוהלו על

בנים בעל בית מלאכה לייצור כלי מתכת במצב השתמרות מעולה. נחשף שם כבשן בנוי ל

(. הגישה לתא הבערה הייתה 50מתאר מלבני, שהשתמר לגובה מספר רב של נדבכים )איור 

דרך מעין פרוזדור שנבנה אף הוא מלבנים, ואשר שימש גם כמנהרת רוח על מנת ללבות את 

האש. בתוך התא הובער חומר הדלק. בתא נמצאה כמות גדולה של לבנים, כנראה שרידי 

היו חורים ומעליהם הותקן חפץ אשר נמצא בחפירה. חפץ זה זוהה התקרה שקרסה. בתקרה 

על ידי שריאל שליו כמתקן שתפקידו היה לשאת כוריות אבן שבהן הותך חומר הגלם, אשר 

לאחר מכן נשפך לתבניות שעוצבו בצורה הרצויה. יש לציין שבחפירות קודמות, שנערכו 

צאו שלוש כוריות כאלה במרחק של ידי רשות העתיקות בהנהלת עופר שיאון, נמ-באתר על

. 46שני מטרים מהכבשן. כך עלה בידי החופרים להציע שחזור זה של פעולת בית המלאכה

מבנהו המתוחכם יחסית ונוכחות הכוריות מעידים, שבמקום עסקו כנראה בייצור כלים, אם כי 

 לא ניתן לשלול את האפשרות שגם מחזרו שם כלים ישנים. 

 

 . צורפות19.3.2

כה זו קשורה קשר אמיץ עם המטאלורגיה, ומבחינה טכנולוגית מהווה למעשה התמחות מלא

 ושכלול של מקצוע חרש המתכת.

                                            

 תודתי לחגית טורגה ולעופר שיאון על הסכמתם לצטט מידע זה ועל הסבריהם. 46
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בתקופה האסלאמית עסקו היהודים בצורפות והצטיינו בה, וזאת בשל איסורים שהוטלו על 

לגבי תקופות מאוחרות יותר(. בתחום זה היו  262:1972המוסלמים )השווה עם אביצור 

ניקיונות, ציפו בזהב, עבדו בריקוע של -ויות שונות: הצורפים טיהרו זהב וכסף מאיהתמח

(. מסורות אלה נמשכו עד התקופה 29-27:1983לוחות מתכת וייצרו חוטים )צורף 

העות'מאנית, בה צורפים יהודים פעלו בירושלים, אם כי בתקופות המאוחרות מרבית 

  התכשיטים היו פשוטים יותר ונעשו מנחושת.

כלי מתכת מן התקופה האסלאמית ועבודתם של צורפים יהודים בארצות האסלאם הוצגו 

ופורסמו, בין השאר, במסגרת תערוכות שהתקיימו במוזיאונים בארץ ובקטלוגים שנלוו אליהן 

 א'; ב'(. 1996; ציפר 2013; 1999)לסטר 

שפעל בעיר, נראה שמלאכת הצורפות מיוצגת היטב בממצאי רמלה. ידוע על בית מלאכה 

 9-או ה 8-פי העדות הנומיסמטית והקראמית למאות ה-אשר נחפר בשלמותו ותוארך על

(Hasson 1987:100-105 תכולתו, הנמצאת בידי האספנית מרים שמאי, הוצגה במוזיאון .)

ישראל. היא כוללת כלי עבודה )כוריות התכה, ראשי פטישים מברזל, להבים, תבניות ליציקת 

מקושטים בתבליטים ובכתובות כופיות, מלקחיים, אבני ליטוש(, שתי סדרות תכשיטים שהיו 

שלמות של משקולות )באחת הן מרובעות ובשנייה כדוריות(, תכשיטים מוכנים )עגילים, 

טבעות כסף, צמידים מעוטרים בחריטה, חפצי זכוכית ואבנים יקרות למחצה( וחפצים שונים, 

ירים )מטיפוס ה"שן הטוחנת"( וכלי שנהב. ממצא מעניין כגון מקלות איפור, בקבוקי זכוכית זע

במיוחד הינם מאזניים לשקילה, מהם שרדו הכפות והשרשראות שבהן הן נתלו. זוהי דוגמא 

מצוינת של מכלול שלם של כלי צורף אשר התגלו באתרם. כלים בודדים שמקורם אולי בבתי 

)לעיל(. גם באתר רמלה )דרום( מלאכה דומים נתגלו בחפירות רבות בעיר, כגון מלקחיים 

כלים אלה מוכרים, למשל חלקי מאזניים הדומים לאלה שנזכרו כאן, אשר נתגלו בחפירה של 

(. נוכחות הכסף והזהב 2008; ראה לסטר 5:22אלכסנדר און בזיקה למטמון כסף וזהב )איור 

. כמו יחד עם מאזניים מעלה את האפשרות, שמדובר בבית מלאכה דומה לזה שתואר לעיל

במקרה של המעבדה לאלכימיה, ייתכן שבתי מלאכה נוספים או חלקיהם ותכולתם נחפרו 

 בעיר אך לא זוהו ככאלה.
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 תעשיית הזכוכית 19.4

מהתקופה הרומית ועד התקופה האמיית יוצרה הזכוכית מחול, המכיל גיר וקוורץ, ונתרן 

(. תמורה טכנולוגית Gorin-Rosen 2000; 2002)סודה(, שהובא מוואדי נתרון שבמצרים )

התרחשה בתקופה האסלאמית הקדומה, כאשר הנתרן הוחלף באפר צמחים, ולכן בזכוכית 

 ביזאנטית יש יותר סודה ופחות סיליקה מאשר באסלאמית.–הרומית

גם בהפקת חומר הגלם  –בעבר הוצע, שעובדי התעשייה הזאת הועסקו בצורה ורסטילית 

פי מקורות יהודיים והממצא הארכיאולוגי מקובל היום, -ל. אולם ע47וגם בייצור כלים ממנו

שהיו מרכזים להכנת הזכוכית מחומרי הגלם, והיא שווקה בגושים גדולים אל בתי מלאכה 

(. הרכב Brill 1967:94-95; Gorin-Rosen 2000:50קטנים יותר, שבהם ייצרו כלים )

ו שמקורה באזורנו, בשעה הזכוכית מרחבי העולם הרומי הומוגני מאוד, והבדיקות הוכיח

 Sanderson and Hunterשבאירופה עצמה לא נמצאו עד כה עדויות לייצור חומר גלם )

1981; Price and Cool 1991; Baxter et al. 1995; Nenna, Vichy and Picon 1997; 

Aerts et al. 2000; Freestone, Gorin-Rosen and Hughes 2000 חלוקה תפקודית .)

(. יחד עם זאת Kock and Sode 1994נהגה עד ימינו במקומות כמו צפון הודו ) של כבשנים

יש לציין, שמוכרים גם אתרים שבהם רוכזו כל שלבי הייצור, כגון ח'רבת הרמס הנמצאת 

 *(.  35:2006רוזן -מדרום לכפר גבירול, לא הרחק מרמלה )גורין

לוסייה ובסמיכות למקורות החול המרכזים לייצור זכוכית גולמית מוקמו הרחק ממרכזי האוכ

לייצור  7-כבשנים מהמאה ה 17וחומרי הבעירה. בבית אליעזר שליד חדרה, למשל, נחשפו 

 Gorin-Rosen 1995; 2000:52-54; Freestone, Gorin-Rosen andזכוכית גולמית )

Hughes 2000:66-67 בתי המלאכה לייצור כלים, לעומת זאת, פעלו בקרבת היישובים  .)

                                            

רוזן, מידע -לאחרונה התגלו אתרים מעטים, שבהם פעלו שני סוגי הכבשנים בסמיכות )יעל גורין 47

 פה(.-בעל
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-Nenna, Vichy and Picon 1997:81ף בתוכם, על מנת להקל על אספקת המוצרים )וא

 (. Gorin-Rosen 2000:59-60(, כמו, למשל, בבית שאן )2000 ;87

 

 הזכוכית ברמלה )דרום( 19.4.1

בחפירות אחדות שנערכו ברמלה התגלו סימנים של ייצור כלי זכוכית, בעיקר בחלק הצפוני 

נמצאה פסולת תעשייה, לרבות גושים של זכוכית גולמית. ממצא דומה . 48(38של העיר )איור 

אביב. זכוכית שמקורה בבית מלאכה כזה מרמלה )דרום(, -התגלה בחפירות אוניברסיטת תל

משלב המעבר בין התקופות הביזאנטית והאסלאמית הקדומה, נבדקה ומתברר שהרכבה 

 Tal, Jackson-Talארסוף )-לוניהמבית שאן ומאפו 6-דומה מאוד לזה של זכוכית מהמאה ה

and Freestone 2008a:94-95 ייתכן, אם כן, שבית המלאכה ברמלה מייצג שלב .)

 כרונולוגי של מעבר בין הטכנולוגיות השונות )לעיל(.

בחלק הצפוני של העיר נמצאו עדויות מאוחרות יותר לייצור כלי זכוכית, לדוגמא בחפירות 

שניהלה חגית טורגה ברח' הרצל, בין תחנת המשטרה ל'בריכת הקשתות' )ממצאיה תוארכו 

(. בחפירה נחשפו 9-למחצית הראשונה של המאה ה 8-בין המחצית השנייה של המאה ה

( ושרידי כלי זכוכית, שתהליך הייצור שלהם 12-11', איורים ב2009שרידי חומרי גלם )טורגה 

(. ממצאים אלה מעידים על המצאות כבשן לייצור כלי זכוכית בסביבה. 10לא צלח )שם, איור 

באותה חפירה נמצאו גם עדויות לתעשיית כלי חרס, כך שניתן לשער כי מדובר באזור שהיה 

 מיועד לתעשייה.  

 

 צביעת טקסטיל 19.5

טקסטיל הייתה בין המלאכות הנפוצות והחשובות בח'ליפות. הצביעה, שנועדה לייפות  צביעת

פרטי לבוש ואריגים, ידועה החל מתקופות קדומות מאוד, וחוקרים רבים עסקו, בנוסף 

(, גם בהיבטים אחרים, כגון Shamir 2004לצביעה והקשרה לקונטקסטים ארכיאולוגיים )

                                            

 רוזן בדין וחשבון הסופי של החפירה.  -ממצאי הזכוכית מרמלה )דרום( יפורסמו בידי יעל גורין 48
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( וניצול תעשייתי Nosch 2004(, טקסטיל וכתיבה )Davidovits 2004מתכונים ונוסחאות )

(Lowe 2004 בדים צבועים, שמקורם כנראה במזרח התיכון האסלאמי, נמצאו בכל רחבי .)

(. קשה Hofenk de Graaf and Roelofs 2006:41, 48אירופה, עד ספרד וסקנדינביה )

והן בשימוש ייצוגי להגזים בנוגע לחשיבותם בתרבות האסלאמית, הן כמוצרי מס ומתנה 

(. אריגים רקומים בעדינות, למשל, הפכו סמל Baker 1995:35-63בחצרות השליטים )

 Brend 1991:44; Rabbat) טראז-יוקרה וסימן היכר של מי שהשלטון חפץ ביקרו, וכך גם ה

(, שאותו לבשו רק שליטים או אלה שנהנו מפריווילגיה שלטונית. סודות 2000:534-538

האריגים נשמרו בקנאות ולעתים הפכו למונופול המדינה ומנהלי בתי המלאכה היו הייצור של 

פקידים רשמיים. מעורבות השלטון בתהליכי הייצור והשיווק השתנתה מעת לעת, אך כללה 

 Lewisמהשקעות כספיות ועד ניסיונות לשליטה מוחלטת, לרבות קביעת המחירים )

1995:171 .) 

 קיימות ידיעות ועדויות הקדומה, אל בתקופה האסלאמיתישר-לגבי צביעת טקסטיל בארץ

. בדים צבעוניים נחשפו בחפירות 49ארכיאולוגיות שונות על צביעת אריגים בארץ בתקופה זו

*; 10:1995מיכאל -( ובנחל שחק )ישראל, נחליאלי ובןShamir 2004:50-51בנחל עומר )

Koren 1995 טקסטיל ו/או לעיסוק א'(. רמזים לצביעת 2000; 1998; ראה גם עמר

בבורסקאות בסוף התקופה הביזאנטית ובראשית התקופה האסלאמית הקדומה נתגלו 

(. מתקנים 38:2009בחפירות ברח' עמיעד בשוק הפשפשים ביפו )ארבל ופיילשטוקר 

הקשורים כנראה לטקסטיל התגלו בשנים האחרונות בדרום הלבאנט, כגון בבית שאן ובג'רש 

(Walmsley 2007:119) אוסף הבדים הצבועים החשוב ביותר שהתגלה עד כה בִּבָלאד .

ַאְלָשאם הוא מהעיר פחל, שם הם נמצאו על שלדי אנשים שנלכדו תחת ההריסות של רעש, 

. גם אם מדובר ברעש אחר, שהתרחש סמוך לאותו זמן, 747ידי החופר לשנת -שתוארך על

                                            

ות (, לרבות בתקופ113:1986צביעת טקסטיל נחשבה במידה רבה מלאכה של יהודים )שרון  49

 Ascher( והצלבנית, כפי שמעיד בנימין מטודלה )al-Muqaddasī 2001:183האסלאמית הקדומה )

 Goiteinישראל )-אריגי משי צבועים מארץ 11-(. בגניזה הקהירית נזכרים במאה ה1840:79-80

1967-1993, I:417.) 
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. נראה שבגדים 50(Eastwood 1992, Pl. 120זהו האוסף המתוארך באופן המדויק ביותר )

 Lombardאלה, העשויים משי וכותנה, הם פרי עבודתם של אומנים ערבים מקומיים )

)בית הצבעים; להלן(, הגיאוגרף  ָדאר ַאְלַצָבאגִין(. אשר לרמלה, בנוסף לבניית 1978:91-93

ידי -אלמקדסי מזכיר בספרו בדים מהעיר ומהלל פריט מסוים מתוצרתה, ששמו תורגם על

 (.  Serjeant 1972:114-119סרג'נט כרעלה )

 

 . זיהוי מתקנים לצביעת אריגים בעדות הארכיאולוגית19.5.1

השאלה, כיצד לזהות מתקנים לצביעת טקסטיל בחפירות ארכיאולוגיות, העסיקה רבות את 

פי הממצאים. בראש -(, ונקבעו קטגוריות שונות לזיהויים עלAlberti 2007החוקרים )למשל 

, דטרגנטים וצרבנים pigments)בראשונה נמצאים אתרים שבהם התגלו צבענים )ו

(mordants וכן מתקנים לטיפול בכמויות גדולות של מים ונוזלים אחרים. בקבוצה זו נמנות )

למשל פומפיי, ברצלונה וכן אטריביס שבמצרים )התקופה הרומית(. הקבוצה השנייה כוללת 

צבענים. לא פעם קשה להבדיל ביניהם לבין מכבסות  אתרים שבהם נמצאו כל אלה למעט

(Wilson 2003: 445עם אלה נמנית פומפיי, שם עבדו אף בקנה .)- .מידה תעשייתי

הקטגוריה האחרונה כוללת אתרים שבהם התגלו מתקני תעשייה שונים, לרבות מתקני 

ים, כגון צביעה. מתקנים שזוהו בוודאות כמפעלים לצביעת טקסטיל נחפרו במקומות שונ

 (.  1, איור 48:1993במצרים )קורן 

 

 . הטכנולוגיה של צביעת טקסטיל בימי קדם19.5.2

(. dyeing( וגיוון )coloringראשית יש להבדיל בין המושגים צביעה )ציפוי האריג בצבע; 

כלל בצבעי מינרלים, מוסיפים את הצבען אל הבד באמצעים -בצביעה, הנעשית בדרך

גון משיחה או שפשוף. עקב כך הצבע פחות עמיד ויורד בקלות יחסית פיזיקאליים בלבד, כ

                                            

)להלן(. עם זאת, אין להוציא מכלל  749על סמך ממצאי בית שאן מתארכים כיום את הרעש לשנת  50

 אפשרות רעידות אדמה שהתחוללו במועדים סמוכים.
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בכביסה, ולכן לא הרבו לעשות זאת. לעומת זאת, בתהליך הגיוון מוחדר הצבען אל הבד 

ומקובע באמצעים כימיים, הגורמים ליצירת קשרים מולקולאריים חזקים בינו לבין הסיב 

 (. 49–48)שם:

בצבעים יקרים שמקורם בחי, כגון  –חים ולעתים נדירות כלל בצבעי צמ-אריגים גוונו בדרך

תכלת, ארגמן ותולעת השני )שלא יידונו כאן כיון שאין שום רמז הקושר אותם לרמלה(. 

אפשר להפיק צבע מצמחים רבים, אבל בדיקות המעבדה מצביעות עד היום על מגוון 

 (. 1993מצומצם של מקורות ששימשו בעולם העתיק )קורן 

(, הגדלה בר גם Rubia tinctorum; Madderהופק בעיקר מפואת הצּבעים ) צבע אדום

(. הצבען מופק מהשורש הנכתש לאבקה, שאותה 998-994:1988-1987בארץ )קריספיל 

שופכים למים ומחממים. בסוף התהליך מתקבלת תמיסה, שאותה ניתן לאחסן ולשמור גם 

הגלם. צבע כחול התקבל מחומר כאבקה, עובדה המאפשרת שיווק ושימוש מושכל בחומר 

(, שהופק משני צמחים: ניל Shamir 2004:50; 54:1993הקרוי אינדיגוטין )קורן 

(Indigofera tinctoria; Indigo( שמקורו אסיאתי, ואיסטיס )Isatis tinctoria; Woad ,)

הגדל בר בארץ. ההבחנה ביניהם במעבדה קשה. מקור מהתקופה האסלאמית הקדומה 

(. גם al-Muqaddasī 2001:150-151זור החולה, המניב בין היתר אינדיגו )מספר על א

יריחו הצטיינה באיכות האינדיגו שלה, שהגיע מכל אזור ים המלח ומעמק בית שאן. מעט 

מאוד אריגים צבועים בצהוב שרדו, אך סבורים שהשימוש בו היה נפוץ בימי קדם )קורן 

( Crocus sativusובים ניתן למנות את הכרכום )(. בין הצמחים שהניבו צבענים צה55:1993

והקורטם. בכדי להפיק צבע ירוק, ביצעו טבילה חוזרת בשילוב של כחול וצהוב. לקבלת גוון 

בדומה לשיטה להפקת דיו  –בלוטות עצי האלון  –שחור השתמשו בטנינים שמקורם בעפצים 

 (. 1993; קורן 999-997:1988–1987לכתיבה )קריספיל 

בצבעי צמחים היו יתרונות בולטים: ניתן לגדל וללקט אותם בהיקף נרחב; מבחינה לגיוון 

אקולוגית הפעולה אינה מדיפה ריחות רבים, כך שאפשר לעסוק בה גם בתוך ריכוזי 

אוכלוסייה, כפי שמוכיחות המצבעות שהתגלו בפומפיי; והטיפול בחומרים אלה קל יותר 
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אה מכך, תהליכי ההפקה והצביעה זולים ונוחים ואפשר לאחסנם לפרקי זמן ממושכים. כתוצ

 יחסית. 

הצביעה בצבעני צמחים מתאימה במיוחד לצמר, חומר חלבוני המיטיב ליצור עמם קשר 

 מולקולארי חזק. יותר קשה לגוון כותנה, ופשתן מסוגל לקלוט רק אינדיגוטין. 

ליצירת הקשר הכימי ( חיוני mordantתהליך הגיוון כלל שלב נוסף, והוא הצריבה. הצרבן )

החזק של הצבע עם הסיב. מערבבים את הצרבן בתמיסה של מים חמים, שבה טובלים את 

( או alumהגיזה, הסיבים או הבד לפרק זמן קצר. צרבנים נפוצים היו מלחים כגון אלום )

ברזל, וטנינים שהופקו, למשל, מעלי אוג הבורסקאים. הגיוון באינדיגו היה שונה, בהיותו 

על תהליכי חיזור לצורך התמוססות במים וחמצון באוויר, כדי להתקבע בסיב, כלומר  מבוסס

 (.1993היה צורך רק בבריכות ובחום השמש ולא בחימום בכלים )קורן 

 

 . ָדאר ַאְלַצָבאִגין )בית הצבעים( ברמלה19.5.3

של בתקופות האסלאמיות הגיעה מלאכת הצביעה, כמו ענפי ייצור אחרים, לדרגה גבוהה 

שכלול ולהיקף נרחב. אשר לרמלה, אלבלאד'רי מדווח שאחד הדברים הראשונים שעשה 

סלימאן ב. עבד אלמלכ כאשר בנה את העיר היה הקמת "בית הצּבעים". לא מן הנמנע 

שאומנים העתיקו את מקומם לכאן מלוד הסמוכה, שהייתה ידועה כבר בתקופות הרומית 

 (. Schwartz 1991:173)והביזאנטית באיכות הבדים שיוצרו בה 

מיקומו של בניין זה נידון בעבר. לוז הציע שהמפעל היה במקום מרכזי בעיר, מול המסגד 

(. העובדה, שהגיאוגרף ראה לנכון להזכיר 16; איור 3ואיור  39-38:1996וארמון המושל )לוז 

דווקא מבנה זה בין המפעלים החשובים שהקים סלימאן, מעידה על חשיבותו של ענף 

הצביעה בכלכלת העיר ועל כך, שהטיפול בו עמד בראש מעייני השליט. בעבר נטען 

(Sourdel 1981:388שהמבנה לא נועד על ,)- ידי סלימאן להיות "בית צבעים" אך עם הזמן

 שימושו השתנה, אולם דעה זו אינה מקובלת על רוב החוקרים. 

ים" במרכז העיר, כהצעת לוז. נשאלת השאלה, האם היה נכון והגיוני להקים את "בית הצבע

גם צביעת בדים בצבעני צמחים יכלה לגרום אי נוחות מסוימת, כגון זרימת עודפי צבע 
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ברחובות, לחות, חום ועשן מפעולות החימום, רעש והמולה. האם סביר שהשלטונות השלימו 

עם הפרעות כאלה בקרבת ארמון המושל, המסגד ומרכז החיים של העיר? שאלה זו מקבלת 

משנה תוקף משום שרמלה לא התפתחה באופן טבעי במשך שנים רבות, בדינאמיקה שקשה 

היה להתנגד לה ולאילוצים שיצרה. מדובר בעיר חדשה ומתוכננת היטב, מצב שִאפשר 

 למתכננים להימנע מהפרעות סביבתיות.

הראשון שהתייחס לסוגיית הקשר בין הארמון והתעשייה בהיבט הארכיאולוגי היה קפלן  

(, שהציע כי הוא כלל מסגד קטן ומבנה תעשייה. ויטקומב סבר שהמבנים היו 103:1958)

(. אחרים בחנו את הנושא מההיבט הכלכלי, כגון סורדל Whitcomb 1995a:492נפרדים )

(Sourdel 1981 .אשר קשר את "בית הצבעים" למסחר בבדים ולעניין שהיה לסלימאן בו ,)

נה, לדעתו, שני ארמונות: האחד לצרכיו הפרטיים והשני לפי הקבלות עם סאמרא, השליט ב

( דנו באפשרות 142, 24-23:2003( וגת )3, איור 1996לשימוש עסקי ומסחרי. גם לוז )

ש"בית הצבעים" הוקם הרחק ממרכז העיר, במקום בו נחשפו בחפירות מתקנים מטויחים. 

 אולם מסקנתם הסופית הייתה, שהמכלול נבנה צמוד למסגד. 

כום, אין די במקורות ובממצא הארכיאולוגי כדי להכריע סופית בסוגייה זו. לדעתי אי לסי

אפשר לשלול את האפשרות, כי "בית הצבעים" )שיכול היה להמצא במרכז העיר, אם כי אין 

הכרח בכך( שימש מרכז מנהלי של הענף או מקום ממכר של בדים צבועים, ואולי אף צבעו 

יכולה להיות מוסברת בכך, שהמפעל היה תחת פיקוח הממשל  בו. קרבתו המשוערת לארמון

)לעיל(. ייתכן שנערכו בו פעולות מסחריות שלא היו קשורות  טראזאו מפעל ממלכתי מסוג 

לחלק הפחות נקי של המלאכה, שבוצע, כנראה, בפריפריה. יחד עם זאת לא מן הנמנע, כי 

ת, פעלו במקומות אחרים בעיר, בתי מלאכה נוספים, קטנים יותר, אולי בבעלות משפחתי

לרבות באזורים צפופי אוכלוסייה. בפומפיי, למשל, מצבעות אריגים ומכבסות היו מפוזרות 

; Flohr 2013:57-64; Figs. 1-7בכל העיר, גם באזורים מאוכלסים בצפיפות )לדוגמא 

קני , וראה אצל שניהם דיון עדכני על זיהוי מכבסות, מצבעות ומת Monteix 2013השווה

 טקסטיל(. 
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 . מתקנים לצביעת טקסטיל )?( ברמלה19.5.4

חפירות ברחבי  38-מתקנים שיוחסו לצביעת בדים )אם כי אין לכך הוכחות מוצקות( נחשפו ב

באזור מושב  –(, אולם ריכוזיהם הגדולים נמצאו בעיקר בשוליה 37; איור 2-1העיר )נספחים 

)לעיל(. מאחורי מיקום זה עמד הגיון  מצליח שמדרום לה וב'מתחם השופטים' שבמזרחה

תכנוני, כלכלי וסביבתי, אך יש לסייג ולומר, שדווקא אזורים אלה נחפרו בהיקפים גדולים 

 יותר. בעיקר נפוצות בריכות מטויחות במגוון מידות וצורות )לעיל(.

שלי  בבריכות אחדות התגלו על רצפת הטיח שרידי פיגמנטים: ברמלה )דרום( )בחפירה

ירת יצחק פז וליסה יהודה, שטרם פורסמו(, בחפירת עפר שיאון באזור כלא איילון ובחפ

(Sion 1999: 22( ובחפירת "הולנד הקטנה" של דבורה סקלאר )Sklar 1999:51 בחפירה .)

של אריק רוזנברגר מטעם רשות העתיקות התגלו בריכות מטויחות עם משקע אדום. 

( הוא זוהה כמינרל 29, איור 34-33:1993ידי פורת ואילני )-שבוצעו על XRDבבדיקות 

ֶפז שבמרוקו ייתכן שצבעו שם עורות. במסגרת -המטיט )אוכרה(, ולפי מקבילות מימינו מ

המחקר הנוכחי נבדקו במעבדה פיגמנטים שהתגלו בבריכות ברמלה )דרום(, ומסתבר, שגם 

ל המשקע על הטיח וצפיפותו מרמזים על צביעה כאן מדובר כנראה באוכרה. אופי הפיזור ש

מכוונת ולא על שרידי צבע רנדומאליים, המתאימים לצביעת טקסטיל )צבי קורן, מידע בעל 

 .51פה(

המספר הגדול של בריכות שנחשפו ברמלה )בעיקר, כנראה, באזורי תעשייה( מרמז על 

ערכות של בריכות תעשייה מפותחת. רוב הרכיבים הנדרשים לעבודת הצביעה התגלו: מ

מטויחות, הניזונות ממערכות מסועפות להובלת נוזלים, סידורי ניקוז ובהם גם סבכה לסינון, 

כלים לאחסנת חומרי גלם ומשקעי צבע. סמוך לבריכות אחדות אף התגלו מתקנים בנויים 

לבנים וסביבם אפר רב, שאולי היו מערכות חימום. לאור זאת, סביר מאוד שבריכות אלה, או 

                                            

אביב, ואני מודה לליסה יהודה -ידי משלחת אוניברסיטת תל-הדוגמאות נלקחו מהשטח שנחפר על 51

 Edelstein Center for the Analysis ofתן לרשותי. הבדיקות נערכו במעבדתושהעמידה א

Ancient Artifacts, Department of Chemical Engineering, Shenkar College of 

Engineering and Design .באדיבותו של  צבי קורן , 
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לפחות חלקן, שימשו לגיוון וצביעה של טקסטיל, מלאכה שלפי המקורות אפיינה את רמלה. 

יש לסייג ולומר, כי על מנת לומר בוודאות שבאזור התבצעה מלאכת גיוון, יש למצוא מתקני 

חימום או מוקדים, שהרי לבד מאינדיגו, כל הצביעה בצמחים נעשתה בחימום בסירים. לעומת 

 המטיט בבריכות עשויים להצביע על צביעת עורות.   זאת, משקעי אוכרה/

יחד עם זאת, אין להוציא מכלל אפשרות שלפחות אחדות מהבריכות שימשו גם למטרות 

הרומית.  fullonicae-אחרות, כגון בורסקאות או ייצור סבון )להלן( ואף לכביסה בשיטת ה

זאנטי נחשפה לאחרונה מערכת של בריכות שהוגדרה מכבסה וקשורה ישירות לבית מרחץ בי

פה(. אפשרות אחרת היא -בחפירות רשות העתיקות בקיסריה )פיטר גנדלמן, מידע בעל

שנעשו בהן שימושים שונים בהתאם לצורך השעה, שיטה שאפשרה לייעל את הייצור, ויש 

 בה הגיון כלכלי רב. 

 

 ייצור סבון 19.6

ידי דון גליק, שימשו -ופטים' עלבעבר הוצע שמכלולי בריכות דומים, אשר נחשפו ב'מתחם הש

פה(. לאחרונה -לייצור סבון, אולם ללא הסבר מפורט )שמעון גת ויהושע דריי, מידע בעל

(, הכוללת בריכות 2011שנחשפה בירושלים )דעאדלה  15-פורסמה מסבנה מהמאה ה

מטויחות הדומות מאוד לאלה שהתגלו ברמלה. ואמנם קיימות עדויות רבות על פעילותן של 

( ובערים Burgoyne 1987:154(, באזור שכם )1989( בירושלים )כהן מצאבןסבנות )מ

 אחרות, בתקופות המאוחרות לזו הנדונה כאן. 

(. רמלה הייתה Dietrich 1995הסבון היה מוצר מוערך בחברה האסלאמית )ראה לדוגמה 

–151א':2000; 53א':1996ידועה כיצרנית של סבון ואף כיצואנית, לרבות למצרים )עמר 

 ,Goitein 1983, V:140)(. ואמנם יבוא מוצר זה למצרים נזכר בכתבי הגניזה הקהירית 153

(. יצוין שמדובר בסבון לכביסה Goitein 1967-1993, I:154ישראל )-(, לרבות מארץ183

(, ויש Goitein 1967-1993, II:467ולא לטיפוח הגוף. נזכר גם בעל המקצוע העוסק בייצורו )

על סוחרים מצרים שנסעו לרמלה לצורך רכישת סבון, שנמכר בשווקי ְפְסטָאט )גיל עדויות 

191:1983 .) 
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על שיטות ייצור הסבון ומקומה של רמלה בתחום זה אפשר ללמוד גם מכתבי אלתמימי )עמר 

 (. 65-63:2004וסרי 

את  לאחרונה נחשף בחפירות רשות העתיקות ברחוב רבי חנינא ביפו מבנה, שצורתו מזכירה

 52המסבנה בירושלים. הוא כולל בריכות, מתקנים ותנורים לחימום, והתגלה בו חרוט מתכת

הדומה מאוד לאלה מרמלה )לעיל(. המבנה תוארך באופן טנטטיבי לתקופה הצלבנית, אולם 

לא מן הנמנע, שאפשר להקדים את בנייתו במאות שנים, שכן הממצא שהתגלה מתארך רק 

קרה, לנוכח המספר הגדול של בריכות מטויחות שנחשפו את סוף השימוש בו. בכל מ

ברמלה, לא סביר כי כולן קשורות בייצור סבון, ואם בכלל התקיימה בעיר תעשייה כזאת, היא 

לוד מתאים מאוד לגידול –ניצלה בוודאי רק את חלקן. ראוי לציין בהקשר זה, שאזור רמלה

 עצי זית ועד היום קיימים בו מטעים לא מעטים. 

והשווה  1990קת מסבנות מסורתיות מימינו, כגון זו של משפחת חסונה בלוד )איילון בדי

לגבי ייצור סבון בשכם( העלתה, כי לא נדרשות בה בריכות רבות  215-214: 2012איילון 

)למעט לצורך אגירת השמן הירוד ששימש חומר גלם(, שכן הסבון הוכן בחימום בדוד מתכת 

לייבוש ולחיתוך. עוד אפשר ללמוד מבדיקת מפעלי סבון בני גדול ונפרש/נשפך על הרצפה 

(, כי המבנים או המתקנים של 185-184:1976; 265:1972ימינו ואופן תפקודם )אביצור 

תעשייה זו היו ורסטיליים מאוד ויכלו לשמש גם לייצור בענפים אחרים, בהתאם לצורך. ראוי 

קשור לשני ענפים נוספים: הפקת סיד  לציין, כי ייצור הסבון, שהתבסס על שמן זית, היה

 (, שהיו חלק מהתערובת הנחוצה לתהליך הייצור.  קיליואיסוף צמחי בר )בערבית 

 

 ניפוץ פשתן 19.7

(, Tal and Taxel 2008:123-124לאחרונה הועלתה הצעה נוספת לניצול הבריכות ) 

ולפיה הן שימשו  המבוססת על שילוב של ניתוח המקורות ובדיקות פולן )אבקני צמחים(,

                                            

( נמצא בלוקוס 1166Bידי אורית סגל מטעם רשות העתיקות. חרוט המתכת )-החפירות נוהלו על 52

163Lרת שאפשרה לי להזכיר מידע שטרם פורסם.. תודתי לחופ 
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לניפוץ פשתן )על מלאכה זו ומיתקנים בגבע הקדומה ששוייכו אליה ראה בהרחבה ספראי 

, אבן ט'אפר, תיאר את הפשתן הרמלאי בעל 12-(. מקור מהמאה ה143-128:1988ולין 

המוניטין. לא ברור מתי החלה תעשייה זו ברמלה, אך נראה שהמונופול שלה הסתיים עם 

(, אשר ייסד תעשיית אריגים במצרים. יש 996–975עזיז )-ל הח'ליף אלעלייתו לשלטון ש

, כאשר מתקנים 6-לציין, כי באתרים אחרים ניכרה ירידה בתפוקה עוד קודם, במאה ה

(. יש לסייג ולומר, 340, 336, 331, 160א':2000הקשורים לענף זה הוסבו לבתי בד )עמר 

ל אינה מאששת באופן מלא את הצעתם, כי העדות הפלנולוגית שעליה מתבססים טל וטקס

 Tal and Taxelשכן קיים קושי בזיהוי אבקני פשתן מבוית והבדלתם מאלה של זני בר )

2008:123, esp. n. 3קנטיר -(. בהקשר זה יש להזכיר מתקן המצוי סמוך למעיין באם אל

היו:  ידי החוקרים כבית מלאכה לעיבוד פשתן. השיקולים-שברמת הגולן, אשר הוגדר על

הריחוק מהכפר, זמינות מים זורמים, אגנים וברכות מטויחים עם צינורות חרס שהובילו 

אליהם מים מהנביעה וסידורי ניקוז, בליה של דופנות הבריכות המעידה לדעתם על שפשוף 

מסיבי וממושך, וניצבי אבן ומכתשים שהותקנו בראשם. טענתם מתחזקת לאור גילוי חומר 

הכנסת הסמוך )שלא -הבריכות ומצבורים של אבני קרטון וסיד בבית גירני כתוש בקרקעית

שימשו לבנייתו, שנעשתה באבני בזלת(, וידוע כי סיד משמש בתהליך הלבנת הסיבים. בית 

)בן דוד, גונן ודריי  749המלאכה יצא לדעתם מכלל שימוש ברעידת האדמה של שנת 

ל בריכות מטויחות וצנרת להובלת (. למותר לציין כי למעט מערכות מסועפות ש120:2006

 מים, שאר הסממנים לא נחשפו בחפירות של טל וטקסל ושלי ברמלה )דרום( או בעיר.

 

 בורסקאות 19.8

ייתכן שאחדות מהבריכות המטויחות שימשו בענף הבורסקאות. העור היה חומר גלם חשוב  

(. Bakir 2001:496להכנת פריטים וחלקיהם, לרבות בתחום הכתיבה )קלף( וכריכת ספרים )

תנאים אחדים היו נחוצים לעבודת הבורסקאות: שפע מים ומשטר רוחות אשר יסייע בסילוק 

חיים, באמצעות גידול בהמות או יבוא; -הריחות הלא נעימים; אספקה סדירה של עורות בעלי

מתקנים, בעיקר סדרת בריכות באוויר הפתוח; אומנים מיומנים; ואספקת חומרי הגלם לטיפול 
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בעורות, כגון סיד, צואת כלבים ועלי אוג. על הטיפול הכללי בעורות והתהליכים הכימיים 

. לסקירה מקיפה על כלים מסורתיים ששימשו בורסקאים לפי Watt 1906הכרוכים בכך ראה 

. על שיטות העבודה, תעשיית העור במשך Salaman 1986ענפי המקצוע השונים ראה 

. לטיפול במתקני Waterer 1972:8-11; Sykes 1991התקופות ובעיקר צביעתו ראה 

 .  Freund 2004:233בורסקאות בחפירה ארכיאולוגית ראה 

-Ibid.:233כבר בתקופות ההלניסטית והרומית ידוע על התארגנויות וגילדות של בורסקאים )

בקונסטנטינופול בהשגחת איגוד  10-(. שווקי עורות מאורגנים היטב פעלו במאה ה234

(, רוב העוסקים al-Muqaddasī 2001:183(. לפי אלמקדסי )Maniatis 2010:639)מקצועי 

 ישראל באמצע אותה מאה היו יהודים. -בבורסקאות בסוריה ובארץ

ידי ניצה בשקין בח'רבת ניענה שממזרח לקיבוץ נען, לא -על 1991בחפירה שנערכה בשנת 

רחוק מרמלה, נחשף מתקן תעשייתי שכלל בריכות מטויחות מרוצפות בפסיפס המחוברות 

בתעלות ובצינורות. טיבו לא הוברר סופית אך בין האפשרויות שימוש שהועלו נמנית מלאכת 

 (. 59איור  ,50:1993הבורסקאות )בשקין 

-מקבילות אתנוגרפיות לטיפול בעור ניתן למצוא עד היום בחברות מסורתיות, לרבות בארץ

(. בפז ובמרקש שבמרוקו פועלים בתי מלאכה, שהפכו 171-167:1976ישראל )אביצור 

(. אחד המאפיינים הבולטים של Tusa 1996:1018-1019, Figs. 25-27לסימן הכר שלהן )

. לאור זאת, מיקום 53ת העזים והבלתי נעימים הנודפים ממתקניהתעשייה זו הם הריחו

הבריכות ברמלה )דרום( אינו תומך בזיהוין כמתקני בורסקאות, שכן אם כבשני הקדרים 

הביזאנטיים חדלו לשמש בשל המטרד שגרמו, הדבר תקף ביתר שאת לגבי עיבוד עורות. על 

אחרות, ואת מתקני הבורסקאות, כן נראה, שהבריכות המטויחות ברמלה שימשו לתעשיות 

אם בכלל פעלו בעיר, יש לחפש באזורים המתאימים יותר מבחינת משטר הרוחות, כגון 

ב'מתחם השופטים' או בפאתי העיר הצפוניים. עם זאת יש לזכור, שמתקני צביעת העורות 

בפז )כמו, למשל, כבשני הקדרים בעזה( פועלים בלב שכונות מגורים, למרות המטרד שהם 

                                            

 תודתי לרון טואג אשר מסר פרטים מאלפים על ביקוריו באתרים אלה. 53
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גורמים. רוצה לומר, לא תמיד שיקולי נוחות, בריאות ורווחה במונחים של ימינו גוברים על 

 הצורך הכלכלי. 

 

 ייצור סיד 19.9

(. 279:1972סיד הוא חומר גלם חיוני, בעיקר לבנייה, כרכיב של מלט וכסיד וטיח )אביצור 

כבשן הקדום כלל בשדה, קרוב למקורות חומרי הגלם והבעירה. ה-שריפתו נעשתה בדרך

כלל תא בעירה חפור בקרקע ומעליו חלל להטענת האבנים לשריפה, -והמסורתי כלל בדרך

תא ופתח שמהם דחסו את חומר הבעירה )בדורות האחרונים בעיקר סירה קוצנית(, ולעתים 

; ששון 130-128:1976; 129-128:1972גם תעלה להזרמת אוויר שליבה את האש )אביצור 

ימים  6-3(. השריפה נמשכה Yannai 2009:65-69; 2001וששון  ; שפנייר61-60:1990

ימים. על מנת שהסיד יהיה שמיש )"סיד כבוי"( הוסיפו לו  6-4ובסיומה התקרר החומר במשך 

 מים בבריכה שנכרתה באתר הבנייה. 

במקורות היהודיים נזכרת התעשייה פעמים אחדות; העוסקים בה נקראו סיידים, והמתקן 

ידים )משנה כלים ח', ט'(. הפקת סיד נזכרת במקורות האסלאמיים ומכונה, נקרא כבשן סי

 Shatzmiller)נור=אש( ) טבאח' אלנורה, 10-לדוגמא בבצרה שבעיראק במאה ה

1994:105 .) 

הבעיה העיקרית, כמו בכל מתקני השדה, היא הקושי לתארך את הכבשנים בגלל מיעוט 

ופן מובהק עד הדורות האחרונים. במקרים הממצא בהם ובשל העובדה, שהם לא השתנו בא

רבים הופק סיד מאבני בנייה ומפריטים ארכיטקטוניים באתרים נטושים, שהכבשנים נבנו 

(. רמז לתופעה זו התגלה בחפירות 41:1989בתוכם על מנת לחסוך בהובלה )למשל מזור 

גל מזבח, רמלה )דרום(: פריטים ארכיטקטוניים שמקורם כנראה בכנסייה )עמוד סורג, ר

, נועדו T-ו B(, ואשר נחשפו בשטחים 2-1:26, 25כותרת סל שהוסבה לפי באר( )איורים 

 אולי לשמש חומר גלם להפקת סיד. 

עד היום התגלה ברמלה כבשן סיד אחד בלבד )חפירת אלי הדד, טרם פורסם, והשווה עם 

באזור תחנת  (, וגם הוא הרחק ממרכז העיר,213-212:2012איילון  –כבשנים מסורתיים 
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(. גם מחוצה לה מוכרים מעט מאוד מתקנים כאלה, למרות מפעלי הבנייה 35הרכבת )איור 

ידי חגית טורגה בח'רבת ניענה )ליד -המונומנטאליים שבוצעו בעיר. הבולט בהם, שנחפר על

תופעה זו אינה מפתיעה,  (.8-7ב', איורים 2011נען(, כולל כבשן ובור לכיבוי הסיד )טורגה 

מתקנים אלה, שהיוו מפגע אקולוגי ניכר, מוקמו לרוב הרחק ממרכזי האוכלוסין. כמו כן, שכן 

היות שרמלה נבנתה כעיר חדשה, לא היו בה מבנים נטושים שמאבניהם יכלו להפיק סיד, 

וסביר שהעדיפו להוביל אליה ממרחק את אבקת הסיד הקלה ולא את האבנים הכבדות. אשר 

קנו, כאמור, סמוך לאתרי הבנייה, הרי שהן קשות לזיהוי לבריכות לכיבוי הסיד, שהות

 (. 96:1990כלל גם פורקו בתום השימוש )ששון -ארכיאולוגי ובדרך

 

 גילוף עצם 19.10

חיים הוא מלאכה עתיקת יומין. מחומר גלם זה יוצרו כלים -גילוף פריטים מעצמות בעלי

בתקופה האסלאמית הקדומה  (.1999וחפצים רבים, ששימשו בכל התחומים )איילון ושורק 

נעשו מעצמות עשרות סוגים שונים של כלי עבודה, פריטי שימוש וחפצי אמנות ופולחן. בין 

(, קרתגו Rodziewicz 1998; 2007; 2009אלכסנדריה ) –מרכזי הייצור הבולטים שהתגלו 

(Hurst 1994; Hutchinson and Reese 1998 ובאזור ִּבָלאד ַאְלָשאם )– שקלון קיסריה, א

 Ayalon 2005a; b; Wapnish 1991; 2008; Shatil and; 2012ולאחרונה ירושלים )שתיל 

Behar 2013פי מצבורי חומר גלם -כלל בחפירות על-(. בתי מלאכה אלה מזוהים בדרך

בשלבים מוקדמים של הכנה לייצור, פריטים בלתי גמורים ופסולת ייצור. על המבנים עצמם 

רובם  –יו קטנים, חסרי ציוד מיוחד שאפשר לזהותו, וכלי העבודה קשה להצביע שכן רובם ה

 נלקחו מן הסתם מהמקום כשננטש.  –ממתכת 

לא הרבה ידוע על תעשייה זו ברמלה. אמנם חפצי עצם רבים נמצאו בעיר, לרבות ברמלה 

(, אולם אין בכך הוכחה שנוצרו בה. במקורות מוזכרים בעלי מלאכה 5-1:51)דרום( )איורים 

 11-9-סקו בייצור ובמכירה של פריטי שנהב במצרים, סוריה ועיראק במאות השע

((Shatzmiller 1994:111 הדעת נותנת שברמלה פעלו אנשים כאלה, אך עד כה התגלה .

מאוסף פרטי )השווה  10-9-בה רק רמז אחד לתעשייה זו: בובות או צלמיות עצם מהמאות ה
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כן נראה, שנוצרו -חדות מהן בלתי גמורות ועל(, שא91, איור 63-62:1999איילון ושורק 

 (. Ayalon 2005a:80ברמלה )

 

 גילוף אם הפנינה 19.11

(, אחת מהן Pinctada margaritiferaבחפירותי נמצאו קונכיות אחדות מהמין אם הפנינה )

למשל בשיבוץ  –. קונכיות אלה, שמקורן בים האדום, שימשו לקישוט 54(6:51שלמה )איור 

ולייצור חפצי נוי בתקופות רבות, במיוחד החל מהתקופה הרומית  –בחפצי עץ 

(Michaelides 1995באתר האסלאמי הקדום מהמאה ה .)-בשדה בוקר נתגלו קונכיות  7

שמקורן בים האדום ובאוקיאנוס ההודי, מינים שהתגלו גם ביישובים מאותה תקופה 

רות שהובילו אותן מהים באירופה. חוקרים מעריכים שהאתר בשדה בוקר היה תחנה לשיי

(, אולי גם למרכז הארץ, לרבות Heller and Bar-Yosef 1985; Reese 1991האדום )

 (. Bar-Yosef Mayer 2008:200לרמלה )

גילוי קונכיות כאלה באזור התעשייה ברמלה )דרום( מרמז על האפשרות, שהן שימשו אומן 

קשרי מסחר ענפים ויבוא חומרי גלם ליצירת חפצי יוקרה. זו עשויה להיות עדות נוספת על 

נחשפו עשרה  2013ממרחקים בתקופה זו. בחפירות באזור תחנת הרכבת של רמלה בשנת 

. הכמות הגדולה יחסית 10-955-פרטים בגדלים שונים של מין זה, במכלולים מהמאות ה

מרמזת על פעילות תעשייתית, מה עוד שבשטח נחשפו עדויות לפעילות ייצור ענפה, כגון 

חרושת מתכת. הקונכיות מאפשרות לשער, שברמלה יוצרו חפצים או עיטורים מאם הפנינה, 

 לפחות בשלהי התקופה העבאסית ובתקופה הפאטמית. 

 

 

 

                                            

 יוסף, ותודתי נתונה לה על כך.-ידי דניאלה בר-הקונכייה זוהתה על 54

 פה, ותודתי לה על כך.-חגית טורגה, מידע בעל 55
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 מלאכות זעירות שונות 19.12

בעיר עצמה או באזור התעשייה  –לצד תעשיות מוכרות, מבוססות ונרחבות, סביר שברמלה 

זעירות, כגון אומנים שעסקו בתיקונים קלים. רמז לכך נמצא עסקו גם במלאכות  –שלה 

כלי חרס מזוגג, שכנראה נשבר עוד בימי קדם אך תוקן באמצעות קידוח  –ברמלה )דרום( 

זוגות חורים משני צדי קו השבר, וקשירת החלקים ברצועות ברונזה או פליז שטוחות ודקות 

ארכיאולוגי, אך השתמרות רצועות או (. חורי תיקון בחרסים מוכרים בממצא ה1:52)איור 

חוטי המתכת נדירה. ייתכן שברוב המקרים הקשירה נעשתה בחוטים מחומרים מתכלים. 

תיקון כזה החזיר אמנם את הכלי לשימוש, אולם לאחסון מוצקים בלבד. עם זאת ייתכן, 

ר, ששימוש בדבק או בחומר אטימה בנוסף לקשירה היה מאפשר לאחסן בו גם נוזל. לא ברו

האם תיקון זה נעשה בבית או בידי מומחה, אם כי נראה שהחורים נקדחו במקצועיות וגם 

קשירת הרצועות הדקות טובה והן השתמרו עד לחשיפת הכלי. כלים שעברו טיפול דומה 

, וכן 56( ולאחרונה בקרבת תחנת הרכבת9, איור 2011התגלו גם בחפירות ברח' מימון )הדד 

, 120:1999מלה, שם נעשתה הקשירה בחוטי עופרת )גודוביץ' בח'רבת עצפורה הסמוכה לר

ממצאים אלה רומזים על נוהג מקובל באזור רמלה ואף על בעלי מקצוע שעסקו  (.1:182איור 

בו. בחפירות טורגה )לעיל( נחשפה כמות גדולה של דוגמאות לתיקונים מסוג זה. היות 

את האפשרות, כי במקום פעלה שהאתר מתאפיין במתקני תעשייה נוספים, אפשר להציע 

 סדנה לתיקון כלי חרס.

ממקור היסטורי אפשר להסיק בעקיפין, שברמלה עסקו גם בקליעה: מסופר בו על איש בשם 

פי שמו עסק במכירת כפות תמרים או מוצרים שנקלעו -, שעל1257-ַעִלי ַאְלַח'ָּואץ מהמאה ה

לי תמר ובסיביו היה מקצוע (. קליעה בעלעTalmon-Heller 2002:120מהעלעלים שלהן )

מוכר בתקופה האסלאמית הקדומה, ולעץ היו שימושים רבים בנוסף לסגולותיו התזונתיות 

 (. 191-190: 2012; 1987והרפואיות )ראה למשל איילון 

                                            

 סם.אני מודה לחופרת, חגית טורגה, על מידע זה שטרם פור 56

 .חי ברמלה מלומד בשם ַעָּבאד ּב. ַּכִת'יר, שכינויו היה ַאְלַח'ּוָאץ 8-גם במאה ה 57
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בעיר ובסביבתה פעלו, כנראה, גם רצענים, שמוצריהם נמכרו ב"שוק מוכרי האוכפים" הנזכר 

(. אלה עבדו בכלים קטנים כגון סכינים Salaman 1986:221-279גם הוא )לעיל, והשווה 

ומרצעים, שהאומן נשא עימו ושיכלו לשמש גם לצרכים אחרים, ועל כן גילויים בחפירה אינו 

 מעיד בהכרח על עיבוד עור במקום. 

; 66א':1996)עמר  8-לפי המקורות, הוכנס הנייר לשימוש בעולם האסלאמי כבר במאה ה

ותנת, שבירת מחוז כמו רמלה נזקקה לנייר לצרכי מנהל. על כן, למרות ב'(. הדעת נ2000

 (.145:2003; גת 80שאין עדות על ייצורו בעיר, חוקרים נוטים להאמין בכך )שם:

נגרות ועיבוד עץ הגיעו בתקופה זו לשיאים חדשים של יכולת טכנית ואיכות אמנותית. 

 .Almagro et alעתיקים )למשל תיאורים של שיטות העבודה וכליהן השתמרו באיורים

1975, Lam. XXXVIIIa; 2002:113, Fig.76 וניתן להשוות את המידע מימי קדם גם ,)

-Singer et al. 1956; Lewcock 1978:112; 2006לעדויות אתנוגרפיות מימינו )סתרי 

115; Wulff 1966:74-101 במבנים מפוארים בירושלים השתמרו עבודות עץ משובחות .)

(.  היות שהעץ הינו חומר אורגני Hamilton 1949:86; Abu Khalaf 1995:289ה זו )מתקופ

שהתכלה, לא השתמרה ברמלה )דרום( עדות ארכיאולוגית למלאכה זו, למעט פיסת עץ 

שנמצאה משולבת בתשתית האבנים של בור ספיגה, אולי חלק מיתד שהחזיקה מסגרת 

(, שהחוד שלו אולי 4:22גלה כלי ברזל )איור כלשהי לצורך חיזוק בזמן הבנייה. כמו כן הת

. על מלאכה זו יכולים אולי להעיד בעקיפין קונכיות 58שבור, ואשר ייתכן ששימש נגר מקומי

 אם הפנינה וגילופי עצם, במידה שנועדו לשיבוץ במוצרי עץ )לעיל(. 

 

 אחרות אסלאמיות בערים תעשייה מתקני .21

המסודרות בזוגות או בשלישיות ומחוברות בטבריה התגלו בריכות מטויחות, D1 n בשט

. מכלולים אלה תוארכו לתקופה Stacey 2004:81-87)ביניהן בתעלות ובצינורות )

                                            

כלל -, כלי נגרות מסורתי נפוץ )בדרךTיד בצורת -פה( הציע, שהכלי הוא מקדחת-איתן איילון )בעל 58

 עם ידית עץ אופקית(.
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האסלאמית הקדומה, אך טיבם לא הוברר. לפי החופרים ייתכן שאלו גתות, המרמזות 

ות (. פירוש אחר הוא שהבריכIbid.:83שבחלק זה של העיר גרו ועבדו יהודים או נוצרים )

(. פסולת של תעשיית זכוכית נחשפה Foerster 1993:1472שימשו במלאכת צביעת בדים )

 (. Lester 2004:210) 11-במכלול מהמחצית הראשונה של המאה ה

(, אשר Bar-Nathan and Atrash 2011aבבית שאן )ביסאן( נחפר אזור תעשייה אמיי )

ובנייניו המפוארים פורקו בהדרגה הוקם במרחב שהיה בתקופה הביזאנטית מרכז עירוני, 

(Mazor 2007:189( במקום נחשפו בעיקר בתי יוצר לקראמיקה .)Bar-Nathan and 

Atrash 2011b( אם כי התגלו גם עדויות לתעשיית זכוכית ,)Winter 2011:345 כמו .)

ברמלה, גם בבית שאן בולט השינוי שחל במיקום כבשני הקדרים. בתקופה הביזאנטית הם 

ועוד;  188, 187, 170, 154:1962בסביבת העיר ובעורף החקלאי שלה )לדוגמא צורי  פעלו

 Adan-Bayewitz 1993:219, 222-223; Adan-Bayewitz and Perlman;1986ויטו 

(. בתקופה הֻאמיית חלה תמורה תכנונית והתעשיות רוכזו בתוך העיר, 1990:168-170

ז העירוני הנטוש(. לבד מבתי היוצר נחשפו משטח המרכ 15%-דונם )כ 13.5באזור שממדיו 

 Bar-Natahan and Najjarשם כבשני סיד ומתקנים לצביעת בדים, ככל הנראה פשתן )

 Schaefer and Falkner(. תהליך דומה הובחן גם בערים אחרות, כגון ג'רש )2011:191

1986:419-421; Melkawi, ‘Amr and Whitcomb 1994:453( עקבה ,)Ibid.ל (, פח

(Walmsley 1992:347-348( ופלמירה )(Walmsley 2000:276-279 . 

תהליך זה משקף שינוי מהותי בדפוסי העיור ובהסדרים החברתיים, הכלכליים והפוליטיים 

של החברה האסלאמית המתהווה, שנבדלה בכך מהחברה הביזאנטית. שינויים אלה 

כלי של הערים סיפק את התבטאו, בין היתר, בנטישת הסדר הישן שלפיו העורף הכל

צורכיהן, ותחת זאת התעשייה והמסחר שרוכזו בהן החלו לספק את צורכי הערים והפריפריה 

(. תוך כדי כך התבססה Bar-Nathan and Najjar 2011:199; Walmsley 2000גם יחד )

(. Foote 2000:37אליטה אסלאמית חדשה, לצד הקהילות הנוצרית, היהודית והשומרונית )

ים האמיים, בעיקר מאז ראשית שלטונו של עבד אלמלכ, עודדו התפתחות מסחר השליט

(. Goitein 1966:217-241ותעשייה זעירה בתוך גבולות העיר והווצרות בורגנות זעירה )
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בבית שאן הובילה העדפה זו להקמת מרכזי ייצור של קראמיקה באגורה, הרחבת תעשיית 

ידי הח'ליף השאם -אלה והקמת שוק על הטקסטיל, בניית אמת מים ששירתה מפעלים

(. העידוד הממשלתי של Bar-Nathan and Najjar 2011:200; 64-59:1997)ח'מיס 

(. Walmsley 2000:280-281המסחר בערים בולט במיוחד בארסוף, טבריה ובית שאן )

 לדעת וולמסלי, אין ספק שמדובר במגמה כוללת ומכוונת, שבאה לידי ביטוי בבניית שווקים.

הרחבת הייצור התעשייתי והמסחר בִּבָלאד ַאְלָשאם בתקופה האסלאמית הקדומה הספיקה 

ידי החלפת השושלת האמיית בשושלת העבאסית -בכדי להתגבר על הזעזוע שנגרם על

(. תהליך זה השתלב בתמורות Foote 2000:38והעתקת מרכזי השלטון מזרחה )

כובד המשקל של המסחר מזרחה  שהתרחשו במארג הכלכלי באותה תקופה, עם העברת

ביזאנטי והפסקת המסחר במוצרי מותרות עם המערב. –בעקבות פתיחת הגבול הסאסאני

שינוי זה בא לידי ביטוי גם ברשת הדרכים, שעליה למדים מהכתובות על אבני מיל של עבד 

דמשק, והדרך שחיברה את יריחו ובית שאן –כך גברה חשיבותה של הדרך ירושלים .אלמלכ

(. עם Bar-Nathan and Najjar 2011:199; 2003ארכה לטבריה ומשם לדמשק )אלעד הו

הביטחון בדרכים  (.Sourdel 1960; ַטריק אלַבִרידהדרכים החשובות נמנית גם דרך הדואר )

ִאפשר מסחר יעיל והעברת פקודות והוראות במהירות. רוב המידע הקיים מתייחס לראשית 

 Walmsleyתונים בודדים גם על רשת הדרכים האמיית )התקופה העבאסית, אם כי יש נ

2000:299-305 .) 

פי המדיניות החדשה גורלם של מרכזי המסחר נבדל במקצת מזה של -חוקרים הציעו, כי על

המבנים המונומנטאליים. נראה כי החנויות ומרכזי המסחר בבית שאן, להבדיל מבנייני 

 Tsafrir andוהכיבוש הערבי ) 659/660 הציבור, המשיכו לפעול גם אחרי הרעש של שנת

Foerster 1997:136-138 (. לאחר ירידה בפעילות הממסד, במיוחד בימי ֻמָעאוִיה )שלט

(, העדות הארכיאולוגית מצביעה על חידושה, בעיקר לאחר Hinds 1993; ראה  680-661

 Bar-Nathan and Atrash; 64-60:1997מלכ ויורשיו )ח'מיס -הרפורמות של עבד אל

2011a:8 יש לציין, כי קביעה זו מתבססת על ממצאים ארכיאולוגיים בלבד, וחופרי בית .)

 Watson 1992; Walmsleyשאן הקבילו מצב זה עם התמונה שהתקבלה בפחל )
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(. בנוסף להקמת חנויות ובתי מלאכה בשטחי ציבור קודמים, כגון התיאטרון 1995:600-601

 Bar-Nathan and Atrashבפסגת התל של בית שאן ) והאמפיתיאטרון, הוקם מרכז מנהלי

2011a:8; Tsafrir and Foerster 1997:135, 137 .) 

השינוי והמעבר לתרבות האסלאמית בא לידי ביטוי גם בהופעתם של מטבעות ודפוסי מנהל 

 Qedarחדשים ובהשלטת הערבית כשפת ממשל )על הנומיסמאטיקה האסלאמית ראה 

1988-9; Goodwin 2002; 2005 שינוי הייעוד שעברו המונומנטים ובנייני הפאר .)

הביזאנטיים והקמת חנויות ובתי יוצר בתוכם עשויים לשקף העדפה ברורה מצד השושלת 

(. אולם יש Kennedy 1985a:13פני בנייה מונומנטאלית )-האמיית של מסחר ותעשייה על

רמלה וירושלים הבנייה לציין שקביעה זו תקפה בעיקר לגבי בית שאן, ובערים כגון 

 המונומנטאלית נמשכה בבירור. 

בנוסף לאזורי התעשייה רחבי הידיים שנחשפו בשנים האחרונות בערים כגון בית שאן, 

פחל, עקבה ורמלה, התגלו מרכזי משנה קטנים יותר, אשר סיפקו כנראה את  ,אלרקה, ג'רש

ף החקלאי של רמלה ציונה, שהייתה כנראה חלק מהעור-הצריכה המקומית, כגון בנס

(. באתר אל ח'רבה, לא הרחק מרמלה, גילה לאחרונה 4-3, איורים 43-42:2004)גורזלזני 

פה(. לפני שנים אחדות -עוזי עד אזור תעשייה ובו בתי יוצר מהתקופה האמיית )מידע בעל

חשף יוסף אלישע מרשות העתיקות בית מלאכה לזכוכית בח'רבת ֶהְרֶמס, סמוך לכביש 

בנה, ובו שילוב נדיר של ייצור חומר הגלם וייצור כלים. כמו כן התגלו באתר כבשני י–רחובות

 (. 2007כלי חרס )אלישע 

 

 8-ה במאה( דרום) ברמלה אדמה רעידת סימני .21

פרק זה דן בסימנים של רעידת אדמה חזקה שהתגלו ברמלה )דרום( והשלכותיהם על 

התופעות שנצפו באמצעים ארכיאולוגיים, כגון המחקר הארכיאולוגי של העיר, לרבות תיארוך 

 קראמיקה מלוקוסים מתוארכים היטב, תוך השוואתו למידע מהמקורות ההיסטוריים.
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 סיסמי-רקע גיאולוגי 21.1

אסיאתי, האפריקני והערבי. התרחשויות -ישראל שוכנת בחיבור בין הלוחות האירו-ארץ

נובי, במערב הקשת -ם: בדרום הלוח הערביידי גורמים אחדי-סיסמיות באזור זה מוכתבות על

הסורית )סדרת קיפולים ושברים המשתרעת מחצי האי סיני עד סוריה(, ובמזרח השבר 

אפריקני, שלאורכו הלוח הערבי מחליק צפונה ביחס לישראל ולחצי האי סיני, שהם -הסורי

ות מאז מ"מ בשנה. תזוזת הלוח 10-5חלק מהלוח האפריקני. תנועה זו נמדדה ושיעורה 

ק"מ. היא יוצרת חיכוכים ולחצים המתבטאים ברעידות  105-תקופת האיאוקן מוערכת ב

-Karcz 2004:761אדמה, שבמהלכן משתחרר לחץ בין הלוחות ועל כן פני הקרקע רועדים )

763; Garfunkel 2001:641-643; Westaway 2003:8-18; Salamon et al. 2003; 

Marco et al. 2003:665-666; Hamiel et al. 2009 .) 

הרעידות הן לא פעם בעלות אופי אלים מאוד ופוטנציאל הרס ניכר. הן חוזרות ונשנות לעתים 

קרובות ותועדו באופן תדיר במהלך ההיסטוריה כגורם האחראי לנזקים גדולים בנפש 

וברכוש. אירועים אלה, קשים ככל שיהיו לאוכלוסייה המקומית, ערכם לא יסולא בפז מבחינה 

ארכיאולוגית והיסטורית. כאשר אתר ננטש באופן יזום ומאורגן, כל חפץ שניתן לעשות בו 

שימוש נלקח, ולארכיאולוגים לא נותר ממצא רב העשוי לשמש אותם. אולם כאשר מתרחש 

אסון פתאומי )כהתפרצות הר געש או רעידת אדמה( המפתיע את התושבים, גם אם ימלטו 

יקו לחלץ חפצים מהמבנים. על כן, נוצרת מעין כמוסת זמן, את נפשם קרוב לוודאי שלא יספ

המקפיאה מבחינה חומרית רגע היסטורי מסוים בתוך המפולות. ערך הממצא עולה אם ניתן 

לקבוע תאריך ודאי להתרחשות הסיסמית. לא מפתיע, אם כן, שבמשך השנים ארכיאולוגים 

רעשי אדמה בחפירות ארכיאולוגיות  וגיאולוגים פיתחו קריטריונים על מנת לזהות סימנים של

(. בין Korjenkov and Mazor 1999a; Fabian 1998; Marco 2009)לדוגמא 

הקריטריונים ניתן למנות אבנים בקשתות ובקמרונות הבולטות כלפי מטה או תלויות, או עיוות 

 אסימטרי של קשתות וקמרונות. התמוטטויות חלקיות של קשתות מאפשרות לשחזר את כיוון

התנועה של הגל הסיסמי. סיבוב או שבירה עקביים של קירות מסביב לציר אנכי מאפשרים 
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 Korjenkovשל הרעש וכן את עוצמתו, כפי שנעשה בעבדת ) 59לחשב אזימוט לאפיצנטר

and Mazor 1999a:269, Fig. 6a-b; b; c יחד עם זאת, אין תמימות דעים בין החוקרים .)

מנים אלה, והיום יש גיאולוגים המתייחסים אליהם ביתר לגבי האמיתות והאמינות של סי

 (. Ambraseys 2006ספקנות וזהירות, ומסבירים נזקים מבניים בשילוב של גורמים )

 Amiranבמהלך השנים חוברו רשימות של אירועים סיסמיים רבים שהתחוללו באזורנו )

1950-1951; 1996; Amiran, Arieh and Turcotte 1994מה כרונולוגיה של (. כן פורס

 Russell) 8-2-מערב חצי האי ערב במאות ה-ישראל ובצפון-רעידות אדמה שארעו בארץ

-Arieh 1967; North 1974; 1977; Ben(. מחקרים נוספים השלימו את המידע )1985

Menahem 1979; 1991; Karcz 2004:761-763 בעבודות חלוציות אלה נפלו לא פעם .)

בדיקת -טעית של מקורות היסטוריים, חיבור של אירועים שונים ואיפגמים, פרי פרשנות מו

 Ambraseys and Synolakisהנתונים בכלים היסטוריים )לביקורת על קטלוגים ישנים ראה 

 (. Salamon 2010 ;Karcz 2004:763; לקטלוגים מעודכנים ראה 2010

 

 סיכוני רעידת אדמה באזור רמלה 21.2

לפגיעה ברעידת אדמה וקיימות עדויות היסטוריות על כך, שהיא רמלה ממוקמת באזור הצפוי 

נפגעה לא פעם מרעשים, לפעמים באופן קשה. לבד מהגל הסיסמי ההרסני, לרעידות אדמה 

יש תופעות לוואי לא פחות חמורות. בשל המבנה הגיאולוגי שלה, רמלה וסביבתה רגישות 

; להלן( amplificationה" )במיוחד להגברה של תאוצת הקרע או "הגברת שתית חריג

(Zaslavsky et al. 2009a:51-59 ( ואולי גם להתנזלות )53( )איורliquefaction איור( )

(54 (Romero and Rix 2005:18-31( ולכשלי קרקע או סדקים נלווים )ground failures )

                                            

ההיפוצנטר הוא  אדמה.נמצאת בדיוק מעל מקור רעש ה השטח פני-אפיצנטר היא הנקודה על 59

הגלים הסיסמיים מתפזרים באופן מעגלי  המקום ממנו מתפרצת האנרגיה בתוך כדור הארץ.

 מהאפיצנטר.
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(Ibid.: 24, 29תופעות לוואי נוספות הן קריעת פני השטח, קומפקציה .)גלי צונאמי וכשל 60 ,

 במדרונות, שבמקרה של רמלה אינם רלוונטיים. 

אזור רמלה בנוי מסלעי גיר מהאוליגוקן )תצורות לכיש מקבוצת סקיה(, הקבורים תחת כיסוי 

מהפליסטוקן המאוחר ומההולוקן )חול וחמרה(, שעוביו עשרות מטרים )סנה ורוזנזפט 

שעוצמתם הולכת ופוחתת ככל שהם  –(. מבנה זה גורם לכך, שגלים סיסמיים 2004

שבים ומתחזקים בהגיעם לאזור. זאת בשל כיסוי האדמה מעל סלע  –מתרחקים מהמוקד 

האם, שעקב התזוזה מקבל תכונות פלאסטיות המגבירות את עוצמת הרעש. תופעה זו 

, העלולה להחמיר את הנזק. לאחרונה התאפשר גם לכמת amplification)מוכרת כהגברה )

 Faccioli et al. 2002; Liam Finn andתה לפי התנאים הסביבתיים )את השפע

Wightman 2003:272-278 (. תופעה זו מוכרת גם באזורנו )לדוגמאZaslavsky et al 

2009b:26-31 (. שילוב שלה עם ההתנזלות )להלן( עשוי להסביר את הרגישות הסיסמית של

 .61(Marco et al. 2003אזור רמלה )

 

 רעידת אדמה בחפירות רמלה )דרום(סימני  21.3

ברמלה )דרום( התגלו, לראשונה באזור זה, סימנים של אירוע סיסמי, שפגע באתר בתקופה 

האסלאמית הקדומה. בחפירה נחשפו מתקנים שיצאו מכלל שימוש עקב הנזקים, בניינים 

ו ורצפות שנפגעו ותוקנו, קירות מעוותים, מפולות אבנים גדולות ברדיוס נרחב, בארות שקרס

ששקעו, תוך הבחנה בכשלים ברורים בשכבות הקרקע. עוד הובחנו במבנים ובמתקנים סימני 

 תיקונים והתאוששות מהירה. 

                                            

שקיעה דיפרנציאלית ודחיסה של הקרקע, סידור מחודש של גרגרי חול לא מהודקים, הנוטים  60

ראה דוח  להסתדר מחדש במצב של ניעור אם מופעל עליהם לחץ של שכבות אדמה עליונות;

CalARP 2009 2.4, סעיף.) 

ישראל נעשתה על ידי מרקו -בארץ 749ידי רעידת האדמה של שנת -הערכת הנזק שנגרם על 61

(. המבנה הגיאולוגי הייחודי של רמלה וסביבתה עלול היה לגרום Marco et al. 2003ואחרים )

 (.amplification) יחידות( בשל תופעת ההגברה 1.5-ל 1לעלייה ניכרת בעוצמת הרעש )בין 
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סימני הרעש מרוכזים באזורים מסוימים באתר, וכדי לקבוע בוודאות כי מדובר באירוע כזה 

ימני הרעידה נדרשים תנאים אחדים. ראשית, יש להוכיח את בו זמניותם של הנזקים וס

האחרים. שנית, יש לזהות בהם את הקריטריונים המאפשרים לקבוע, כי הם נגרמו כתוצאה 

מאירוע טקטוני ולא מסיבה אחרת )גלישת קרקע, התנפחות אדמה חרסיתית, בלאי טבעי, 

הרס מכוון(. שלישית, יש לזהות מסה קריטית, כלומר כמות מספקת של סימנים. בנוסף, רצוי 

אבסולוטי של ההתרחשות, על בסיס המידע הארכיאולוגי, אם כי תנאי זה אינו  לספק תיארוך

שבדרום האתר, באזור  J ,K ,S ,Qהכרחי. עדויות לרעש אדמה נחשפו בעיקר בשטחים 

(. 56, 55לכיוון מזרח )איורים  431בפאתי מושב מצליח שבו נבנה הקיר האקוסטי של כביש 

תודות לעבודות הכרייה של תוואי הכביש ולא  בדיקת החתך הגיאולוגי העמוק התאפשרה

 כתוצאה מהחפירה הארכיאולוגית. 

אותרו סימנים אחדים שניתן לכאורה לשייך לרעידת אדמה. לאורך בריכות   J2בשטח

סדק רציף, תוצאה של שקיעת קרקע שגרמה  ( הובחן2326L-ו 2325Lמטויחות אחדות )

עין בליטה, בקיר המערבי של בור ספיגה לבריכות לנטות מעט מערבה. כן נראה עיוות, מ

L2386  (, ככל הנראה תוצאה של לחץ חיצוני. בבור ספיגה אחר 1:56)איור

(L2399/L4616 נבנה קיר פנימי, שנועד לתקן את הנזק ולחזק את הקירות והקמרון שעמדו )

, L4601הורמה הרצפה והקירות עובו. מעניינת רצפה  L4630(. בבריכה 2:56לקרוס )איור 

 (.6:56שעליה נמצאו קנקנים רבים שנפלו והתרסקו )איור 

נוצר שבר, ששוליו  IIIBבמבנה משכבה  W14062: בקיר Qעדות נוספת התגלתה בשטח 

( מאפשרת L14179מוסטים זה כלפי זה. הקראמיקה שנחשפה במילוי שמתחת לחדר )

כמעט מייד  . גם כאן בוצעה8-ואמצע המאה ה 7-לתארך את האירוע בין שלהי המאה ה

, נבנה מעל המבנה ההרוס, בלי לנצל את  IIIAפעולת שיקום: בניין חדש, המשויך לשכבה

יסודותיו או את שרידיו )אולי בשל היותם פגומים?( ובהסטה של מטרים אחדים הצדה )איור 

(. יחד עם זאת, הוא שומר בקווים כלליים על התוכנית המקורית ויש התאמה בצורת 3:56

–באותו שטח, שכיוונם צפון W14062-ו W14065  ,W14164בנוסף, קירות שני המבנים.

דרום, נפגעו כולם מאותו כיוון, כנראה כיוון התנועה של הגל הסיסמי. על רצפת החלוקים 
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L14179  נתגלו מפולות וסימני שריפה. המשך המבנה הזה התגלה גם בשטחS וגם בו ,

 הובחנו עיוותים קונסטרוקטיביים. 

בולטים במיוחד סימני הרעש. בחתך הצפוני של  K1( בשטח 30-36Aועים )בסדרת ריב

 0.30, נחשף רצף של שכבות חרסית, חול וחמרה בעובי של עד  L2540, בלוקוס A35ריבוע 

מ', שהצטברו לסירוגין. בקצה המזרחי של החתך הובחן בבירור סדק, מעין שבר מקומי. 

-ל 0.10גרם לשכבות שממערב לו לשקוע בין  (, אשרfaultייתכן שמדובר בשבר גיאולוגי )

(. השערה זאת לא הוכחה, שכן לא בוצעו חפירות לעומק רב או 2-1:55מ' )איור  0.25

בדיקות העשויות לאששה, אולם החתך חד וברור ואין לו שום הסבר לבד מתנועה טקטונית 

נטולת ממצא  חזקה. ניתן לעקוב אחרי הסדק לאורך תחתית הריבוע החפור )אדמה סטרילית

, ניתן להבחין L2546, בלוקוס A33(. בריבוע 6:55מערב )איור -ארכיאולוגי( לכיוון דרום

בסדק שנפער בחמרה הסטרילית. הוא נמשך עד החתך המערבי של הריבוע, שם נראה שבר 

(, שבו חלק מהשכבות לא רק מוסטות ושקועות, אלא גם "מטפסות" על inverse faultהפוך )

(. זוהי כנראה עדות לעיוות חריף. בחתך 2:55המוסטות כלפי מטה )איור אותן שכבות 

נראית רצפת טיח עבה וטובה. בחתך המערבי שלו אפשר להבחין  A34הדרומי של ריבוע 

מ' כלפי מטה תוך יצירת  1.50-ששכבות החול והחמרה, שעליהן הושתתה הרצפה, צנחו כ

טים אדריכליים שהיו עליה. המשך (. הרצפה צנחה יחד עם פרי5:55חד )איור  62העתק

התופעה הזאת התגלה בכיוון לא צפוי. עם תום החפירות חפרו כלים מכאניים לעומק באזור 

התפר בין החפירה לבין שולי הכביש, אזור שלא נבדק קודם לכן בשל מגבלות בטיחות. 

בחתך הדרומי של הכביש התגלה המשך של אותן שכבות חול וחמרה, שהתבררו כמילוי 

ידי סדרת העתקים חדים, שיצרו מעין מדרגות -מלאכותי. שכבות אלה היו שבורות אנכית על

                                            

קרום כדור  סדק שנוצר בסלעי –למושג העתק או מישור שבירה יש בגיאולוגיה משמעות מדויקת  62

כתוצאה מלחצים שגרמו לתזוזת גושי הסלע שמשני צדי הסדק זה לעומת זה. עומק הסדק יכול  הארץ

דאות שכך קרה, במקרה של התופעות המתוארות ברמלה )דרום( אין וולהגיע למאות קילומטרים. 

אפשרות, את השכן לא בוצעו בדיקות גיאופיזיות העשויות להוכיח קיום סדק לעומק רב. אין לשלול 

שטח בלבד, אך כאן השהתופעה שנצפתה שטחית ומדובר בשבירות וכשלי קרקע בקרבת פני 

 בהירות. נוחיות ואשתמש במושג "העתק" לצורך 
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(. החלק התחתון של השכבות 4-3:55)איור  A35היורדות לכיוון מערב, כמו השבר בריבוע 

חלקה העילי של באר אנטיליה,  –ניגש אל מבנה מרובע בנוי אבן, שהשתמר לגובה ניכר 

( )על בארות אנטיליה ראה 4-3:29לה נראה מתחתיו )איור שציפוי האבנים של הפיר ש

 (.Ayalon 2000; 2005; איילון ודריי 51-47:1992אביצור 

ממערב לבאר בלטו "העתקים" נוספים, אלא שהם "עולים" בגובה. משמעות הדבר היא 

צנחו כחטיבה אחת לעומק של מטרים אחדים, תוך יצירת  –המבנה העילי והפיר  –שהבאר 

סדרת העתקים חדים וברורים בשכבות האדמה שניגשו אל המבנה. ניתן, אם כן, לפרש את 

של הבור, שנחפר לצורת בניית הבאר והמבנה העילי  שכבות החול והחמרה כמילוי מלאכותי

שלה. הבונים כרו קודם בור עגול ורחב, שבתחתיתו החלו לחפור את הפיר העגול תוך בניית 

הדיפון ככל שירדו, על מנת למנוע התמוטטות. לבסוף, כאשר הגיעו לשכבה הנושאת מים 

לה מערכת גלגלי השיניים )אקוויפר(, נבנה מעל הפיר מבנה העל, אשר עליו או לצדו פע

שבאמצעותם הורמו המים בכוח בהמה. בשלב הבא מולא החלל שבין קירות המבנה ושולי 

בור היסוד בשכבות חרסית, חול וחמרה, שעליהן הונחה הרצפה אשר התגלתה בריבוע 

A34 רצפה זו ניגשה אל מבנה הבאר ועליה בוצעה הפעילות הקשורה בה. ניתוח הכיוונים .

ונפילות בריבועים הסמוכים מלמד, כי פיר הבאר היה הציר האנכי של מרכז  של העתקים

הנפילה. השקיעה העמוקה של השטח יכולה להיות מוסברת כתוצאה של אירוע סיסמי, 

 ;liquefaction( )Rodriguez-Marek and Ciani 2008תופעה המוכרת כהתנזלות )

Salamon, Zviely and Na’aman 2007חשת כאשר חול פריך ובלתי (. ההתנזלות מתר

מלוכד, הרווי במי תהום רדודים, מתנהג בזמן אירוע סיסמי כבוץ נוזלי )תלוי בגורמים כגון 

. התופעה הובחנה ברעידות אדמה רבות בעולם, אם כי 63גודל הגרגרים ומצב ההידוק(

 הוגדרה רק לאחרונה יחסית. לרעשים היסטוריים אחדים מייחסים היום גם נזקי התנזלות

 (. Karcz 2004; Galli 2000)למשל 

                                            

 Transformation of a granular soil from a solid state to a liquefied"-התנזלות הוגדרה כ 63

state as a consequence of increased pore water pressure and reduced effective 

stress" (Youd 2003).  
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במצב כזה החול אינו מסוגל לשאת עוד את משקל המבנה שעליו, וכך שקעה הבאר 

המסיבית לתוך "הבוץ הנוזלי" כדי מטרים אחדים. באזור רמלה מצויים לכאורה תנאי סף 

לקיום התופעה, דהיינו חול פריך, מי תהום רדודים וחשיפה לתאוצות סיסמיות גבוהות 

(Salamon, Zviely and Na’aman 2007:151-154 בדיקות קרקע וניתוח התנאים .)

ידי יואב נחמיאס מהמכון הגיאולוגי, מאשרות כי סוג -המקומיים סביב הבאר, שנערכו על

, ותודתי 14גרגרי החול ותכונותיהם תואמים את האפשרות של קיום התנזלות )ראה נספח 

ת בדיקה גיאוטכנית מלאה כדי להוכיח זאת בוודאות. לו על מידע זה(. יחד עם זאת, נדרש

לצורך קיום התופעה נחוצים מי תהום בעומק לא גדול, אך מכיון שבמאה השנים האחרונות 

היו מים בעומק  8-נעשתה באזור שאיבה מוגברת של מים, קשה לקבוע האם במאה ה

נעשה מטעמי  הדרוש, לפחות ללא חפירה עד לתחתית הבארות, דבר שברמלה )דרום( לא

בטיחות. אפשר גם להציע, שהבאר שקעה בחול והדירוג בשכבות נוצר עקב התופעה 

ידי גל סיסמי יכול -המכונה קומפקציה )לעיל(. במצב כזה, ניעור שכבות הקרקע העליונות על

היה לגרום לסידור מחדש של גרגרי החול, שהיו רפויים בשל חפירת הבאר. זעזוע זה, 

 , יכלו לגרום לעומס שהחול, בתנאים אלה, לא היה מסוגל לשאת. בצירוף משקל המבנה

 

 . האם ניתן לייחס את הפגיעות ברמלה )דרום( לרעידת אדמה?21.4

( מהווה עוגן סטרטיגרפי ברור, ובהחלט ניתן להסביר את IIIB)שכבה  4601Lרצפה 

משימוש של רעידת האדמה. לדעתי גם היציאה  הקנקנים השבורים שהתגלו עליה כתוצאה

המצב  J3בשטח  , והקמת מבנה מעליו, הן תוצאה של הרעש.4603/4610Lשל בור הספיגה 

. בהמשכה של A24דומה, אם כי הפרדה ברורה של השכבות הושגה רק בריבוע 

ריכוז קנקנים, כולם מאותם  LL2459-2472התגלה על רצפת עפר מהודק   L4601רצפה

. רובם נמצאו 64(60-57)איורים  8-עד לאמצע המאה ה 7-טיפוסים שזמנם מהמאה ה

 הפוכים, רמז לכך שנפלו ממדף או אף מהגג או מקומה שנייה. 

                                            

 .ידי יעל ארנון-הממצא הקראמי מחפירות רמלה )דרום( יפורסם על 64
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הכלים שנמצאו מעל המפולות שכיסו את הלוקוסים אשר נפגעו ברעש, לעומת זאת, בעיקר 

–61(, משתייכים למשפחות קראמיות אחרות )איורים IIIA)שכבה  2472-ו 2450בלוקוסים 

 (. הם יוצגו כאן בקצרה על מנת לבסס את תיארוך השכבות האלה. 62

 

 . תיארוך הפגיעה: האם תופעות ההרס התרחשו בעת ובעונה אחת?21.5

 , תחת הריסות רעידת אדמהIIIB. כלים שנחשפו בשכבה 21.5.1

 8-ולמחצית הראשונה של המאה ה 7-אופייני למאה ה(: כלי זה 58, 57)איורים  18aטיפוס 

הירדן. כלים כאלה תוארכו בבירור לתקופה האמיית -ישראל ועבר-ונפוץ בעיקר בצפון ארץ

 ;Sauer 1982, Fig. 3; Uscatescu Barron 1996, Fig.112.208באתרים בירדן )

Walmsley 1995, Fig. 7:8( בטבריה ,)Stacey 1987-8, Fig. 4.2; 2004, Fig. 5:34 ,)

(, Baramki 1940-1942, Fig. 3:1-3(, בח' מפג'ר )Shalem 2002, Fig. 10בנווה אור )

 (.Arnon 2007:62, Type 3 1.b( וברמלה עצמה )Arnon 2008:76, Type 812בקיסריה )

(, הנפוצים ביותר בשכבות שקדמו לרעש, צורת שק. הם 59לקנקנים אלה )איור : 18bטיפוס 

)להלן( אך  18cכהה עם או בלי עיטורים חרוטים ומזכירים במקצת את טיפוס עשויים טין 

ולתחילת  7-בגרסה קטנה יותר. כלים דומים התגלו בשכבות המתוארכות לסוף המאה ה

( Arnon 2008:81, Type 815(, בקיסריה )Tzaferis 1983, Pl. XVבכורסי ) 8-המאה ה

 ,Tal and Taxel 2008;41:11א', איור 2004; שיאון 13.126, איור 2000וברמלה )אייש 

Fig. 6.94:1-18;.) בספרה "הארכיאולוגיה של יישובים בתקופה האסלאמית הקדומה בארץ-

 (. Magness 2003:19) 8-וה 7-ישראל" מתארכת מגנס את הטיפוס למאת ה

ות ( מאופיינים בגוף מצולע בצורת שק, צוואר קצר, ידי3-1: 60: כלים אלה )איור 18cטיפוס 

כלל בצילוע עמוק -על הכתף ובסיס מעוגל. הכתף והחלק התחתון של הגוף מכוסים בדרך

אך קיים Magness 1993: Figs. 4:3, 4) )יותר. כלי זה נפוץ בשלהי התקופה הביזאנטית 

 Tal and Taxel 2008:146; Arnonגם בתקופה האסלאמית הקדומה, כגון ברמלה )

 .Egloff 1977:117-118, Pl( ובקליה שבמצרים )Arnon 2008:75(, בקיסריה )2007:62

 .8-( נמשך השימוש בו גם במאה הKingsley 1994-95:39-42(. לדעת קינגסלי )19.4
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(, הנפוץ בעיקר בתקופה הביזאנטית, מכונה "קנקן עזה" 6-5: 60כלי זה )איור  :18dטיפוס 

כלל שרידי טין -צר מאוד ועליו בדרךומאופיין בגוף גלילי עם בסיס מחודד או מעוגל, וצוואר ק

. אולם קנקנים אלה ידועים גם מהתקופה האסלאמית הקדומה, (Magness 2003:17) צרוף

 ,Bethany (Saller 1957:212-213(, בית עניה/Egloff 1977:117, Type 183כגון בקליה )

Pl. 115.2 7:2, איור 2006; שמואלי וארצי 5:2, איור 2009( ורמלה )קלטר;Arnon 

2007:63, Type 3.1d  .) 

 

 , מעל הריסות הרעשIIIA. כלים שנחשפו בשכבה 21.5.2

(. הם יוצרו בשיטת הגדילים 61)איור  זירקנקנים גדולים, המכונים בערבית : 18fטיפוס 

ולבסוף טופלו על אבניים. איכות החומר מעידה, שנצרפו בטמפרטורה גבוהה. הצוואר 

קיים מעין צווארון בחיבור הצוואר לגוף. טיפוס זה מתוארך והשפה משתנים קלות, אך תמיד 

 ,Avissar 1996: 148;3.8, איור 2006החל מהמעבר בין התקופה הביזאנטית לאמיית )ינאי 

Type 13.5, איור 2004; זינגר 10:16, איור 1998)איזנברג ועובדיה  10-9-( ועד למאות ה ,

6 ;8Arnon 2007, Fig. 13; 2008:162, Type 921; 222, Type 931 .) 

(. buff(, הנבדל מהאחרים בעיקר בצבעו הצלהב )2-1: 62קנקן דמוי שק )איור : 18hטיפוס 

-Avissar 1996:147, Types 2נחשפו, בין היתר, ביוקנעם ) 10-9כלים כאלה מהמאות ה

( ובטבריה Walmsley 1998:156(, בפחל )Arnon 2008:158, Type 822(, בקיסריה )3

(Oren 1971:276; Stacey 2004:129 .) 

( צרוף היטב, בעל שפה ישרה וצוואר קצר ולעתים מופיע 7-4: 62הכלי )איור : 18iטיפוס 

 . זהו10-9-צווארון בחיבור בינו לבין הגוף. צבעו ורדרד עד חום בהיר. הוא מתוארך למאות ה

 -Arnon 2007, Fig. 12:11;11:5איור  ,2006כנראה וריאנט מקומי, הנפוץ ברמלה )אבישר 

14; Tal and Taxel 2008:146; Kletter 2005b, Fig. 19.7 ובסביבתה, כגון בלוד )

(Messika 2006, Fig. 15.1 אך נדיר באזורים אחרים. 3.7, איור 2004( ובנס ציונה )זינגר ,) 

לא פונו מהמקום.  3Jנראה שלאחר האירוע הסיסמי ברמלה )דרום( הכלים השבורים בשטח 

גבי הכלים -ההתאוששות, יושבי המקום הקימו מבנה חדש תוך הרמת מפלס הרצפה עלעם 
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( נמצאו 23Jהאלה, שחלקים מהם נותרו מתחת לקירות החדשים. בריבוע הסמוך ממערב )

שלושה קנקנים מאוחרים יותר, מן התקופה העבאסית, שמקורם בשכבת השיקום של 

ם. לפנינו אם כן שכבה חתומה מהשלב הנזקים ונראה, שעמדו על הרצפה עד נטישת המקו

 שבין הכיבוש האסלאמי לאירוע סיסמי אפשרי. 

, נמצאה מפולת גדולה  K1שבקצה המזרחי של השטח ועל גבול שטח B29-ו 29Aבריבועים 

(. ההתמוטטות היא כלפי מערב, עם 5: 56מאוד של אבני גיר מסותתות משובחות )איור 

סטייה אלכסונית צפונה, והאבנים נפלו בשורות ישרות בצורת הנדבכים המקוריים. הן פזורות 

מעלות, ומעורבות בחומר אפור ופריך. מעל שכבת  25-על משטח אדמה משופע בזווית של כ

פולת והמילוי האפור נמצאה הצטברות דקה של דרדרת אבני שדה קטנות, ומעליה שכבה המ

מאסיבית של חמרה אדומה, כמעט ללא חרסים. שכבה זו מגיעה עד סמוך לפני השטח 

הסמוך. נראה כי החמרה הובאה במתכוון, אולי על מנת למתן את  K1וניכרת גם בשטח 

נחשפו  J3ולות הקשורות לזו שהתגלתה בשטח השיפוע הטופוגראפי הטבעי שנוצר כאן. מפ

 . באלו בולט כיוון הנפילה מצפון לדרום.K1גם בחלק מהריבועים המערביים של שטח 

נשאלת השאלה, מדוע משקמי האתר בחרו לקבור במכוון )כפי שרואים בחתכי החפירה( את 

ידי הרוח -אבני הגזית הטובות במקום להשתמש בהן שנית. כיון שהחמרה אינה נישאת על

(, וכיון ששיקום האתר היה מיידי ולכן היא לא הספיקה 60-59:1994כמו חול ולס )מזור 

, ברור כי השכבה העבה נשפכה במקום בכוונה. עובדה זו תמוהה, 65להצטבר באופן טבעי

שכן אין ברמלה מחצבות ועל כן שוד אבנים לשימוש משני התבצע במשך כל תקופות קיומה, 

סיתות והובלה של אבנים חדשות. על כך מעידות תעלות השוד של קירות כדי לחסוך עבודת 

; טואג וארנון 2012א'; ב'; 2011; 2006; למשל טואג 3-1:22הנחשפות בחפירות )איור 

 א'; ב'(. 2008א'; ב'; אבני ואחרים 2009; טורגה 2011

                                            

לוגי, אשר בדקו את הממצאים בשטח וסיפקו תודתי לעמוס סלומון ויואב נחמיאס מהמכון הגיאו 65

  חוות דעת זו.
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וץ אולי מדוע אם כן בחרו משקמי האתר לקבור את האבנים במקום לנצלן שוב? ההסבר נע

בתלותה של העיר באזור התעשייה שלה, שהיה חשוב מאוד לכלכלתה, ולהפסקת פעילותו 

יכלו להיות השלכות קשות. לנוכח ממדי ההרס, החליטו כנראה שליטי העיר ששיקום מהיר 

של המתקנים התעשייתיים אחרי מילוי ויישור השטח חשוב יותר מאשר להשקיע מאמצים 

 ן המפולות.ואמצעים בחילוץ האבנים מ

 

 . תיארוך רעידת האדמה21.6

-על סמך העדות הקראמית )לעיל( נראה, כי הרעש שפגע באתר התרחש בתחילת המאה ה

או באמצעה. מתקופה זו מתועדות רעידות אחדות בדרום הלבאנט, למשל זו שהתחוללה  8

טבריה  , הידועה ממקורות היסטוריים ושגרמה נזקים ניכרים באתרים רבים, כגון749בשנת 

 ,Amiranהירדן )-ובית שאן בצפון, לוד, ירושלים וח' מפג'ר במרכז, ורבת עמון והר נבו בעבר

Arieh and Turcotte 1994:266-267 104(. בעבר הוצעו לה תאריכים אחרים )מרגליות-

97:1941 ;Russell 1985 ידי ממצא -חוזק בשנים האחרונות על 749(, אך שיוכה לשנת

( וכיום רוב החוקרים מקבלים אותו Tsafrir and Foerster 1992) המטבעות מבית שאן

 (.Marco et al. 2003)לדוגמא 

 Teophanesתארוך הרעש התבסס על מקורות היסטוריים. בתיאור של חיי אישים נוצרים )

Confessor 1997:589הירדן ב-ישראל, סוריה ועבר-( מסופר על רעש קשה שפגע בארץ-

ית של קונסטנטינוס החמישי ובשנה השישית של הח'ליף מרואן בינואר בשנה התשיע 18

(, אם כי Georgius Cedrenus 1839, IIהשני. מידע דומה מופיע בכתבי יורגיוס סדרנוס )

(. רעש זה נזכר גם Tsafrir and Foerster 1992:232הוא מתבסס כנראה על תאופאנס )

 Severusפטית באלכסנדריה )מקפא, שכתב על אבות הכנסייה הקו-בכתבי סברוס ב. אל

ibn al-Muqaffa 1910:139-140.) 

-הרעש מוזכר גם בכרוניקות סוריות. דיוניסוס מתל מחרה, מהמחצית הראשונה של המאה ה

, אך אינו 748וספטמבר  747, מספר על אירוע שפגע קשות "באזור המערב" בין אוקטובר 9

 12-(. מקור מהמאה הDenys de Tell-Mahré 1895:42ישראל )-מזכיר מפורשות את ארץ
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-Michel le Syrien 1901:508מוסר שרעש גדול פגע בארץ והרס בעיקר את טבריה ) 

 (. Eliae Nisibeni 1954:82) ין(. אזכור נוסף הגיע מפי אליאס מנציב510

האם ניתן לקשור בוודאות את רעידת האדמה שסימניה נחשפו ברמלה )דרום( עם אירוע זה? 

נהרס שליש מהשטח הבנוי  749( קבעה, שברעש של Messika 2006:110מסיקה )

(, המזכיר פיוט בשם "יוצר רעש שביעי". Gil 1992:89-90ברמלה, וזאת בהתבסס על גיל )

ידי הפייטן שמואל אשר, המספר על נזק שנגרם בטבריה וברמלה )?( -הפיוט חובר על

 יקה אין בשלב זה הוכחה. . אולם בכל מקרה, לקביעה של מס66"בשפלה ובעמק השרון"

לסיכום, ככל שמפתה לקשור את התיארוך הארכיאולוגי, המבוסס על הממצאים, לאירוע 

המתועד במקורות, אין לכך עדות חותכת. ראשית, שום מקור היסטורי אינו מקשר ישירות את 

עם רמלה, למעט אולי הפיוט שנזכר למעלה, וגם זה בספק. שנית,  749הרעש של שנת 

של הממצא המתארך ברמלה )דרום( אינה חד משמעית )להבדיל, למשל, מממצא  העדות

המטבעות מבית שאן(, שכן התיארוך הקראמי אינו מדויק מספיק. הממצא אמנם מאפיין את 

מוכרים עוד אירועים סיסמיים  759-713, אך בין השנים 8-המחצית הראשונה של המאה ה

 Turtledove 1982; Russell 1985: 49, 260; Mangoשיכלו לגרום להרס בעיר )ראה 

and Scott 1997; Karcz 2004:782-783 לרעשים אלה יוחסה פגיעה בערים כגון ג'רש .)

(Crowfoot 1938:248( ופחל )Smith 1973:165; Smith, McNicoll and Hennessy 

אמיים (. אין להוציא גם מכלל אפשרות אירועים נוספים, כפי שעולה ממקורות אסל1981:17

 Elad;83-82:1991לפי דיווחים מירושלים, וראה קרץ ואלעד  780-749)בין השנים 

1992:37; 1995b:40-43; forthcoming:13, 15  אם כן, לא מן הנמנע שהתרחשו .)

 אירועים סיסמיים נוספים שלא נזכרו בתעודות היסטוריות. 

העדויות לרעידת האדמה,  לסיכום הנתונים נראה, כי עדיין לא ניתן לקשור בוודאות את

או לכל רעש מסוים אחר. לכל  748/9שהתגלו בחפירות רמלה )דרום(, לרעש הידוע של שנת 

                                            

, שהיה הראשון שהציע קשר בין 1, הערה 97:1941הכוונה כנראה ללוד וסביבתה; ראה מרגליות  66

. עם זאת, יש להדגיש 15, בעיקר הערה 90:1992(. ראה בהרחבה גיל 102-100הפיוט לרעש )שם:

 כי אין בפיוט אזכור מפורש של רמלה.
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היותר אפשר לומר בשלב זה של המחקר, כי אירוע סיסמי רב עוצמה פגע באתר בתאריך 

הוא מועמד ראוי וסביר אך לא היחיד.  748/9. הרעש של שנת 8-כלשהו באמצע המאה ה

ה ברור, כי השפעתו על אזור התעשייה הנדון הייתה קשה וההרס שנגרם היה גדול בכל מקר

ומשמעותי מבחינה כלכלית. חלק מהמתקנים יצאו מכלל שימוש וחלו תמורות בארגון 

 המרחבי של האזור, אשר שוקם במהירות יחסית וחזר לפעילות בהיקף כלשהו. 

 

 ומסקנות סיכום .22

דופן שלה, רמלה מהווה מקרה מבחן חשוב ומעניין בשל מאפייניה וההיסטוריה יוצאת ה

להבנת ההשפעות ההדדיות בין תעשייה ותכנון עירוני בתקופה האסלאמית הקדומה. באותה 

תקופה חלה פריחה ניכרת של אזורי תעשייה בכל תחומי הח'ליפות, שנכללו בתחומי ערים 

נבנתה יש מאין על קרקע  קיימות או היו צמודים אליהן. להבדיל מערים קיימות רבות, רמלה

בתולה, כמיזם ייחודי פרי יוזמה ממלכתית. תנאים מיוחדים אלה גרמו לכך, שלפני הבנייה לא 

היו התניות ואילוצים, שהיה צריך להתייחס אליהם ושיכלו לחייב את המתכננים ולהצר את 

לתכנן עיר צעדיהם או את מעוף תכנונם. במצב כזה, אפשר היה לתת דרור לדמיון ולניסיון ו

בצורה הטובה ביותר, תוך שימת דגש על סוגיות חשובות, כגון תכנון אספקת המים, 

פונקציונאליות, תעבורה, מסחר, תעשייה, מוסדות דת וממשל, מגורים, שיקולים אקולוגיים, 

 נוי ושאר היבטים היוצרים את המרקם העירוני.

לא היה ריק באופן מוחלט, לפחות יחד עם זאת, החפירות העלו שהאזור שנבחר לייסוד העיר 

בחלקו הדרומי. האזור שמדרום לרמלה היה מיושב עוד בתקופות קדומות, למן העידן 

הפרהיסטורי אבל בעיקר בתקופות הברונזה התיכונה, הרומית והביזאנטית. מעניין לציין 

נזה שכבר אז בוצעו באזור זה פעילויות בעלות אופי יצרני, ובזיקה ליישוב מתקופת הברו

התיכונה ב' התגלו גם שני כבשני קדרים. גם מאוחר יותר, בתקופות הרומית והביזאנטית, 

האזור המשיך לשמש לתעשייה. התגלו בו מספר רב של כבשני קדרים, שרוכזו באזורים 

מסוימים, וכן עדויות לכבשנים של מנפחי זכוכית. סביר להניח, שמתקנים אלה שרתו את 

בה, ואשר היו כנראה בעלי אופי חקלאי, אם לשפוט לפי סוגי היישובים שהתקיימו בסבי
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המתקנים שהתגלו. עדות נסיבתית בצורת אגני טבילה, עמודי סורג, כותרות מגולפות, 

פריטים ארכיטקטוניים ואבני פסיפס משובחות, אשר נחשפו בחפירות, מרמזת על האפשרות 

שפו כשהם משולבים בשימוש שבאזור התקיימו מנזרים וכנסיות. רבים מפריטים אלה נח

משני במבנים מאוחרים או מרוכזים בערמה, כנראה בכדי לעשות בהם שימוש מאוחר יותר. 

לתקופות אלה מיוחס גם מתקן תעשייתי רחב ידיים, ששימש כנראה לייצור יין או תוצר אחר. 

ה בכל מקרה, ממדיו הגדולים מעידים שיש לראות בו מתקן תעשייתי או מסחרי שעשוי הי

 לשרת מנזר או בית חווה גדול.

תעשיות כמו קרמיקה וזכוכית, המצריכות שימוש בכבשנים, מהוות מטרד בעל השפעות 

שליליות על הסביבה. העשן, הפיח והריח שהן מייצרות עלולים להקשות על מהלך החיים 

ור ביישוב. משטר הרוחות השולט באזור רמלה הינו רובו ככולו דרומי. רישומי תחנות הניט

של השרות המטאורולוגי מאפשרים לעקוב אחרי ההשתנות של כיווני הרוחות במשך השנה, 

אם כי הכיוון הכללי קבוע במשך רוב הזמן. רוחות אלה נשאו את העשן, הפיח והריח של 

התעשיות המזהמות לכיוון צפון, אולם לפני ייסוד רמלה הדבר לא הפריע, שכן האזור שמצפון 

כנראה ריק, והחוות והמנזרים שאותם שירתו אולי בתי היוצר הרומיים לאזור התעשייה היה 

והביזאנטיים היו ממוקמים באזורים אחרים. יש לקוות שחפירות חדשות ישפכו אור נוסף על 

 הסוגיה. 

פסקה  8-תמורה תכנונית חשובה חלה סמוך לייסוד העיר, כאשר בשלב מסוים במאה ה

זור שמדרום לה. במקביל לכך, אולי אף בעקבות בפתאומיות פעילותם של בתי היוצר בא

פקודה או הנחיה מפורשת, הוקמו בתי יוצר חדשים באזורים מוגדרים בשוליים הצפוניים 

כך -. על10-ועד למאה ה 8-המשוערים של העיר, אשר היו פעילים מאוד מסוף המאה ה

ירות רבות באזור מעידים בבירור ההבדלים הטיפולוגיים בין מכלולי הקראמיקה שנחשפו בחפ

הדרומי הקדום לאלה מן האזור הצפוני המאוחר. האזור החדש נבחר בקפידה ונראה, כי 

תברואתי עמד בראש מעיינם של מקבלי ההחלטות, אשר לקחו בחשבון –השיקול האקולוגי

את כיווני הרוחות על מנת לאפשר חיים נוחים בעיר החדשה והמתפתחת. סביר להניח גם 

מזרח לרמלה. יחד עם זאת, -לוד, הממוקמת קילומטרים אחדים מצפוןשהעשן לא הגיע ל



134 

 

אזור התעשייה הגדול שמדרום לעיר לא הוזנח, אלא רק שינה את ייעודו. בשינויים 

מתחייבים, הוא נכלל במערכת הכלכלית של העיר החדשה והשתלב היטב בשגשוג החומרי 

מטאלורגיה( שהורחקו  שלה. תחת התעשיות המזהמות )קראמיקה, זכוכית ואולי גם

מהמקום, צמחו ענפים חדשים שהתאימו יותר למתווה העירוני החדש. מתקנים חדשים 

הוקמו, אשר שירתו תעשיות חדשות ונקיות יותר המבוססות בעיקר על מים ושימוש בנוזלים. 

שינוי זה קל מאוד לאיתור ולהבחנה מבחינה ארכיאולוגית, ולא פעם נחשפו בריכות לנוזלים 

 גבי בתי יוצר לקראמיקה שיצאו מכלל פעולה, או על השפכים שלהם.-על

המתקן הנפוץ ביותר באזור התעשייה הדרומי החדש בפרט וברמלה בכלל היא הבריכה 

המטויחת. בריכות אלה מופיעות במגוון רחב של סוגים, מידות וצורות: מרובעות ומלבניות, 

לאורך הדופן, בודדות, בזוגות ואף  עמוקות פחות או יותר, עם ובלי מדרגות, עם ספסל

בשלשות, בטור או בשורות. ניכר שבמשך השימוש חלקן עבר שינויים, לרוב הקטנת הנפח 

הפנימי. במקרים רבים נחשפו לצדן רצפות טיח או פסיפס תעשייתי לבן, ובמקרים אחדים אף 

רמלה )דרום( הובחנו על דפנותיהן שרידי צבע ממקור לא אורגני )כנראה אוכרה/המטיט(. ב

התגלו קנקנים רבים מסוגים שונים, שנחשפו לא פעם בזיקה ישירה אל הבריכות המטויחות. 

הם יכלו לשמש לאחסון ולהובלה של חומרי הגלם והתוצרת כאחד. כמו כן נמצאו עשרות 

רבות של פקקי חרס התואמים את הקנקנים. מספר פעמים התגלו קנקנים פקוקים בצמוד או 

המטויחים, והדבר עשוי להעיד על כך, שהם נפתחו או נאטמו במקום, כחלק  בזיקה למתקנים

 מהפעילות השוטפת.

מערכת מסועפת של תעלות הזנה וניקוז חיברו בין הבריכות, ובאחת מהן אף התגלתה סבכה 

מברונזה לסינון הנוזל שזרם בה. לא ניתן לקבוע בוודאות למה שימשו הבריכות, אך אפשר 

-ן אשפרת בדים, צביעת עורות וניפוץ פשתן )הצעות שהועלו בחלקן עללשער שתעשיות כגו

אביב( נמנו בין הענפים הבולטים. לא מן הנמנע כי באזור בוצעו גם -ידי חוקרי אוניברסיטת תל

עבודות בורסקאות, אם כי אפשרות זאת פחות סבירה בשל משטר הרוחות. אשר לצביעת 

קיומו של ענף זה בעיר, אם כי אף מקור אינו  בדים, מקורות היסטוריים מזכירים במפורש
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. יש גם לזכור שבדים נצבעו בצבעי צמחים ָדאר ַאְלַצָבאגִיןמדווח על מיקומו המדויק של 

 בעיקר בחימום בסירים ולא בבריכות פתוחות.  

לכאורה ניתן לטעון כנגד הצעה זו כי אם כך הדבר, הרי שתושבי העיר החליפו תעשייה 

רת. זאת מכיוון שתעשיות הצביעה ובעיקר הבורסקאות מדיפות אף הן מזהמת אחת באח

ריחות לא נעימים. הסבר אפשרי ניתן אולי למצוא בכמות הגדולה, חסרת כל פרופורציה, של 

בורות ספיגה לנוזלים שנמצאו בעיר בכלל וברמלה )דרום( בפרט. תפקידם היה להחדיר 

ובכך למנוע או למזער את ההשפעות לאדמה מי ביוב ושפכים ביתיים או תעשייתיים 

התברואתיות הלא רצויות שלהם. מספרם הגדול וממדיהם הניכרים עשויים לרמוז, שפסולת 

נוזלית לא זרמה באופן חופשי בסמטאות אלא כוונה במהירות וביעילות אל בורות הספיגה. 

גדול מבורות  סידור זה מתיישב יפה עם תכנון אורבני קפדני ודאגה לניקיון ולתברואה. חלק

הספיגה הרבים שהתגלו באתר מתאימים מבחינה תכנונית למצב בשכבה האסלאמית 

, התקופה האמיית(, שבה היו רבים מהם מסודרים לאורך קירות IIIbהקדומה ביותר )שכבה 

 של מבנים וסמטאות, ונראה ברור שתפקדו ביחד. 

חלקן הגדול הפך לבורות מועד היציאה משימוש של הבריכות המטויחות מעניין אף הוא. 

. ייתכן 9-ובתחילת המאה ה 8-אשפה, ולפי העדות הקראמית הדבר התרחש בסוף המאה ה

אביב,  שהן שימשו -שמועד זה אינו מקרי. אם נכונה הצעת החוקרים מאוניברסיטת תל

לעיבוד פשתן, הרי שהוצאת הבריכות משימוש עשויה להתאים למועד שלטונו של הח'ליף 

-(, אשר ייסד תעשיית אריגה במצרים ובכך גרם קושי רב לענף זה בארץ996-975עזיז )-אל

-ישראל "בימי-ישראל, לרבות ברמלה. לדעת חוקרים, תעשיית הפשתן חדלה להתקיים בארץ

הביניים" ובאתרים אחרים עוד קודם לכן והעובדה, כי מתקני פשתן הוסבו לבתי בד מראה, כי 

ה. על כן, לא מן הנמנע שיש לראות בהפסקת הפקת השמן התפתחה על חשבון ענף ז

השימוש בבריכות, או לפחות בחלקן, ביטוי של שינוי נוסף באוריינטציה הכלכלית של האתר 

כתגובה להתפתחויות בשוק. עוד אפשר להציע, כי הקטנת הנפח של בריכות רבות במהלך 

את נפח הייצור השימוש בהן הייתה שלב ביניים, מעין ניסיון של עובדי הענף להתאים 

לביקוש ההולך וקטן של תוצרת הפשתן בארץ. יש לציין כי הסבר זה אינו נותן מענה לפער 
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ותחילת הגידול של פשתן  9-הכרונולוגי בין יציאת הבריכות ברמלה מכלל שימוש עד המאה ה

. ייתכן, אם כן, שיש למצוא הסבר אחר לתהליך הדעיכה ויציאת 10-במצרים במאה ה

 ל שימוש. הבריכות מכל

נקודה עקרונית וחשובה שעליה נתנו מתכנני העיר את הדעת הינה אספקה סדירה של מים. 

גם כאן התגלו עדויות לתכנון כולל. אין ספק שהפעלת אזור תעשייה ובו מתקנים רבים 

לנוזלים )וכן לפחות שני בתי מרחץ( הייתה תלויה באופן מוחלט בהזרמה רצופה של מים 

ור התעשייה התגלו בארות עמוקות אחדות, שבהן פעלו כנראה מתקני בכמות מספקת. באז

אנטיליה. אולם ספק אם הן יכלו לספק את כמות המים הנדרשת, גם אם מצרפים אליהן 

בורות מים רבים, שבהם נאגרו מי הגשם באמצעות מרזבים ותעלות. מהנדסי סלימאן פתרו 

המוכרת אף מהמקורות  את הבעיה בצורה יצירתית. נבנתה אמת מים משוכללת,

ההיסטוריים, אשר הובילה מים אל העיר לצורכי שתייה, תברואה ונוי. באחת החפירות 

שערכתי לאורכה התגלה קטע נוסף, המסתעף מהאמה הראשית, ואשר יכול היה, מבחינה 

 טופוגראפית, להגיע אל אזור התעשייה ולהזין את המתקנים והבורות הרבים שהתגלו בו.

תכנוני שתואר לעיל )העברת מלאכות מזהמות צפונה, הסבת אזור התעשייה כל השינוי ה

הדרומי לעיסוקים המבוססים על נוזלים ובניית אמת המים לעיר והסעיף המוביל לאזור 

התעשייה( היה, לדעתי, פרי יוזמה כוללת ומתוכננת בקפידה. לא מפתיע, שסוף התפקוד של 

יציאת הברכות המטויחות ברמלה )דרום(  , תואם את מועד10-או ה 9-האמה, במאות ה

מכלל שימוש. ייתכן ששתי התופעות קשורות, שכן ברגע שהאמה הפסיקה לספק מים לאזור 

התעשייה, הוא לא יכול להמשיך לפעול. מאידך גיסא, אין להוציא מכלל אפשרות שבשל 

ואזי לא היה שינויים כלכליים או אחרים לא הייתה יותר דרישה לתוצרת של אזור התעשייה, 

 טעם להמשיך לתחזק את סעיף האמה שהזין אותו. 

אזור התעשייה ברמלה )דרום( השתלב היטב בכלכלת העיר. בנוסף לענפים שנזכרו לעיל, 

התגלו רמזים למלאכות אחרות. גילויו של חומר גלם אשר שימש לייצור שיבוצים וחפצים 

מצדף אם הפנינה מרמז על ענף זה, שבהחלט יכול להיחשב מותרות. כמות גדולה של 

מסחרית ענפה ומכניסה, ותואמת לגילוי של מטמון זהב משקולות ברונזה מעידה על פעילות 
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בחפירות סמוכות שניהל אלכסנדר און. כלי חרס מיובאים ממחוזות  9-וכסף מהמאה ה

רחוקים )ממצרים ואף מסין( מעידים על קשרי מסחר איתנים ומסועפים. פריטי מותרות 

 חזקים רושם זה.  נוספים, כגון כלים עשויים אבן סטיאטיט וכלי זכוכית יוקרתיים, מ

ייתכן שבמקום פעלו גם סדנאות קטנות, כגון להשחזת סכינים ולשיפוץ כלים חקלאיים. כלי 

עבודה מברזל שנמצאו בחפירות רמלה )דרום( מרמזים על אפשרות זאת. עדות מעניינת היא 

חשיפת שברי כלי חרס, אשר תוקן בחוטי מתכת לאחר שנשבר עוד בימי קדם. דוגמאות 

שהתגלו לאחרונה ליד תחנת הרכבת ובחפירות אחרות בעיר ובקרבתה, מרמזות נוספות, 

 שסוג זה של טיפול בכלים היה מקובל.

גילוי יוצא דופן בחפירות רמלה )דרום( היא הסדנה/מעבדה לכימיה או אלכימיה, המתאפיינת 

חם במתקנים ייחודים שכמותם לא פורסמו עד כה בארץ. מתקנים נוספים שהתגלו בעיר )'מת

השופטים'( ואשר נדונו כאן לראשונה, וכלים המלווים את התעשייה )בקבוקים זעירים, 

משפכים, מלקחיים, מלקטות, משקולות ועליים( מעידים על מורכבותה ושכלולה של תעשייה 

זו, המוכרת מממצאים ארכיאולוגיים בארצות אחרות בח'ליפות ומעדויות היסטוריות. מעניין 

שהתגלו בחפירות אחדות בעיר כוללים שילובים שונים של כלים עדינים שמכלולי כלי המתכת 

כגון מלקחיים, מלקטות ומשקולות עדינות. בנוסף, מכלולי כלי הזכוכית כוללים אביקים, 

המהווים ממצא נפוץ יחסית ברמלה. כלי המתכת העדינים בשילוב אביקי הזכוכית מאפשרים 

להניח, כי לאחר פרסום הממצאים האלה להציע, שתעשייה זו הייתה מפותחת. סביר 

הארכיאולוגים יהיו ערים יותר לסוג זה של ממצא, ועדויות למעבדות או סדנאות נוספות יתגלו 

 ברחבי העיר או הארץ.

בנוסף לענפים שנזכרו לעיל, סביר שבאזור התעשייה פעלו תעשיות ומלאכות נוספות, אשר 

מדובר בענפים המבוססים על חומרים  אינן מותירות את חותמן בממצא הארכיאולוגי.

 מתכלים, כגון קש, עץ, עור ואחרים. 

רמז נוסף לחשיבות הכלכלית של תעשיות אלה ניתן למצוא בתוצאות ההרסניות של רעש 

לערך, ובשיקום המהיר של העיר, או לכל הפחות של  8-אדמה, שהתרחש באמצע המאה ה

ונה בתולדות המחקר של רמלה, סימנים אזור התעשייה, לאחריו. בחפירות הובחנו, לראש
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ברורים להתרחשות סיסמית אלימה ביותר. הממצאים אינם יכולים לתרום לפתרון סוגיית 

?( ולדיון הער המתקיים לגביו בהקשר לאזורים 749, 747, 746התיארוך המדויק של הרעש )

ות אחדות. אחרים של הארץ. אולם התבוננות בממצא הארכיאולוגי מלמדת על נקודות חשוב

גיסא, הרעש פגע באזור התעשייה בתקופת שיא בפריחתו הכלכלית ובפעילות בו. -מחד

גיסא, חלה במקום התאוששות מהירה -האירוע היה אלים ופתאומי וגרם להרס רב. מאידך

מאוד והסדר הוחזר על כנו באופן מיידי. למרות ההפסד הכלכלי שהיה כרוך בנטישה 

נייה יקרים, המבנים שניזוקו, או לפחות חלקם, כוסו באופן מכוון ובקבורה מכוונת של חומרי ב

ומהיר בשכבות אדמה. משקמי האתר לא טרחו לפנות מההריסות חומרי בנייה מוכנים, 

והעדיפו לכסות בחופזה את המבנים שניזוקו ולבנות מעל הכיסוי מתקנים חדשים. רוצה 

ים מול כיסוי חפוז ושיקום מזורז, נבחרה לומר, בין החלופות של פינוי ובינוי איטיים ויסודי

האפשרות השנייה. לדעתי, הסיבה לכך הייתה המכה האנושה שהפסקת הפעילות הכלכלית 

הסבה לעסקים ולכלכלה ברמלה. שיקום האזור והחזרת הפעילות לקדמותה במהירות הרבה 

סקים באזור ביותר קיבלו על כן עדיפות עליונה. מכך אפשר להסיק, שהמחזור הכלכלי של הע

התעשייה היה בעל היקף גדול דיו, שהצדיק את הוויתור על חומרי הבנייה שנותרו בין 

ההריסות, ובלבד שהייצור יתחדש בהקדם האפשרי. נטישת אבני הגזית מרמזת גם על 

פשרה באיכות השיפוצים. היות שסימני רעש האדמה לא הובחנו עד כה בשום אזור אחר 

גם בה היו נזקים ומה היתה מדיניות השיקום של מבניה, אם  בעיר, לא ניתן לקבוע האם

בכלל. בהקשר זה יש לזכור, שמעט מאוד ידוע בשלב זה על אזורי המגורים ומערכי הרחובות 

והסמטאות ברמלה בתקופה האמיית. עם זאת, לאחרונה גם נושא זה מתחיל להתבהר 

ברחובות מרכוס, חץ ודני מס בעקבות תגליות ארכיאולוגיות, לרבות באזור המגדל הלבן ו

 )שתאריכם אמנם מאוחר יותר(. 

נושא אחר שמחקר זה עשוי לתרום לו הוא קביעת גבולות העיר, גם אם לא לסוגיית מיקום 

לפחות בראשית העיר שכן על תקופות המאוחרות יותר קיימות  החומות, אם היו כאלה

. יחד עם זאת נראה, (83: 2014ל )ט נָאִצר ֻח'ְסרועדויות בספרות, הקדומה מביניהן מפי 

תואם את  8-שמיקום התעשיות המזהמות בצפון העיר החל מהמחצית השנייה של המאה ה
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הצעות השחזור של נמרוד לוז וגדעון אבני. יתרה מזאת, התבוננות בהתוויה של הצעות אלה 

ן במפה על רקע פילוח התעשיות ברמלה מראה, שהאזור אשר בו הציע לוז למקם את ארמו

המושל ולפי שמואלי היו בו בתי אמידים, ריק משרידים תעשייתים כלשהם. כמובן, יש עדיין 

לבחון האם זוהי תוצאה של תכנון כלשהו או פשוט צירוף מיקרים, הנובע מחוסר מידע 

ארכיאולוגי לגבי מקום זה, אבל העובדה כשלעצמה מעניינת. הצעתו של אבני לשחזור 

אופן כללי, אולם לאור החפירות האחרונות נראה שיש לתקן גבולות העיר מקובלת עלי ב

אותה קמעה בשוליים הדרומיים. בזמנו הציע אבני להכליל את אזור התעשייה שנחשף 

ברמלה )דרום( בתחומי העיר, אולם לדעתי ניתן לומר בדרגה גבוהה של ודאות, שמרחב זה 

קשרים הכלכליים ההדוקים מעולם לא היה קשור פיזית לרצף הטריטוריאלי שלה, למרות ה

שנרקמו בין שני האזורים. החפירות הוכיחו שהשטח המשתרע ביניהם שימש תמיד לקבורה 

ולחקלאות, והממצא בפאתו הצפונית של אזור התעשייה הוא בבירור בעל אופי שולי, כגון 

מזבלות ומתקנים קטנים, שחשיבותם וצפיפותם הולכות ופוחתות ככל שמתקדמים לעבר 

עד שהן נעלמות כליל. לאור זאת ניתן לדעתי לקבוע, שגבול העיר עבר צפונה יותר, רמלה, 

 של היום, ויש בכך גם הגיון טופוגראפי ברור.  40צפונית לכביש 

ניתן לסכם ולומר, שעבודה זו מראה קשר איתן בין התעשייה והמסחר לבין התכנון העירוני 

ודה בגישה כוללנית ויסודית, תוך הקפדה של רמלה בתקופה הנדונה. מתכנני העיר נגשו לעב

על גורמים רבים, כגון אספקת מים וחומרי גלם, שיקולים תברואתיים ואקולוגיים וחלוקה 

מרחבית הגיונית של אמצעי הייצור. ניתן לעקוב אחרי ההשתנות הטיפולוגית והמרחבית של 

ית והמאמצים המתקנים השונים במשך הזמן, וניכרת החשיבות שיוחסה לפעילות הכלכל

 הכבירים להחזיר אותה על כנה לאחר אירועים טראומתיים ופוגעניים. 

המאפיינים המיוחדים של העיר מוכיחים, שבהינתן תנאים מתאימים וחופש פעולה, מתכנני 

הערים האסלאמיות היו מסוגלים לתכנן במעוף ולהתכונן להתמודדות עם קשיים מגוונים. הם 

ירתיים שתרמו להפיכתה של העיר לדוגמא מובילה של תכנון סיפקו פתרונות יעילים ויצ

 אורבני ודאגה לתושבים. נראה אם כן שבצדק כינה אלמקדסי את רמלה "היפה בערים..." 
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 (.12/1012( )גישה 21/11/10) 120 ח"א. רמלה. 2010גודוביץ' ש. 
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esi.org.il/Report_Detail.aspx?id=1563&mag_id=117-http://www.hadashot 

ישראל בראשית האסלאם ובתקופה הצלבנית לאור כתבי -היישוב בארץ. 1980גויטיין ש.ד. 

 . ירושלים. הגניזה

 (.20/06/13( )גישה 02/12/08) 120 ח"א . נס ציונה.2008גולן ד. 

esi.org.il/Report_Detail.aspx?id=961&mag_id=114-http://www.hadashot 

 (.21/06/13( )גישה 29/11/09) 121 ח"א. נס ציונה. 2009גולן ד. 

esi.org.il/Report_Detail.aspx?id=1264&mag_id=115-http://www.hadashot 

 (.20/06/13( )גישה 22/06/10) 122 ח"א. נס ציונה. 2010גולן ד. 

esi.org.il/Report_Detail.aspx?id=1419&mag_id=117-http://www.hadashot 

 (.20/06/13( )גישה 05/12/11) 123 ח"ארחוב השייטת.  ,. נס ציונה2011גולן ד. 

 http://www.hadashot-esi.org.il/Report_Detail.aspx?id=1870&mag_id=118 

אתר מסוף התקופה הביזאנטית ומהתקופה האסלאמית הקדומה בצרפנד  .2004גורזלזני א. 

   .47-37:46עתיקות ראב, נס ציונה. ’ח-אל

 (.20/01/099( )גישה 08/05/059) 117 ח"אכאפר. -. קנאת בנת אל2005גורזלזני א. 

esi.org.il/Report_Detail.aspx?id=178&mag_id=110-http://www.hadashot 

 (.20/01/09( )גישה 01/05/06) 118 ח"אמלה )דרום(. . ר2006גורזלזני א. 

esi.org.il/Report_Detail.aspx?id=341&mag_id=111-http://www.hadashot 

 .16-11(:135) 41 קדמוניותא'. אמת המים האומיית לרמלה. 2008גורזלזני א. 

באזור מגורים ותעשייה מהתקופה המוסלמית הקדומה  ב'. חפירות2008גורזלזני א. 

 .35-30:135( 41) קדמוניות. במצליח

 (.08/11/11( )גישה 29/05/08) 120 ח"אכאפר. -ג'. קנאת בנת אל2008גורזלזני א. 

esi.org.il/Report_Detail.aspx?id=794&mag_id=114-http://www.hadashot 

 (.20/01/09( )גישה 04/09/08) 120 ח"אד'. רמלה )דרום(. 2008גורזלזני א. 

esi.org.il/Report_Detail.aspx?id=882&mag_id=114-http://www.hadashot 

 (.08/11/11( )גישה 01/09/09) 121 ח"אא'. רמלה )דרום(. 2009גורזלזני א. 
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ort_Detail.aspx?id=1195&mag_id=115esi.org.il/Rep-http://www.hadashot 

 (.08/11/11( )גישה 16/11/09) 121 ח"אב'. רמלה )דרום(. 2009גורזלזני א. 

ag_id=115esi.org.il/report_detail_eng.aspx?id=1195&m-http://www.hadashot 

 (.20/03/12( )גישה 09/07/09) 121 . ח"אג'. רמלה, צומת תעבורה2009גורזלזני א. 

esi.org.il/Report_Detail.aspx?id=1167&mag_id=115-http://www.hadashot 

 (.20/01/09( )גישה 16/07/08) 120 ח"א. רמלה )דרום(. 2008ק פ. גורזלזני א. וספיב

esi.org.il/Report_Detail.aspx?id=820&mag_id=114-http://www.hadashot 

תקופות הפרסית, ההלניסטית והאסלאמית . אתר מן ה2010גורזלזני א., ברקן ד. ויחיא ל. 

 .46*-21:*62 עתיקותהקדומה בחולות יבנה. 

( )גישה 12/05/10) 122 ח"א. רמלה )דרום(. 2010גורזלזני א., יהודה ל. וטורגה ח. 

08/11/11.) 

esi.org.il/Report_Detail.aspx?id=1398&mag_id=117-http://www.hadashot 

 (.08/11/11( )גישה 01/02/10) 122 ח"א. רמלה )דרום(. 2010גורזלזני א. ומרכוס ג'. 

org.il/Report_Detail.aspx?id=1335&mag_id=117esi.-http://www.hadashot 

 (.08/11/11( )גישה 14/06/10) 122 ח"א. רמלה )דרום(. 2010גורזלזני א. ועד ע. 

esi.org.il/Report_Detail.aspx?id=1418&mag_id=117-http://www.hadashot 

 .35*-33:*51 עתיקות. ממצאי הזכוכית מחורבת הרמאס. 2006רוזן י. -גורין

 .50-45(:135) 41 קדמוניות. כלי זכוכית מחפירות ברמלה. 2008רוזן י. -גורין

 123 ח"א ה, רחוב יהושע בן נון.. ממצא הזכוכית. בתוך ו. אשד. רמל2011רוזן י.-גורין

 (.23/07/12( )גישה 29/11/11)

esi.org.il/Report_Detail.aspx?id=1871&mag_id=118-http://www.hadashot 

תחות העיר החל מהתקופה האסלמית רמלה: התפ. 1999גיבסון ש. וויטו פ. )עורכים(. 

תחום חפירות  –)דברי יום עיון של רשות העתיקות  הקדומה ועד לתקופה העות'מאנית

 (, ח' בניסן תשנ"ט. ירושלים. 4וסקר 

 . 55-1:3שלם (. 1029–969א'. מלחמת ששים השנה )1981גיל מ. 
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ובתמורות המדיניות ישראל בשלטון המוסלמי -ב'. פני התקופה: מעמדה של ארץ1981גיל מ. 

שלטון . כרך ו'. ישראל-ההיסטוריה של ארץבעולם המוסלמי. בתוך י. פראוור )עורך(. 

 .160-17. ירושלים. עמ' (1291–634המוסלמים והצלבנים )

 אביב. -. תל(1099–634ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה )-ארץ. 1983גיל מ. 

 .78-77ק"ז: ח"א. רמלה. 1997גליק ד. וגמיל ד. 

. ))א : יהודהכרך ראשוןישראל. -תיאור גיאוגראפי, היסטורי וארכיאולוגי של ארץ. 1982גרן ו. 

 עמרם. ירושלים.-ח. בן 1868תרגם לפי מהדורת פאריס 

. ))ג יהודה. כרך ראשון: ישראל-תיאור גיאוגראפי, היסטורי וארכיאולוגי של ארץ. 1983גרן ו. 

 מרם. ירושלים.ע-ח. בן 1868תרגם לפי מהדורת פאריס 

. חיבור לקראת קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה". הביניים-העיר רמלה בימי. 2003גת ש. 

 גן. -אילן. רמת-אוניברסיטת בר

–39:123 קתדרההביניים. -. עיר מוסלמית משגשגת: כלכלתה של רמלה בימי2007גת ש. 

66  . 

 .69-64(:135) 41 קדמוניות. החורבן הנעלם של רמלה הקדומה. 2008גת ש. 

 (. ירושלים.305. )קטלוג מוזיאון ישראל בשמים ותמרוקים בימי קדם. 1989מנדלס מ. -דייגי

פח'ר, העיר עתיקה, -. מפעל לייצור סבון מהתקופה העות'מאנית בסוק אל2011דעאדלה ת. 

 . 138-119:67עתיקות ירושלים. 

 (.20/03/12( )גישה 02/12/08) 120 ח"א. רמלה. 2008הדד א. 

esi.org.il/Report_Detail.aspx?id=963&mag_id=114-http://www.hadashot 

 (.08/06/13( )גישה 15/09/10) 122 ח"א. רמלה, מסילת רכבת. 2010הדד א. 

esi.org.il/Report_Detail.aspx?id=1496&mag_id=117-http://www.hadashot 

 (.30/09/12( )גישה 13/12/11) 123 ח"א.  רמלה, גן ילדים "הנביאים". 2011הדד א. 

esi.org.il/Report_Detail.aspx?id=1898&mag_id=118-http://www.hadashot 

-*31:75עתיקות . תשתית לדרך )?( מהתקופה האסלאמית הקדומה ברמלה. 2013הדד א. 

44.* 
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מכמני קיסריה, . משקולות מקיסריה. בתוך א. איילון וא. איזדרכת )עורכים(. 2011הולנד ל. 

 .114-109. כרך א'. ירושלים. עמ' ומים ומחקרים בנושא קיסריה וסביבתהסיכ

( 29/05/08) 120 ח"א. 431. נחל ענבה, סקר כביש 2008היימן מ., שמואלי א. וברדה ל. 

 (.10/04/12)גישה 

esi.org.il/Report_Detail.aspx?id=790&mag_id=114-adashothttp://www.h 

ישראל הביזנטית. בתוך ש. דר וז. -. כפרים, בתי אחוזה ובתי חווה בארץ1997הירשפלד י. 

 .129-75אביב. עמ' -. תלהכפר הקדום בארץ ישראלספראי )עורכים(. 

 (. 02/02/12גישה ( )23/04/06) 118"א ח. 2004 –. טבריה 2006הירשפלד י. ומאיר ע. 

esi.org.il/report_detail.asp?id=337&mag_id=111&-http://www.hadashot 

 (.02/02/12( )גישה 08/01/11) 120"א חא'. טבריה.  2008הרטל מ. 

esi.org.il/report_detail.asp?id=938&mag_id=114&-http://www.hadashot 

 (. 03/02/12( )גישה 15/04/08) 120ח"א ב'. טבריה, "גלי כנרת".  2008הרטל מ' 

esi.org.il/report_detail.asp?id=773&mag_id=114&-http://www.hadashot 

קדמוניות הגליל . בית יוצר של קדר בכפר נחף. בתוך מ. ידעיה )עורך(. 1986ויטו פ. 

 .456-451עמ'  אביב.-. תלקובץ מאמרים. המערבי

 (.30/09/12( )גישה 20/03/05) 117ח"א  . רמלה.2005ויטו פ. 

esi.org.il/Report_Detail.aspx?id=113&mag_id=110-http://www.hadashot 

 גן. -. רמת)אקולוגיה( במקורות היהדות איכות הסביבה. )עורך(. 1989זיכל מ. 

 .58-49:46עתיקות . כלי חרס מהחפירה בצרפנד אל ח'ראב, נס ציונה. 2004זינגר ק. 

 חפירות וסקרים בישראל –ח"א א'. נען )מזרח(, אמת המים לרמלה. 2000זלינגר י. 

 77-76:111. 

 .76-74:111שראל חפירות וסקרים בי –ח"א ב'. רמלה, רחוב יחזקאל. 2000זלינגר י. 

 .175:113 חפירות וסקרים בישראל –ח"א . ישרש, אמת המים לרמלה. 2001זלינגר י. 

 (.26/07/13( )גישה 18/12/07) 119ח"א  . רמלה, המסגד הלבן.2007זלינגר י. 

esi.org.il/Report_Detail.aspx?id=662&mag_id=112-adashothttp://www.h 
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מגמות בהתפתחות כלי המתכת האסלאמיים לאור חקר המטמון הפאטמי . 2006ח'מיס, א. 

 . חיבור לקבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה". האוניברסיטה העברית, ירושלים.בטבריה

קתדרה שאן. -מיית בבית. שתי כתובות בפסיפסי קיר מן התקופה הא1997ח'מיס א. 

45:85–64  . 

קדמוניות . מטמון כלי הברונזה מטבריה מן התקופה הפאטימית. 1999ח'מיס א. ועמיר, ר. 

32 (118:)114-108 . 

 (. 13/08/12( )גישה 24/04/96) 118 ח"א. רמלה, רחוב מרכוס. 2006טואג ר. 

esi.org.il/report_detail.asp?id=338&mag_id=111-http://www.hadashot 

 (. 18/09/11( )גישה 15/03/10) 122 ח"אכאפר. -. קנאת בנת אל2010טואג ר. 

esi.org.il/report_detail.asp?id=1371&mag_id=117-http://www.hadashot 

 (. 13/08/12( )גישה 21/11/11) 123ח"א א'. רמלה. 2011טואג ר. 

esi.org.il/report_detail.asp?id=1854&mag_id=118-http://www.hadashot 

 (. 13/08/12( )גישה 22/08/11) 123 ח"אב'. רמלה, רחוב בר אילן. 2011טואג ר. 

report_detail.asp?id=1770&mag_id=118esi.org.il/-http://www.hadashot 

 (.17/04/13( )גישה 13/04/11) 123 ח"אג'.  רמלה. 2011טואג ר. 

esi.org.il/Report_Detail.aspx?id=1672&mag_id=118-http://www.hadashot 

 (.15/03/12( )גישה 25/05/11) 123ח"א ד'. רמלה, רח' הרצוג. 2011. טואג ר

esi.org.il/Report_Detail.aspx?id=1685&mag_id=118-http://www.hadashot 

 (.24/03/12( )גישה 13/06/11) 123ח"א ה'. רמלה. 2011טואג ר. 

esi.org.il/Report_Detail.aspx?id=1693&mag_id=118-http://www.hadashot 

 (.15/12/13( )גישה 22/08/11) 123 ח"אאילן.  -רמלה, רחוב בר  ו'.2011טואג ר. 

esi.org.il/Report_Detail.aspx?id=1770&mag_id=118-http://www.hadashot 

 (.25/03/12( )גישה 21/11/11) 123 ח"אז'. רמלה. 2011טואג ר. 

esi.org.il/Report_Detail.aspx?id=1854&mag_id=118%22-http://www.hadashot 
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( )גישה 13/12/11) 123 . ח"אמלכ-ח'. רמלה, רחוב סולימאן עבד אל2011טואג ר. 

25/03/12.) 

esi.org.il/Report_Detail.aspx?id=1900&mag_id=118-http://www.hadashot 

 (. 13/08/12( )גישה 26/01/12) 124 ח"א. רמלה. 2012טואג ר. 

esi.org.il/report_detail.asp?id=1933&mag_id=119-http://www.hadashot 

 (.12/07/13( )גישה 04/06/13) 125 ח"א. רמלה, רח' הרצל וההגנה. 2013טואג ר. 

esi.org.il/Report_Detail.aspx?id=2254&mag_id=120-http://www.hadashot 

( )גישה 02/12/10) 122 ח"א. רמלה, בריכת הקשתות. 2010טואג ר. וארנון י.ד. 

20/03/12.) 

esi.org.il/Report_Detail.aspx?id=1575&mag_id=117-http://www.hadashot 

 (. 13/08/12( )גישה 26/12/11) 123 ח"א. רמלה. 2011טואג ר. וארנון י.ד. 

18&mag_id=118esi.org.il/report_detail.asp?id=19-http://www.hadashot 

 (.12/02/09( )גישה 07/08/05) 117 ח"אא'. רמלה )א'(. 2005טורגה ח. 

esi.org.il/report_detail.asp?id=221&mag_id=110-http://www.hadashot 

 (. 12/02/09( )גישה 26/12/05) 117 ח"אב'. רמלה )ב'(. 2005טורגה ח. 

esi.org.il/report_detail.asp?id=279&mag_id=110-http://www.hadashot 

 (. 12/02/09( )גישה 08/02/97) 119 ח"א. רמלה, שדרות ירושלים. 2007טורגה ח. 

esi.org.il/report_detail.asp?id=481&mag_id=112-http://www.hadashot 

 (.12/02/09( )גישה 18/08/08) 120 ח"אא'. רמלה. 2008טורגה ח. 

esi.org.il/report_detail.asp?id=855&mag_id=114-http://www.hadashot 

 (.20/03/12( )גישה 17/12/08) 121 ח"אב'. רמלה. 2008טורגה ח. 

esi.org.il/Report_Detail.aspx?id=980&mag_id=115-http://www.hadashot 

 (.12/02/09( )גישה 17/12/09) 121 ח"אא'. רמלה. 2009טורגה ח. 

i.org.il/report_detail.asp?id=980&mag_id=115es-http://www.hadashot 

 (. 08/08/12( )גישה 26/05/09) 121 ח"אב'. רמלה, רחוב הרצל. 2009טורגה ח' 
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 (.20/03/12( )גישה 05/09/10) 122 ח"אנענה. -. ח' אל2010טורגה ח. 

esi.org.il/Report_Detail.aspx?id=1455&mag_id=117-http://www.hadashot 

 (.13/08/12( )גישה 12/12/11) 123 ח"אא'. רמלה, שכונת כוכב הצפון. 2011טורגה ח. 

esi.org.il/report_detail.asp?id=1899&mag_id=118-http://www.hadashot 

 (.20/03/12( )גישה 04/07/11) 123 ח"אדוח סופי.  – נענה-ב'. ח' אל2011טורגה ח. 

esi.org.il/Report_Detail.aspx?id=1730&mag_id=118-http://www.hadashot 

 (.30/09/12( )גישה 04/09/129) 124 ח"א. רמלה, מסילת הרכבת. 2012טורגה ח. 

esi.org.il/Report_Detail.aspx?id=2068&mag_id=119-http://www.hadashot 

 (.23/12/13( )גישה 09/12/13) 125 ח"א. רמלה, שדרות דוד רזיאל. 2013טורגה ח. 

=120fesi.org.il/report_detail.aspx?id=5386&mag_id-http://www.hadashot 

 (.30/09/12( )גישה 30/12/09) 121 ח"א. רמלה )דרום(. 2009טל א. וטקסל א. 

esi.org.il/Report_Detail.aspx?id=1303&mag_id=115-http://www.hadashot 

 אסופת תרגומים. –( 1517-634ישראל במקורות הערביים מימי הביניים )-ארץ. 2014טל א. 

 ירושלים.

מזרח שפלת יהודה. -תקופה הביזנטית בצפוןמנזר מן ה –צוייאע' -. חר' א2006טקסל א. 

 .183-169ט"ו. אריאל. עמ'  מחקרי יהודה ושומרוןבתוך י. אשל )עורך(. 

. כלי חרס ייחודי מימי הביניים )?( שנתגלה על קרקעית הים התיכון מול חופי 2008טקסל א. 

 .64-55:21מכמנים פלמחים. 

-*37:53עתיקות זנטית בח'רבת אבריכה. הביניים ומהתקופה הבי-. יישוב מימי2006ינאי א. 

47.* 

. אתר נחל שחק: יישוב מן התקופה האיסלאמית 1995מיכאל י. -ישראל י., נחליאלי ד. ובן

 .14*-1:*26 עתיקותהקדומה בצפון הערבה. 

 .124-120:52קתדרה מלאכה לייצור סבון בירושלים העות'מאנית. -. בית1989כהן א. 
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 125 ח"אכית. בתוך ר. טואג רמלה, רח' הרצל וההגנה. . כלי הזכו2013כצנלסון נ. 

 (.12/07/13( )גישה 04/06/13)

esi.org.il/Report_Detail.aspx?id=2254&mag_id=120-http://www.hadashot 

. בצל הפחד: אוכלים, שותים, מארחים, )מתמסטלים?( בבית 2014לדרמן צ. ובונימוביץ ש. 

 .8-7:הקונגרס הארכאולוגי הארבעים בישראל, תקצירי הרצאותשמש הכנענית. 

היסטוריים. -היבטים גאוגרפיים –ישראל -חידוש עירוני בארץ –. רמלה האמיית 1996לוז נ. 

 . 52-22:79קתדרה 

האמה שניצחה את כוח הכובד?! הסתכלות גאוגרפית על מקורות היסטוריים  .1998לוז נ. 

–117ט"ו: ישראל-מחקרים בגיאוגרפיה של ארץבהדגמה על אמת המים של רמלה. 

126 . 

עושרה של קיסריה . מכלול כלי המתכת מן המטמון בקיסריה. בתוך 1999לסטר א. 

 .39-34חיפה. עמ'  האיסלאמית.

 41 קדמוניותתכשיטים מהתקופה הפאטמית מחפירות במצליח. . מטמון 2008לסטר א. 

(135:)39-35 . 

 

. חיבור היבטים טיפולוגיים וסגנוניים של כלי מתכת מן התקופה הפאטימית. 2011לסטר א. 

 לשם קבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה". אוניברסיטת חיפה.

. מטמונים של כלי מתכת מן התקופה הפאטימית ומסמכי הגניזה מבית 2013לסטר א. 

מטמונים וגניזות כפרשיות רמון. -עזרא בפוסטאט. בתוך ע. גורי-הכנסת אבן

 . 81-71קטלוג מוזיאון הכט. חיפה. עמ'  בהיסטוריה.

 .50-41צ"ג: ח"א. צוות אגף העתיקות. 1988 –. מיפעל חפירות בית שאן 1989מזור ג. 

 אביב. -. תלגיאולוגיה בפטיש ישראלי. 1994מזור ע. 

 (.29/03/12( )גישה 26/01/10) 122ח"א . רמלה, צומת תעבורה. 2010מסארווה ד. 

.aspx?id=1323&mag_id=117esi.org.il/Report_Detail-http://www.hadashot 

 (.10/04/12( )גישה 28/04/11) 123 ח"א. רמלה )דרום(. 2011מסארווה ד. 
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esi.org.il/Report_Detail.aspx?id=1653&mag_id=118-http://www.hadashot 

 .104-97ח' )ג'(:ידיעות . לקביעת זמנו של רעש שביעי]ת[. 1941מרגליות מ. 

 . ירושלים. גיאומורפולוגיה של ישראל. 1970ניר ד. 

 . אשקלון. איכות הסביבה לאור מקורות חז"ל. 1988סולימן י. 

 (.11/08/09( )גישה 12/05/04) 116 . ח"א. חורבת צפת עדי2004סמיטליין ה. ושטרן ע. 

esi.org.il/Report_Detail.aspx?id=5&mag_id=108-http://www.hadashot 

ראשל"צ.  IV-7, גיליון 1:50.000. מפה גיאולוגית של ישראל 2004סנה ע. ורוזנזפט מ. 

 . המכון הגיאולוגי. ירושלים

גבע, תגליות . המבנה הכלכלי של גבע. בתוך ב. מזר )עורך(. 1988ספראי ז. ולין מ. 

 .166-120אביב. עמ' -. תלשושה משמר העמק-ארכיאולוגיות בתל אבו

. איגרת אודות התריאק מאשקלון. בתוך א. ששון, ז. ספראי ונ, שגיב 2002סרי י. ועמר ז. 

ות אשקלון מימי הביניים ועד סוף המאה אשקלון כלת הדרום. מחקרים בתולד)עורכים(. 

 .58-49אביב. עמ' -. תלהעשרים

 ישראל: ניתוח טיפולוגי וטכנולוגי.-חפצי עץ מאתרים מהתקופה הרומית בארץ. 2006סתרי י. 

 גן. -אילן. רמת-חיבור לקבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה". אוניברסיטת בר

 (.20/09/12ה ( )גיש14/09/11) 123 ח"א. רמלה. 2011עזב ע. 

esi.org.il/Report_Detail.aspx?id=1810&mag_id=118-http://www.hadashot 

. אמות המים של חברון מהתקופה הערבית הקדומה. בתוך ז.ח. ארליך וי. 1995עמית ד. 

אריאל. עמ'  .1994-מחקרי יהודה ושומרון, דברי הכנס הרביעי תשנ"ד אשל )עורכים(.

246-237. 

 –ישראל -אמות המים הקדומות בארץ. 1989עמית ד., הירשפלד י. ופטריך י. )עורכים(. 

 . ירושלים.קובץ מחקרים

 אריאל הביניים. -ישראל בימי-א'. גידולי חקלאות וצמחי תעשייה בארץ1996עמר ז. 

 70-46:113-112. 

 קתדרה ב'. מסורת וראליה בתיאורי רופא ירושלמי מהמאה העשירית. 1996עמר ז. 
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 34-23:81. 

  קתדרההביניים. -ישראל ובסוריה בימי-. 'מהפכת הטקסטיל' בארץ1998עמר ז. 

 60-37:87 . 

 . ירושלים. הביניים, תיאור ותמורות-ישראל בימי-גידולי ארץא'. 2000עמר ז. 

 .  96-73:98קתדרה הביניים. -ישראל ובסוריה בימי-ב'. תעשיית הנייר בארץ2000עמר ז. 

. הפקת מחצבים באזור ים המלח במאה העשירית על פי אלתמימי. 2000עמר ז. וסרי י. 

 .98-91:144-143אריאל 

פי תיאורו של אלתמימי, רופא ירושלמי בן -ישראל וסוריה על-ארץ. 2004עמר ז. וסרי י. 

 גן.-. רמתאה העשיריתהמ

ירושלים רופא ובוטנאי מאלשאם.  –. קטעים מחיבורו של אבן אלצורי 2007עמר ז. וסרי י. 

 . 234-219:5-4ישראל -וארץ

עבודה חקלאות שלחין קדומה ומתקניה באזורים השחונים של ארץ ישראל. . 1985פורת י. 

 אביב. -לקבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה". אוניברסיטת תל

. טיח באמות מים כאינדיקטור כרונולוגי. בתוך ד. עמית, י. הירשפלד וי. פטריך 1989פורת י. 

 .76-69. ירושלים. עמ' ישראל, קובץ מאמרים-אמות המים הקדומות בארץ)עורכים(. 

צבע . צבעים שמקורם במינרלים. בתוך ח. שורק וא. איילון )עורכים(. 1993פורת נ. ואילני ש. 

 .38-16אביב. עמ' -תל ים טבעיים בעת העתיקה.מהטבע, על צבע

 . ירושלים.סוכר בממלכת ירושלים, טכנולוגיה צלבנית בין מזרח ומערב. 2009פלד ע. 

הכינוס הארצי . בקעת בית שאן . סקר ארכיאולוגי בעמק בית שאן. בתוך1962צורי נ. 

 .198-135. ירושלים. עמ' עשר לידיעת הארץ-השבעה

 אביב.-. תלמורשת הצורפות בעם ישראל. 1983צורף א. 

 (.18/09/11( )גישה 30/03/05) 117ח"א . נען )מזרח(, דוח סופי. 2005צינמון ח. -ציון

id=110esi.org.il/report_detail.asp?id=140&mag_-http://www.hadashot 

 41 קדמוניותהתבוננות מחודשת.  –. מינרט המסגד הלבן 2008סלברמן ק. -ציטרין

(135:)64-56. 
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 אביב.-. תלאמנות המתכת האסלאמית א'.1996ציפר ע. 

. 1992-1925צורפי נחושת יהודיים בדמשק,  –ב'. סדנת "הבזאר האומיי" 1996ציפר ע. 

 .144-138:66פעמים 

. 4כרך אנציקלופדיה . רחובות )בנגב(. בתוך א. שטרן )עורך(. 1992צפריר י. והולום ק.ג. 

 .1464-1461ירושלים. עמ' 

 . ירושלים.החקלאות הקדומה בהרי הנגב. 1967קדר י. 

. רמלה בתקופה הצלבנית ובשלהי התקופה העות'מאנית: עדותם של תצלומי 2008קדר ב.ז. 

 .74-69(:135) 41 קדמוניותאוויר. 

אביב -. תלישראל, יוון ורומא(-קולוגיה האנושית בעולם העתיק )ארץהא. 1976קוטלר ד. 

 וירושלים.

 .85:112 ח"א. רמלה, מחצבות נשר. 2000יעקב ש. -קול

צבע . צבעים וציבענים באריגים קדומים. בתוך ח. שורק וא. איילון )עורכים(. 1993קורן צ. 

 .65-47אביב. עמ' -תל מהטבע, על צבעים טבעיים בעת העתיקה.

 .74-73:111חפירות וסקרים בישראל  –ח"א . רמלה. 2000קלטר ר. 

 (.27/09/12( )גישה 29/07/09) 121 ח"א. רמלה, רח' הפלמ"ח. 2009קלטר ר. 

esi.org.il/Report_Detail.aspx?id=1168&mag_id=115-http://www.hadashot 

 .103-96ב':עתיקות . החפירות במסגד הלבן ברמלה. 1958קפלן י. 

ילקוט הצמחים. צמחי הרפואה והתועלת של ארץ ישראל: תיאור, . 1988-1987קריספיל נ. 

 . ירושלים. פולקלור, מתכונים בלעדיים ותושיית שדה

 .83-67ס"א )א'(: תרביץ. על תיארוך ה"רעש השביעית". 1991קרץ י. ואלעד ע. 
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24. נספחים

 1' מס נספח. 24.1

רשימת החפירות הארכיאולוגיות שבוצעו ברמלה מטעם אגף העתיקות והמוזיאונים )עד 

 (2013ידי רשות העתיקות )נכון לסוף נובמבר -( ולאחר מכן על1991

דוח סופיחופר מס' רישיון/הרשאה

אין רבו עומר-עבד - 

הוגש קפלן יעקב 4/1949

הוגש קפלן יעקב 5/1956

A-60/1965אין איתן אברהם

A-217/1970אין ברוש )בושרי( מנשה

A-421/1973הוגש ברוש )בושרי( מנשה

A-427/1973הוגש ברוש )בושרי( מנשה

A-595/1976אין לוינטל יהודה

A-1797/1991אין רוזנברגר אריה

A-1867/1992הוגש לנדאו אסף-יסעור 

A-1924/1992הוגש  גליק דון 

A-1929/1992הוגש  גליק דון 

A-1953/1993אין  גליק דון 

A-2039/1993הוגש  סגל אורית 

A-2103/1994הוגש  גליק דון 

A-2109/1994אין  גליק דון 

A-2146/1994אין  גליק דון 

A-2194/1994יש דוח ראשוני גליק דון

A-2213/1994הוגש בושנינו אביבה 

A-2347/1995יש דוח ראשוניגליק דון

A-2427/1996הוגש רבו עומר-עבד

A-2520/1996הוגש שיאון עפר

A-2568/1996אין רבו עומר-עבד

A-2582/1996הוגש פריאל מיה

A-2678/1997הוגש רבו עומר-עבד 

A-2694/1997הוגש הדד אלי 

A-2712/1997הוגש אלישע יוסף 

A-2722/1997יש דוח ראשוניויטו פאני

A-2794/1997הוגש טורגה חגית 

A-2799/1998הוגש גודוביץ שלמה

A-2835/1998הוגש אייש עדנה

A-2867/1998הוגש קלטר רז

A-2887/1998הוגש גודוביץ שלמה

A-2901/1998הוגש זלינגר יחיאל
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A-2917/1998 הוגש  אבישר מרים 

A-2918/1998 אין  אבישר מרים 

A-2939/1998 הוגש  הדד אלי 

A-2944/1998 אין  סקלר דבורה 

A-3012/1999 הוגש  גודוביץ שלמה 

A-3050/1999 הוגש  שמואלי אורן 

A-3080/1999 אין  ויטו פאני 

A-3110/1999 הוגש  גולן סיגל 

A-3118/1999 הוגש  זהבי אלנה-קוגן 

A-3136/1999 אין  חביב אללה נאהד 

A-3152/1999 אין  גודוביץ שלמה 

A-3153/1999 יש דוח ראשוני ויטו פאני 

A-3224/2000 הוגש  אלישע יוסף 

A-3262/2000 הוגש  שיאון עפר 

A-3273/2000 הוגש  גודוביץ שלמה 

A-3280/2000 יש דוח ראשוני דגן יהודה ואחרים 

A-3307/2000 הוגש  נגורסקי אלה 

A-3377/2001 הוגש  ארבל יואב 

A-3429/2001 הוגש  קלטר רז 

A-3438/2001 הוגש  נגורסקי אלה 

A-3439/2001 הוגש  נגורסקי אלה 

A-3446/2001 אין  נגורסקי אלה 

A-3448/2001 ראשונייש דוח  ביליג יעקב 

A-3459/2001 אין  טורגה חגית 

A-3592/2002 אין  נגורסקי אלה 

A-3614/2002 הוגש  אבישר מרים 

A-3620/2002 אין  טורגה חגית 

A-3640/2002 הוגש  טורגה חגית 

A-3663/2002 הוגש  טורגה חגית 

A-3681/2002 הוגש  טורגה חגית 

A-3772/2002 ראשונייש דוח  אבני גדעון ואחרים 

A-3781/2002 הוגש  שלומי ורדה 

A-3810/2003 אין  ולדניצקי נוי 

A-3860/2003 הוגש  קורנפלד ישראל 

A-3897/2003 יש דוח ראשוני שמואלי אורן 

A-3917/2003 אין  גורזלזני אמיר 

A-3921/2003 הוגש  שמואלי אורן 

A-3971/2003 הוגש  אלישע יוסף 

A-3973/2003 הוגש  טורגה חגית 

A-4016/2003 הוגש  פרנוס גיורא 

A-4019/2003 הוגש  שלומי ורדה 

A-4066/2003 הוגש  טורגה חגית 

A-4100/2004 הוגש  קורנפלד ישראל 

A-4142/2004 הוגש  שמואלי אורן 

A-4144/2004 יש דוח ראשוני גורזלזני אמיר 

A-4198/2004 הוגש  אלישע יוסף 

A-4356/2005 הוגש  ראם עמית 
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A-4366/2005 הוגש  טואג רון 

A-4422/2005 הוגש  כארם סעיד 

A-4442/2005 הוגש  בושנינו אביבה 

A-4454/2005 אין  און אלכסנדר 

A-4464/2005 הוגש  הדד אלי 

A-4503/2005 הוגש  שיאון עפר 

A-4507/2005 הוגש  טל אורן 

A-4520/2005 הוגש  זהבי אלנה-קוגן 

A-4522/2005 אין  טורגה חגית 

A-4588/2005 הוגש  און אלכסנדר 

A-4594/2005 אין  הדד אלי 

A-4595/2005 הוגש  זלינגר יחיאל 

A-4672/2005 אין  שיאון עפר 

A-4674/2005 אין  און אלכסנדר 

A-4700/2006 הוגש  שיאון עפר 

A-4714/2006 הוגש  טורגה חגית 

A-4725/2006 אין  און אלכסנדר 

A-4728/2006 הוגש  שיאון עפר 

A-4739/2006 אין  גורזלזני אמיר 

A-4740/2006 הוגש  הדד אלי 

A-4752/2006 הוגש  הדד אלי 

A-4768/2006 הוגש  הדד אלי 

A-4774/2006 הוגש  עזב ענאן 

A-4814/2006 הוגש  בושנינו אביבה 

A-4826/2006 הוגש  יחיא ליבנת 

A-4851/2006 אין  טורגה חגית 

A-4854/2006 הוגש  אלישע יוסף 

A-4858/2006 הוגש  גורזלזני אמיר 

A-4910/2006 יש דוח ראשוני גורזלזני אמיר 

A-4914/2006 הוגש  זהבי אלנה-קוגן 

A-4929/2006 אין  שיאון עפר 

A-4961/2006 הוגש  ראוכברגר ליאור 

A-4962/2006 הוגש  עזב ענאן 

A-5000/2007 הוגש  טורגה חגית 

A-5017/2007 אין  שרביט יעקב 

A-5068/2007 הוגש  עזב ענאן 

A-5118/2007 יש דוח ראשוני גורזלזני אמיר 

A-5127/2007 אין  תבור אחיה-כהן 

A-5168/2007 יש דוח ראשוני גורזלזני אמיר 

A-5199/2007 הוגש  אורן אלירן 

A-5246/2007 הוגש  מסארוה דוראר 

A-5281/2007 אין  שיאון עפר 

A-5283/2007 הוגש  קורין רונית 

A-5296/2007 הוגש  גורזלזני אמיר 

A-5311/2007 יש דוח ראשוני גורזלזני אמיר 

A-5331/2007 יש דוח ראשוני גורזלזני אמיר 

A-5396/2008 אין  שיאון עפר 
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A-5426/2008 הוגש  שיאון עפר 

A-5453/2008 הוגש  שיאון עפר 

A-5473/2008 יש דוח ראשוני  גורזלזני אמיר 

A-5526/2008 הוגש  מרכוס ג'ני 

A-5558/2008 הוגש  שיאון עפר 

A-5564/2008 הוגש  אורן אלירן 

A-5588/2009 הוגש  קניאס צח וטואג רון 

A-5589/2009 הוגש  שיאון עפר 

A-5625/2009 הוגש  שיאון עפר 

A-5633/2009 הוגש  טואג רון 

A-5655/2009 הוגש  טואג רון 

A-5664/2009 הוגש  שיאון עפר 

A-5791/2009 הוגש  מסארוה דוראר 

A-5794/2009 הוגש יקואל אריולה 

A-5837/2010 אין  קורנפלד ישראל 

A-5839/2010 הוגש  טואג רון 

A-5853/2010 הוגש  מסארוה דוראר 

A-5938/2010 הוגש  טואג רון 

A-5947/2010  הוגש אליהדד 

A-5964/2010 הוגש  אורן אלירן 

A-5967/2010 הוגש  טואג רון 

A-5989/2010 הוגש  טואג רון 

A-6016/2010 הוגש  טואג רון 

A-6029/2010 הוגש  סגל אורית 

A-6052/2010 הוגש  אשד ורד 

A-6057/2010 הוגש  טואג רון 

A-6121/2011 הוגש  טואג רון 

A-6136/2011  אין  חגיתטורגה 

A-6159/2010 הוגש  טורגה חגית 

A-6161/2011 הוגש  אשד ורד 

A-6179/2011 הוגש  טואג רון 

A-6195/2011 הוגש  טורגה חגית 

A-6251/2011 הוגש  טואג רון 

A-6274/2011 הוגש  אורן אלירן וחובריו 

A-6296/2011 אין  אורן אלירן 

6297/2011-A  אין   חגית טורגה 

6376/2011-A  הוגש  אשד ורד  

6378/2011-A   אין   טואג רון 

6400/2012-A  אין   אשד ורד 

A-6434/2012  אין   אורן אלירן 

6442/2012-A  הוגש  טואג רון  

6472/2012-A  אין   נגורסקי אלה 

6473/2012-A  הוגש  נגורסקי אלה  

A-6458/2012  אין   הדד אלי 

6489/2012-A  הוגש  טואג רון  

6490/2012-A  אין   טואג רון 
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A-6617/2012  אין   טואג רון 

6700/2013-A  אין   טואג רון 

6734/2013-A  אין   טואג רון 

6761/2013-A  אין   טואג רון 

6815/2013-A  אין   טואג רון 

A-6903/2013  אין   טורגה חגית 

A-6938/2013  אין  ג'ראלד פינקלשטיין 

6944/2013-A  אין   אלישע יוסף 
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 2. נספח מס' 24.2

רשימת החפירות הארכיאולוגיות שבוצעו ברמלה מטעם גופים אקדמיים שונים )נכון לסוף 

 67(2013שנת 

 

 דוח סופי חופר  מס' רישיון/הרשאה

G-31/1990  אין   ינאי אלי 

G-69/1992  'אין הארפר ריצ'ארד ד 

G-80/1993  'אין הארפר ריצ'ארד ד 

G-74/1994  'אין פיטרסון אנדרו ד 

G-111/1996  'אין פיטרסון אנדרו ד 

G-133/1996  הוגש  גוטפלד אורן 

B-123/1996  הוגש   גוטפלד אורן 

G-31/1997  'אין פיטרסון אנדרו ד 

B-146/1997  אין  שור יואב 

B-153/1998  הוגש  פז יצחק 

G-154/1998  אין  פרינגל דניס 

B-36/1998  אין  אבשור יו 

G-45/1999  אין  פרינגל דניס 

B-143/1999  הוגש  טואג רון 

B-205/2000  אין  רבו עומר-עבד 

B-207/2000  הוגש  טואג רון 

B-208/2000  אין יעקב שלמה-קול 

B-275/2003  אין  רבו עומר-עבד 

B-278/2003  אין  רבו עומר-עבד 

G-18/2004  אין  שמואלי אורן 

B-298/2005   הוגש   אורןטל 

B-299/2005  אין  אבישר רונה 

B-306/2006  הוגש   טל אורן 

B-325/2007  אין  שי יצחק 

B-326/2008  אין  פז יצחק 

B-356/2010  אין  גולדינג נסים 

B-365/2011  אין  האריט קון 

B-367/2011  אין  אבישר מרים 

                                            

 .139-133:2009ראה שמואלי  2006שימת פרסומים סופיים של כל חפירות רמלה עד שנת לר 67



209 

 

 3. נספח מס' 24.3

 (2013סט סיכום החפירות והדוחות )נכון לסוף אוגו

 לא קיים דוח סופי  קיים דוח סופי אגף ורשות העתיקות

180 119  61 

 לא קיים דוח סופי קיים דוח סופי חפירות מוסדות אחרים

28 7 21 

 לא קיים דוח סופי קיים דוח סופי סה"כ חפירות 

208 126 82 

 39.43% 60.57% אחוזים
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 4. נספח מס' 24.4

 משקעים ברמלה )באדיבות השרות המטאורולוגי(שנתי של -ממוצע רב
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 5. נספח מס' 24.5

)נתונים מתוך  1947–1928מדידות עומק וספיקת בארות במהלך המנדט הבריטי בין השנים 

Blake and Goldschmidt 1947 Blake 1928;) 

 

 גובה מעל רי"י  רי"ח שם הקידוח או באר
פני הים 

 )במטרים(

עומק 
 המים

 ספיקה
 )במ"ק לשעה(

 תאריך 
 מדידה

 עמוד בדוח
Blake and 
Goldschmid
t 1947 

עמוד 
 בדוח
Blak

e  
1928 

באר גזר )כפר אל 
 בריאה(

1925000 
642220 

142500 
142220 

118 160-96 100 1947 260 -261  

ניענה )קידוח עומק 
 (1"הנוטע" 

193600 
637600 

143600 
137600 

  257 1934אפריל  150  90.4

ניענה )קידוח עומק 
 (2"הנוטע" 

192890 
637610 

142890 
137610 

 "Abundant" לא ידוע  83.8
 )"שופע"(

  259-258 לא ידוע

 191640 ניענה באר פאיומי
637200 

141650 
137200 

71.4 47.5 70 1931 259  

 148380  בית עלמין צבאי
139590 

67.05 48.40   253-252 43 

 147540  באר עירונית )מוריסטן(
137644 

71.38 43.58  1933 253-252  

 147550  אוב ג'אפר )וואקף( 
138400 

70 48.40     

 42    335 159   1צרפנד קידוח 

 42    490    2צרפנד קידוח 

רחמאן -ניענה עבד אל
 תג'י-באי אל

 141980 
137630 

    כמעט יבש  73.2

 43    187    ק"מ מערבה( 1ליד לוד )

 43        ק"מ מערבה( 1ליד לוד )

ק"מ  1ליד סאקיה )
 מערבה(

 43 252  כמעט יבש 160   

 43    10    אבו שושה

 148180  ביר סאלים
133736 

74.96 51  1933 254  

 RAF  147180רמלה באר 
138479 

81.64 38.79 10.8  30.01.193
5 

256  

 142500  אל באריה 
142220 

)מים  96 118
בשפע החל 

מעומק 
160) 

100  260  

-ניענה חסן עבד אל
 קאדר

 142330 
137240 

   30.01.193
5 

261  

 143680  ניענה הנוער העובד
136600 

92    262-261  

 143930  ניענה יכין
136425 

91 58   263-262  

 143275  ניענה
136800 

  264-263 1935 כמעט יבש 55-54 90
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 6. נספח מס' 24.6

 (Manning’s formulaנוסחת מנינג )

 

V=K R⅔S½m/sec 

Q=VA 

 

 משתנה הסבר 

m³/s ספיקה Q 

m/s מהירות V 

m² רוחב חתך A 

A/P רדיוס הידראולי R 

2h + W  שטח פנים מורטב P 

 H גובה הזרימה 0.6

 W רוחב הזרימה 0.5

h1/1 שיפוע S 

100 m אורך L 

 K מקדם חיכוך ) טיח חלק( 70

   עם משקעים( –)טיח מחוספס   60
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 7. נספח מס' 24.7

המרכזי של האמה מאזור גזר לרמלה על בסיס מקדם חיכוך  חישוב ספיקת הזרימה בחלק

 68של טיח חלק )חישוב: יהודה פלג(

 משתנה חישוב

0.5 x 0.6 = 0.3 A 

0.6 + 0.6 + 0.5 = 1.7 P 

0.3/0.7 = 0.1765 R 

0.12/100 = 0/0012 S 

70 K 

70 x 0.1765⅔ x 0.112½ = 70 x 0.3146 x 0.346 = 

0.7619  

V 

0.7619 x 0.3 = 0.2285 m³/s x 3600 = 822 m³/h Q 

                                            

ידי -(. החישובים נבדקו גם עלManningחישוב הספיקה של האמה נעשה באמצעות נוסחת מנינג ) 68

-50צביקה צוק אשר מציע ערכים מעט שונים ונמוכים יותר, בעיקר במקדם החיכוך של הטיח )בין 

מ"ק לשעה(. נוסחאות אחדות נמצאות  400-ם על התוצאה הכללית של הספיקה )כ( המשפיעי33.3

נחלים ותעלות. למידע על נוסחאות  בשימוש הידרולוגים ומהנדסי הידראוליקה לחישוב ספיקה של

 ;Urquhart 1940:319, 321; Barna 1957:78ראה  Manning, Chezy Bazinנוספות כגון 

Francis 1958:223, 255; Fox and McDonald 1985: 522-523 למקדם החיכוך של חומרים .

 .Chow 1959: 111-113; Farrington 1980: 287-305ראה 
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 8. נספח מס' 24.8

חישוב ספיקת הזרימה בחלק המרכזי של האמה מגזר לרמלה על בסיס מקדם חיכוך של טיח 

מחוספס )חישוב: יהודה פלג(. הצטברות משקעים על הטיח עשויה להפוך את הקירות 

 הספיקה.למחוספסים יותר ובכך להשפיע על מקדם החיכוך ועל חישובי 

 

 

 משתנה חישוב

0.5 x 0.6 = 0.3 A 

0.6 + 0.6 + 0.5 = 1.7 P 

0.3/0.7 = 0.1765 R 

0.12/100 = 0/0012 S 

60 K 

60 x 0.1765⅔ x 0.112½ = 60 x 0.3146 x 0.346 = 

0.6531  

V 

0.6531 x 0.3 = 0.1959 m³/s x 3600 = 705 m³/h Q 
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a.  

 9. נספח מס' 24.9

חישוב ספיקת הזרימה בסעיף הדרומי של האמה מגזר לרמלה )התפצלות אפשרית לכיוון 

אזור התעשייה( )חישוב: יהודה פלג(. נלקחו בחשבון שתי אפשרויות: זרימה בגובה מלא של 

 התעלה, וזרימה בגובה שני שליש ממנה. 

V=K x R2/3 x I1/2 

Q= V x A 

 

Q  Discharge   m3/s 

V  Velocity   m/s 

A  Cross sectional area m2  

R  Hydraulic radius  A/P 

P  Wetted perimeter  2h+w (m) 

h  Height of flow  0.7m 

W  Width of flow   0.35m 

K  roughness coefficient 70 (smooth plaster) 

I  Slope    h1/L 

L  Length   100m 

h1  Level difference  0.05m 

     

Discharge (Q) according to Discharge (Q) according to 

maximal possible flow  two thirds height flow   

h= 0.70m    h= 0.46m 

 

A 0.35x0.7=0.245   A 0.35x0.46=0.161 

P 0.7+x.7=0.35=1.75   P  0.46+0.35+0.46=1.27 

R 0.245/1.7=0.1765   R  0.161/1.27=0.1267 

I 0.05/100=0.0005   I  0.05/100=0.0005 

V 70x0.142/3x0.00051/2   V 70x0.142/3x0.00051/2  

V 70x0.2696x0.0223=0.4208  V 70x0.2529x0.223=0.3947 

Q 0.245x0.4208= 0.1030m3 m/s Q 0.161x0.3947=0.0635m3/s 

Q 0.1030m3 m/sx3600=370m3/h Q 0.0635m3/sx3600=229m3/h 
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 10. נספח מס' 24.10

 סיכום סטרטיגרפי של חפירות רמלה )דרום( 

 הערות שטחים בחפירה תיארוך מקורב תקופה שכבה

 פרדסים, מתקנים צבאיים כל האתר  20-המאה ה מודרנית 0

I בורות אשפה, שרידים דלים כל האתר 11-המאה ה אסלאמית קדומה 

II המאות  אסלאמית קדומה 

 10-9-ה

 מגורים ומתקנים כל האתר

IIIA מגורים ומתקנים כל האתר 9-8-המאות ה אסלאמית קדומה 

IIIB  אסלאמית

 קדומה/ביזאנטית

 מגורים ומתקנים כל האתר 8-7-המאות ה

IV מגורים ומתקנים  5-4-המאות ה ביזאנטית 

V מתקנים   רומית 

VI חרסים בודדים   הלניסטית/פרסית 

VII חרסים בודדים   ברונזה מאוחרת 

VIII  תיכונה ב'ברונזה  A, P, Q  .שרידים מבנים, קבר, כבשן

 בורות אשפה

IX  פליאוליתית

 תחתונה ותיכונה 

 A1 – A4 כלי צור 
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 11. נספח מס' 24.11

 סיכום החפירות באתר רמלה )דרום(

 

 פרסום שטח חפירה הרשאה/רשיון מוסד חופר/ים

 119 ח"א סקר A-3784 רשות העתיקות א' שמואלי וצ' קניאס

 118 ח"א A C–A-4144 רשות העתיקות א' גורזלזני

 B ,A י' זלינגר

-אוניברסיטת תל א' טל וא' טקסל

 אביב

298/2005-B 

4507-A 

306/2006-B 

A SER 5 

 121 ח"א

 135 קדמוניות

 A-4454 רשות העתיקות א' און

A-4674 

A-4725 

B  

 120 ח"א A C-4739 רשות העתיקות א' גורזלזני

 120 ח"א A B1 ,A1-4910 רשות העתיקות א' גורזלזני

-אוניברסיטת בר ג' עוזיאל  ר' אבישר,

 אילן

299/2005-B C  

 121 ח"א A E-5168 רשות העתיקות א' גורזלזני

-אוניברסיטת תל א' טל וא' טקסל

 אביב

F 121 ח"א 

 122 ח"א A H ,G-5311 רשות העתיקות א' גורזלזני

 135 קדמוניות

 121 ח"א A K ,J ,I ,H-5331 רשות העתיקות א' גורזלזני

K1 ,H1 ,G 

S ,R ,Q ,P 

 

א' טל, א' טקסל, ל' יהודה 

 וי' פז

-אוניברסיטת תל

 אביב

326/2008-B N ,M  

 122 ח"א A T-5473 העתיקותרשות  א' גורזלזני

 123 ח"א E -צפונית ל A-5853 רשות העתיקות ד' מסארווה

 122 ח"א A-5118 B ,C1 ,D רשות העתיקות א' גורזלזני

  A-6274 U רשות העתיקות א' אורן

  A-6296 U רשות העתיקות א' אורן

  A-6434 U רשות העתיקות א' אורן

  U  רשות העתיקות א' הדד

http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail.asp?id=474&mag_id=112
http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail.asp?id=474&mag_id=112
http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail.asp?id=474&mag_id=112
http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail.asp?id=474&mag_id=112
http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail.asp?id=474&mag_id=112
http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail.asp?id=474&mag_id=112
http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail.asp?id=341&mag_id=111&previewit=TrUe
http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail.asp?id=341&mag_id=111&previewit=TrUe
http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail.asp?id=341&mag_id=111&previewit=TrUe
http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail.asp?id=341&mag_id=111&previewit=TrUe
http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail.asp?id=341&mag_id=111&previewit=TrUe
http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail.asp?id=341&mag_id=111&previewit=TrUe
http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail.asp?id=474&mag_id=112
http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail.asp?id=474&mag_id=112
http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail.asp?id=474&mag_id=112
http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail.asp?id=474&mag_id=112
http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail.asp?id=474&mag_id=112
http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail.asp?id=474&mag_id=112
http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail.asp?id=474&mag_id=112
http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail.asp?id=474&mag_id=112
http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail.asp?id=474&mag_id=112
http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail.asp?id=474&mag_id=112
http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail.asp?id=474&mag_id=112
http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail.asp?id=474&mag_id=112
http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail.asp?id=474&mag_id=112
http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail.asp?id=474&mag_id=112
http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail.asp?id=474&mag_id=112
http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail.asp?id=474&mag_id=112
http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail.asp?id=474&mag_id=112
http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail.asp?id=474&mag_id=112
http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail.asp?id=474&mag_id=112
http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail.asp?id=474&mag_id=112
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b.  

 12מס'  . נספח24.12

 נתונים טכניים של החפצים בצורת חרוט שנחשפו במתקן לאלכימיה ברמלה )דרום(

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קוטר קצה אורך שטח מספר סל

 רחב

עובי קצה 

 רחב

עובי קצה  קוטר קצה צר

 צר

 שטח

 חפיפה

21513 I 12.5-

12.8 

 3פנימי  1 2

 5.5חיצוני 

0.8-1.2 4-5 

21514/1 I 12.8-

13 

לא ניתן  2.5-4 1 2

 לבדיקה

7.8 

21514/2 I 10 

 שבור

 6פנימי  0.5 2

 7.8חיצוני 

0.8 10 

21515 I 7.7 

 שבור

פנימי )מעוך(  0.5-1 2

 6-10חיצוני 

1 4.5 

11720/1 E2 4.6 

 שבור

 9פנימי  2 2

 11.5-12חיצוני 

2 14-15 

11720/2 E2 5.6 

 שבור

 3-4פנימי  1.5-2 2

 8חיצוני 

2 14-15 
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c.  

 13. נספח מס' 24.13

 רשימה ותיאור של כלי המתכת שנחשפו ברמלה )דרום(

ניתן להגדיר כמה שיטות ייצור של כלי מתכת בתקופה האסלאמית הקדומה. הטכניקה 

הראשונה היא ריקוע: הכלים הוכנו מלוחות פליז שנחתכו ורוקעו על סדן. בטכניקה זו יוצרו 

כניקה אחרת היא יציקת מגשים, קערות ולעתים אף בקבוקים, שחלקיהם הולחמו זה לזה. ט

חול, שהייתה נפוצה משום שהינה פשוטה ומהירה. היא מאפיינת כלים מוצקים, ללא ליבה, 

פי רוב כלים קטנים ובהם משקולות, עליים, צירים וידיות. טכניקת הייצור המשובחת -על

ם ביותר היא היציקה בשיטת "השעווה האבודה", האופיינית לכלים גדולים, שנעשו בתבנית וע

ליבה. בדרך זו נוצקו, למשל, בסיסים ועמודים של פמוטים. אולם דומה כי ברמלה לא נמצאו 

 עד כה כלים שהוכנו בשיטה זו. 

 כלים שנעשו בריקוע: 

 פי צורתו נראה כי יוצר במקום. -משפך. כלי מטיפוס זה עדיין לא נמצא. על

פך בעל צוואר צר וגוף אגסי, עשוי לוח מרוקע. פכים נמצאו במטמון כלי המתכת מטבריה 

 אולם פך מטיפוס זה עדיין לא נמצא. אפשר שיוצר במקום. 

 קערה כדורית למחצה. קערות דומות נמצאו במטמון טבריה אולם דפנותיהן מעוטרות. 

ס"מ. הקערה מאופיינת  9.2ס"מ וגובהה  13.2קערה בעלת דפנות קמורות. קוטר השפה 

 בדפנות חלקות. 

כלל -ס"מ. בקיסריה ובטבריה נמצאו דליים דומים, בדרך 7.4ס"מ וקוטרו  6דלי קטן. גובהו 

 מעוטרים. 

ס"מ. לדלי ידית עם שרידי הצירים על דפנותיו. הידית  8ס"מ וגובהו  10דלי. קוטרו העליון 

שתי ידיות דמויות לולאה לחיבורה אל עשויה רצועה עבה של פליז עם ציר לתלייה במרכז ו

 הדלי. 

 שבר ידית של דלי, שממנה נותרו חלק מרצועת הידית ואחת הלולאות. 
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ס"מ. הידית דמוית קשת עם סיומת מעוקלת  4.6ס"מ וקוטרו  5.3ידית של פך קטן. גובהו 

 אסלאמית המוכרת בתקופות-דמוית עלה. מבחינה סגנונית, ידיות אלו משמרות מסורת קדם

הרומית והביזאנטית וכן בין כלי המתכת שמוצאם במסורת הסאסאנית ממזרח העולם 

 האסלאמי. 

פי רוב לרצועת עור. -עין של סוס, עגול ועמוק עם נקבים על פניו ומסגרת שחוברה על-מגן

פריטים מטיפוס זה מוכרים מן התקופות הרומית והביזאנטית באזורים שונים באירופה 

(. Emery 1938, Pl. 97ים זוהו בטעות ככלי קטורת )לדוגמא ראה ואפריקה, אם כי לפעמ

, והוא 20-של המאה ה 40-עין מן התקופה האמיית נמצא באזור חברון בשלהי שנות ה-מגן

כנרת -. פריט נוסף נמצא בחפירת גלי69שמור כיום באוסף העתיקות של מוזיאון רוקפלר

היחיד המוכר מתקופה מאוחרת יותר, בטבריה. הוא עשוי בצורה מרושלת למדי, ואולם הוא 

 לערך. 10-ככל הנראה מהמאה ה

אסוך בעל קערית כדורית למחצה הנתון במסגרת מרובעת בעלת שתי ידיות. אסוך נמצא 

( וראה שם דיון 9.10, איור 39*-35: *2010בחפירתי בחולות יבנה )גורזלזני, ברקן ויחיא 

יאל שליו מאוניברסיטת חיפה וממכון וייצמן ידי שר-ומקבילות. האסוך מחולות יבנה נבדק על

עופרת וכמות מזערית של בדיל. כלים  8%-9%למדע אשר קבע, שהכלי עשוי ברונזה עם 

 (.16א', איור 2004דומים נחשפו גם ברמלה )לדוגמא שיאון 

פעמונים אחדים המאופיינים בגוף כדורי עם פתח תחתון ולולאה לתלייה. הם קטנים )גובהם 

 ונועדו לעיטור, משחק וכד'. הם עשויים לוח רקוע דק.ס"מ(  3-2

 אצבעון לתפירה עשוי לוח רקוע דק. 

מלקטת )פינצטה( קטנה עשויה לוח רקוע שקופל לשניים. מלקטות דומות נמצאו בחפירה 

 בבריכות הטיהור בטבריה. הן יכלו לשמש לקוסמטיקה ולצורפות. 

                                            

ידי ַבָרמּכי, ובבדיקה בקטלוג של אוסף -( התגלה על1946.27העין )מספר אוצרות המדינה -מגן 69

בכרטיס החפץ. הוא זוהה מוזיאון רוקפלר התברר, כי החופר זיהה אותו ככלי קטורת וכך הוא מופיע 

ידי גיא שטיבל, אשר הבחין בו במהלך ניקוי במעבדות רשות העתיקות. אני -עין של סוס על-כמגן

 מודה לאלגרה סבריאגו, מתחום אוצרות המדינה ברשות העתיקות, על הסיוע באיתור נתוני החפץ.
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 (.2:44; 3-2:41ק שתוארה לעיל )איורים צינורות קוניים, השייכים כנראה למערכת הזיקו

 כלים שנעשו ביציקת חול:

עמוד של פמוט זעיר, עגול בחתך ומעוטר במעגלים עשויים במחרטה. פמוט זעיר מטיפוס זה 

 נמצא במטמון קיסריה. לוחית של פמוט נוסף נמצאה בבריכות הטיהור בטבריה. 

 שיבוץ שנועד לעיטור תיבה או קופסה.

ס"מ. יש להניח שהמכתש היה דמוי  1.4ס"מ וקוטרו בקצהו הרחב  8.5 עלי קטן. אורכו

קערית, עשוי ביציקה. מכתשים ועליים כאלה נועדו לכתישה של אבקות לתרופות וחומרי 

 איפור. 

ס"מ. ראה לעיל. עליים גדולים נמצאו  1ס"מ וקוטרו בקצהו הרחב  3.9עלי זעיר. אורכו 

 בגודל, כולם יוצרו ביציקת חול.  בחפירות אחדות בטבריה. למרות השוני

וו לתלייה או לנשיאה של תיבה או קופסה. מתלים וידיות נמצאו בטבריה, ומופיעים בגדלים 

 וצורות שונים. 

שני מכסים של בקבוקי מתכת בעלי גוף כדורי למחצה, המעוטרים בגריעה בדגמי 

 תימורה/לבבות. 

ורי ודופן משולשת ישרה בחתך. גובהה רגל זעירה לתמיכה בבסיס כלי. היא בעלת בסיס כד

ס"מ. רגליים בעלות בסיס כדורי ודופן משולשת נמצאו בקיסריה  0.8ס"מ וקוטרה  4.4

 ובטבריה. 

מקלות כוחל שלמים ושבורים. לאחדים מתוכם כפית בקצה. מרביתם דמויי מקל, עם  30-כ

ומטריים. מקלות קצוות מחודדים ולעתים מעוטרים במרכזם בתבליט מרובע עם דגמים גיא

 כוחל אלו אפייניים לתקופה האסלאמית הקדומה. 

(. הן נועדו 27חרוטיות המעוטרות בצילוע )איור -משקולות מרובעות, מלבניות ודו 25-כ

ופריטים עדינים כתכשיטים, תבלינים וכד'. משקולות מתכת  ִדְרָהםו דינָארלשקילת מטבעות 

בות, בהן חפירתו של וליד אטרש בתיאטרון דומות מהתקופה האסלאמית נמצאו בחפירות ר

בטבריה וחפירתו של יזהר הירשפלד באזור החנויות שבקרבת בית המרחץ. הן שוקלות 

גרם( ומכפלותיה. משקולות דומות נמצאו  28-מגרמים בודדים ועד לאונקיה שלמה )כ
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ר ( וגם בחפירות רז קלטר בפארק עופTal 2008בחפירתו של אורן טל ברמלה )דרום( )

(Kletter 2005a.) 

בין הממצאים ברמלה )דרום( ניתן למנות גם שברי אזמלים ופטישים מברזל וכן כמות נכבדה 

של מסמרים בגדלים שונים. מסמרי ברזל נועדו בין היתר לצירים ודלתות, וכן לכלי עבודה, 

 בניגוד למסמרים עשויים פליז שנועדו לרהיטים, תיבות עץ וכד'. 

 

  בדיקות של ממצאי המתכת מחפירות רמלה )דרום(: 

. סביר 70כלי מתכת רבים ומגוונים התגלו בחפירות ברמלה בכלל וברמלה )דרום( בפרט

-Kletter 2005b; Tal and Taxel 2008:197להניח, שחלקם יוצר במקום )ראה למשל 

התגלו ברמלה (, אולם בהעדר סימנים מובהקים לכך לא ניתן להוכיח זאת. הפריטים ש202

)דרום( כוללים קערות, קעריות, משקולות, מקלות כוחל, צירי קופסאות ותיבות וכד'. הכלים 

שנבחרו לבדיקה )אלה אינם כוללים חפצים כגון מסמרי ברזל( עשויים רובם פליז ואופייניים 

לתקופה הפאטמית. ניתן להשוותם מבחינה טיפולוגית לכלים מהמטמונים שהתגלו בקיסריה 

 בריה, אם כי ברמלה )דרום( כמותם וכמובן איכותם פחותות. ובט

 

 לכלי המתכת מרמלה )דרום(  XRFבדיקות 

 XRFבשל הכמות הגדולה והגיוון של המכלול שנחשף ברמלה )דרום( הוחלט לבצע בדיקות 

על מנת לעמוד על מאפייני הטכנולוגיה של עיבוד המתכת בתקופה האסלאמית הקדומה. 

 NDT = Non Destructiveיתה לבדוק בשיטות בלתי הרסניות )מטרת הבדיקות הי

Testing את ההרכב המטאלורגי של כלי מתכת נבחרים מטיפוסים שונים, מבין אלה )

שנחשפו בחפירותי באתר. החפצים החרוטיים, שמקורם במעבדה לאלכימיה, נבדקו על מנת 

על  –ר שעבר דרכם וכך לנסות לזהות, בנוסף להרכבם, סימנים העשויים להעיד על החומ

 שימושם )לעיל(. כמו כן נבדקו כל המשקולות לטיפוסיהן השונים, הספטולות וכלי האיפור.

                                            

 מכלול פריטי המתכת מרמלה )דרום( נמצא בטיפולה של איילה לסטר.   70
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נייד במעבדה למיקרוארכיאולוגיה השוואתית שבמכון  pXRFהאנליזות נעשו במכשיר 

-. יתרונו הגדול נעוץ בכך, שהסריקה מתבצעת על71אביב-לארכיאולוגיה של אוניברסיטת תל

שטח ואיננה דורשת הסרת דגימה מהחפץ. עם זאת, יש בשיטה זו גם חסרונות שיש פני ה

 .72לקחת בחשבון

הטבלה להלן מציגה את תוצאות הבדיקות שנעשו לממצאים מרמלה )דרום(, תוך שימוש 

של המכשיר. הסטייה לכל יסוד היא ברמת ודאות של שני  General Metals-במטריצת ה

מציין את  Balידה נמוך עקב המשתנים שצוינו לעיל. הערך סיגמה, אך כאמור הדיוק במד

 LOD>(. הקיצור 12ערכם המשקלי המקובץ של היסודות שאינם מדידים )עד משקל אטומי 

 ( של המכשיר.limits of detectionמתייחס ליסודות, שריכוזיהם נמוכים מיכולת המדידה )

ן החפצים. הכלים הפשוטים התוצאות מצביעות על שימוש נרחב בפליז לייצור רבים מ

)ספטולות ועליים, לדוגמה( מצביעים על טווח סגסוגות רחב ולא עקבי, המציין שימוש נרחב 

                                            

של  Niton XL3t GOLDD( מדגם pXRF) portable X-Ray Florescenceזהו מכשיר מסוג  71

, המיועד לבצע אנליזות של הרכב היסודות הכימיים בחומר בשיטת Thermo Scientificחברת 

במכשיר זה(  50kVבאנרגיה גבוהה ) X-. החומר הנבדק מוקרן בקרניX-ספקטרומטריה של קרני

ת שפולטים האלקטרונים שבאטומי היסודות, המוזחים ממסלולם ומקומם ונמדדת האנרגיה הפוטוני

( מוליך detectorידי חיישן )-ידי אלקטרונים ממסלולים עוקבים. אנרגיה זו נקלטת על-נתפס על

למחצה, המתרגם אותה לספקטרום המעומת עם ספריית נתונים ממוחשבת. המעבד שבמכשיר 

ודות והערכים שלהם, המוצגים כיחידות נפח משקלי מתרגם את הנתונים המתקבלים לרשימת יס

(weight percent( או יחידות למיליון )PPM = parts per million.) 
תלויה באנרגיה שלהן והיא גבוהה ביותר עבור היסודות הקלים. לדוגמה, גרגר  X-ספיגת קרני ה 72

היסודות העליון. כאשר  מהאנרגיה בטווח 75%-סיליקה בגודל של עשרות מיקרונים אחדים יספוג כ

נבדקים פני שטח של מתכות עתיקות נוצרת בעיה, שכן מעבר לעובדה שהקורוזיה מכילה יסודות 

-קלים )מן הקרקע ומתוצרי הקורוזיה עצמם(, לא נלקחות בחשבון תופעות של העשרת פני השטח על

ות אחרים לסביבת ידי רכיבים מסוימים בסגסוגת ויסודות מן הסביבה, ומצד שני "העלמות" יסוד

ההרבדה. זאת מעבר לקשיים הרגילים הכרוכים בכיול המכשיר כנגד סטנדרטים, שלא בוצע במקרה 

זה )למעט הכיול הפנימי המבוצע כנגד סטנדרטים המותקנים במפעל(. אי לכך, האנליזות אינן יכולות 

בשיטות לשמש להשוואה כמותית עם הרכבים של ממצאי מתכת אחרים מתקופה זו, שהושגו 

, כלומר סריקה איכותנית או לכל היותר כמותית Screeningאנליטיות שונות. כל מטרתן היתה לבצע 

 למחצה, שמטרתה לקבל מושג כללי על ההרכב של כל פריט.
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(. תמונה זו תואמת מצב של תעשייה ברמות שונות, בחלקה scrapבמתכת ממוחזרת )

ים זעירה ומיועדת לייצור כלים יומיומיים ופשוטים, ובחלקה מתמחה יותר ומיועדת לייצור כל

 ברמה טכנית גבוהה, המיועדים לסמל יוקרה.
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 של ממצאי המתכת מרמלה )דרום( pXRFבדיקות 
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< LO

D
0.022

3.474
0.035

0.066
0.022

< LO
D

0.017
0.027

0.007
< LO

D
0.011

< LO
D

0.012
0.039

0.005
0.066

0.004
0.157

0.005
0.751

0.017
1.246

0.303
14.25

0.153
< LO

D
0.002

93.22
%

Lo
c. 2430

B
as. 24095

w
e

igh
t

73.82
0.254

6.071
0.038

0.718
0.014

3.061
0.025

0.214
0.008

< LO
D

0.015
< LO

D
0.003

0.031
0.013

10.666
0.065

< LO
D

0.079
< LO

D
0.002

0.078
0.008

0.019
0.006

< LO
D

0.014
< LO

D
0.008

0.025
0.003

0.089
0.004

1.529
0.021

0.724
0.288

2.887
0.094

< LO
D

0.002

92.86
%

Lo
c. 4011

B
as. 22549

sp
atu

la e
tc.

85.64
0.38

4.764
0.037

0.607
0.012

1.288
0.017

< LO
D

0.015
< LO

D
0.018

< LO
D

0.004
< LO

D
0.015

2.546
0.034

0.136
0.023

< LO
D

0.002
0.1

0.009
< LO

D
0.011

< LO
D

0.011
< LO

D
0.01

0.076
0.005

0.064
0.004

1.864
0.029

< LO
D

0.798
2.86

0.12
< LO

D
0.002

92.07
%

Lo
c. 4639

B
as. 23812

sp
atu

la e
tc.

71.667
0.454

4.952
0.047

0.4
0.014

6.635
0.067

< LO
D

0.025
< LO

D
0.027

< LO
D

0.006
0.039

0.012
7.006

0.073
0.379

0.037
< LO

D
0.002

0.07
0.011

0.016
0.007

< LO
D

0.018
0.022

0.009
0.104

0.008
0.121

0.008
7.658

0.067
< LO

D
1.134

< LO
D

0.244
< LO

D
0.002

92.66
%

Lo
c. 2487

B
as. 25411

sp
atu

la e
tc.

83.361
0.472

3.605
0.035

0.358
0.01

0.295
0.011

< LO
D

0.017
< LO

D
0.02

< LO
D

0.004
< LO

D
0.016

2.825
0.039

0.251
0.025

< LO
D

0.002
< LO

D
0.015

< LO
D

0.009
< LO

D
0.012

0.034
0.007

0.093
0.006

0.103
0.006

4.158
0.044

< LO
D

0.979
4.172

0.147
< LO

D
0.002

92.94
%

Lo
c. 370

B
as. 3597

sp
atu

la e
tc.

59.837
0.346

2.492
0.03

0.777
0.019

6.781
0.061

0.399
0.013

< LO
D

0.02
< LO

D
0.004

0.041
0.015

15.356
0.117

0.605
0.047

< LO
D

0.037
0.041

0.01
< LO

D
0.016

< LO
D

0.021
0.039

0.008
0.209

0.008
0.152

0.008
8.011

0.066
1.504

0.472
3.739

0.152
< LO

D
0.002

92.83
%

Lo
c. 856

B
as. 8233

sp
atu

la e
tc.

69.239
0.369

2.595
0.029

1.084
0.019

5.848
0.052

0.197
0.011

< LO
D

0.02
< LO

D
0.004

0.037
0.011

7.082
0.064

0.14
0.033

< LO
D

0.002
0.033

0.009
< LO

D
0.014

< LO
D

0.016
0.052

0.008
0.099

0.007
0.158

0.007
7.712

0.061
1.693

0.463
4.026

0.141
< LO

D
0.002

91.98
%

Lo
c. 14023

B
as. 220067

sp
atu

la e
tc.

91.717
0.402

0.796
0.02

0.233
0.008

1.246
0.017

< LO
D

0.015
< LO

D
0.019

< LO
D

0.004
< LO

D
0.015

2.368
0.033

0.044
0.022

< LO
D

0.002
< LO

D
0.015

< LO
D

0.008
< LO

D
0.011

0.017
0.006

0.068
0.004

0.074
0.004

2.989
0.033

< LO
D

0.814
0.41

0.077
< LO

D
0.002

93.14
%

Lo
c. 6033

B
as. 400667

sp
atu

la e
tc.

83.84
0.505

0.083
0.018

0.757
0.014

< LO
D

0.014
< LO

D
0.016

< LO
D

0.019
< LO

D
0.004

< LO
D

0.018
2.789

0.039
0.242

0.025
< LO

D
0.024

0.237
0.011

< LO
D

0.011
< LO

D
0.015

0.062
0.007

0.114
0.006

0.106
0.006

5.774
0.055

< LO
D

1.037
5.34

0.167
< LO

D
0.002

93.6
%

Lo
c. 2133

B
as. 21353

sp
atu

la e
tc.

71.895
0.322

1.57
0.023

0.931
0.017

3.362
0.03

0.211
0.009

< LO
D

0.019
< LO

D
0.003

0.041
0.014

12.868
0.086

< LO
D

0.085
< LO

D
0.026

0.07
0.009

< LO
D

0.014
< LO

D
0.015

< LO
D

0.013
0.084

0.005
0.111

0.006
4.171

0.042
1.48

0.379
3.198

0.121
< LO

D
0.002

92.52
%

Lo
c. 4431

B
as. 22700

sp
atu

la e
tc.

90.877
0.291

0.083
0.017

0.143
0.006

1.925
0.019

0.085
0.007

< LO
D

0.017
< LO

D
0.004

< LO
D

0.015
2.843

0.033
< LO

D
0.045

< LO
D

0.017
< LO

D
0.017

< LO
D

0.007
< LO

D
0.012

< LO
D

0.009
0.054

0.004
0.079

0.004
0.524

0.014
< LO

D
0.571

2.96
0.093

< LO
D

0.002

93.29
%

Lo
c. 2481

B
as. 24287

sp
atu

la e
tc.

81.298
0.421

2.913
0.03

0.589
0.012

1.639
0.02

< LO
D

0.016
< LO

D
0.019

< LO
D

0.004
0.02

0.008
2.976

0.037
0.137

0.023
< LO

D
0.002

0.022
0.008

< LO
D

0.01
< LO

D
0.013

0.062
0.007

0.096
0.006

0.103
0.006

5.851
0.05

0.971
0.457

3.32
0.131

< LO
D

0.002

91.75
%

Lo
c. 2305

B
as. 23034

sp
atu

la e
tc.

59.11
0.591

0.611
0.026

1.525
0.035

3.34
0.057

< LO
D

0.034
< LO

D
0.036

< LO
D

0.008
< LO

D
0.04

14.326
0.192

< LO
D

0.115
< LO

D
0.036

< LO
D

0.028
< LO

D
0.024

< LO
D

0.027
0.194

0.018
0.266

0.016
0.294

0.017
14.128

0.144
< LO

D
1.694

5.188
0.255

0.002
0.001

92.98
%

Lo
c. 903

B
as. 9292

sp
atu

la e
tc.

42.536
0.253

3.378
0.037

0.95
0.027

7.208
0.063

0.417
0.014

< LO
D

0.022
< LO

D
0.004

0.053
0.022

35.673
0.229

0.259
0.067

< LO
D

0.038
< LO

D
0.035

< LO
D

0.022
< LO

D
0.029

0.106
0.01

0.115
0.008

0.117
0.009

7.194
0.071

1.926
0.444

< LO
D

0.244
< LO

D
0.002

91.5
%

Lo
c. 924

B
as. 9181

sp
atu

la e
tc.

80.065
0.507

12.326
0.091

0.547
0.011

0.508
0.012

0.042
0.008

< LO
D

0.018
< LO

D
0.003

0.016
0.006

1.031
0.022

0.239
0.016

< LO
D

0.002
0.083

0.007
< LO

D
0.009

< LO
D

0.01
< LO

D
0.01

0.043
0.004

0.046
0.004

2.905
0.034

< LO
D

1.212
2.141

0.103
< LO

D
0.002

91.98
%

Lo
c. 14103

B
as. 220548

sp
atu

la e
tc.

84.588
0.403

1.939
0.026

0.212
0.009

4.313
0.039

0.344
0.012

< LO
D

0.02
< LO

D
0.004

0.048
0.01

4.255
0.046

0.138
0.029

< LO
D

0.002
0.096

0.01
0.026

0.005
< LO

D
0.013

0.036
0.007

0.079
0.005

0.105
0.006

1.745
0.03

1.301
0.439

0.773
0.102

< LO
D

0.002

92.9
%

Lo
c. 4032

B
as. 22688

sp
atu

la e
tc.

76.606
0.389

2.118
0.027

1.127
0.019

5.792
0.05

0.117
0.009

< LO
D

0.021
< LO

D
0.004

0.054
0.014

10.729
0.084

0.115
0.043

< LO
D

0.031
0.07

0.01
< LO

D
0.016

< LO
D

0.016
< LO

D
0.014

0.072
0.006

0.099
0.006

2.027
0.033

< LO
D

0.903
< LO

D
0.219

< LO
D

0.002

91.78
%

Lo
c. 2212

B
as. 22077

sp
atu

la e
tc.

94.214
0.695

< LO
D

0.039
0.03

0.005
< LO

D
0.018

< LO
D

0.021
< LO

D
0.024

< LO
D

0.006
0.092

0.008
0.287

0.014
0.02

0.01
< LO

D
0.002

< LO
D

0.018
< LO

D
0.01

< LO
D

0.011
0.191

0.009
0.122

0.007
0.079

0.006
1.23

0.031
2.412

0.672
1.317

0.145
< LO

D
0.002

93.37
%

Lo
c. 852

B
as. 8261

sp
atu

la e
tc.

86.823
0.444

1.226
0.022

0.462
0.011

2.792
0.03

0.284
0.011

< LO
D

0.019
< LO

D
0.004

0.085
0.011

4.844
0.051

0.093
0.03

< LO
D

0.002
0.087

0.009
< LO

D
0.01

< LO
D

0.012
< LO

D
0.014

0.068
0.005

0.065
0.005

1.416
0.028

< LO
D

0.95
0.881

0.112
< LO

D
0.002

92.1
%

Lo
c. 2061

B
as. 20239

sp
atu

la e
tc.

79.179
0.512

12.839
0.097

0.375
0.01

0.692
0.014

0.039
0.008

< LO
D

0.019
< LO

D
0.004

0.069
0.01

3.024
0.043

0.146
0.026

< LO
D

0.002
0.023

0.007
< LO

D
0.008

< LO
D

0.011
< LO

D
0.012

0.06
0.005

0.052
0.004

0.741
0.021

< LO
D

1.23
2.76

0.127
< LO

D
0.002

91.76
%

Lo
c. 3010

B
as. 30215

sp
atu

la e
tc.

0.115
0.012

0.128
0.009

81.662
0.431

< LO
D

0.011
< LO

D
0.012

< LO
D

0.014
< LO

D
0.003

0.029
0.003

0.063
0.005

0.03
0.004

< LO
D

0.002
< LO

D
0.033

0.293
0.051

0.318
0.02

0.113
0.006

0.1
0.006

0.183
0.007

9.524
0.059

1.378
0.457

5.626
0.144

< LO
D

0.002

93.21
%

Lo
c. 12094

B
as. 200305

sp
atu

la e
tc.

83.862
0.395

2.548
0.028

0.852
0.014

2.493
0.026

< LO
D

0.016
< LO

D
0.018

< LO
D

0.004
0.033

0.008
2.492

0.034
0.07

0.022
< LO

D
0.002

< LO
D

0.016
< LO

D
0.014

< LO
D

0.012
< LO

D
0.013

0.1
0.005

0.127
0.006

1.248
0.025

1.145
0.414

5.014
0.139

< LO
D

0.002

91.46
%

Lo
c. 14112

B
as. 220582

sp
atu

la e
tc.

78.845
0.396

6.597
0.048

0.247
0.009

1.686
0.021

0.071
0.008

< LO
D

0.018
< LO

D
0.003

0.057
0.013

8.203
0.073

0.172
0.039

< LO
D

0.002
0.054

0.008
< LO

D
0.013

< LO
D

0.013
0.023

0.006
0.064

0.005
0.079

0.005
0.839

0.022
1.498

0.444
1.562

0.12
< LO

D
0.002

92.37
%

Lo
c. 16016

B
as. 240080

sp
atu

la e
tc.

75.032
0.227

20.158
0.08

0.151
0.006

0.678
0.012

0.027
0.006

< LO
D

0.014
< LO

D
0.003

0.011
0.006

1.115
0.022

0.078
0.016

< LO
D

0.002
0.024

0.006
< LO

D
0.007

< LO
D

0.012
< LO

D
0.008

0.048
0.003

0.054
0.003

0.261
0.01

0.658
0.271

1.675
0.075

< LO
D

0.002

92.77
%

Lo
c. 623

B
as. 6061

sp
atu

la e
tc.

98.702
0.538

< LO
D

0.036
0.027

0.004
< LO

D
0.013

< LO
D

0.014
< LO

D
0.021

< LO
D

0.004
0.028

0.005
0.134

0.009
0.014

0.006
< LO

D
0.002

0.09
0.008

< LO
D

0.01
< LO

D
0.01

< LO
D

0.009
0.049

0.004
0.026

0.003
0.23

0.012
< LO

D
1.067

0.594
0.076

< LO
D

0.002

90.91
%

Lo
c. 851

B
as. 8226

sp
atu

la e
tc.

82.5
0.454

2.502
0.03

0.273
0.01

4.118
0.042

0.131
0.011

< LO
D

0.023
< LO

D
0.004

0.081
0.013

6.383
0.065

< LO
D

0.07
< LO

D
0.002

0.029
0.009

< LO
D

0.01
< LO

D
0.014

0.094
0.008

0.113
0.007

0.12
0.007

1.618
0.032

1.339
0.514

0.688
0.115

< LO
D

0.002

93.4
%

Lo
c. 16067

B
as. 240603

sie
ve

66.713
0.265

2.777
0.023

0.39
0.01

1.113
0.011

0.029
0.004

< LO
D

0.009
< LO

D
0.002

0.006
0.003

0.52
0.01

< LO
D

0.014
< LO

D
0.002

0.098
0.007

0.01
0.005

< LO
D

0.011
< LO

D
0.007

0.02
0.003

0.044
0.003

25.959
0.077

< LO
D

0.661
1.905

0.081
< LO

D
0.002

92.91
%

Lo
c. 1228

B
as. 11707

sie
ve

84.38
0.265

0.082
0.017

0.125
0.007

0.938
0.013

0.102
0.007

< LO
D

0.014
< LO

D
0.003

< LO
D

0.046
12.264

0.068
< LO

D
0.082

< LO
D

0.002
0.016

0.008
< LO

D
0.008

< LO
D

0.014
< LO

D
0.014

0.037
0.003

0.071
0.004

0.559
0.014

0.681
0.272

0.729
0.074

< LO
D

0.002

92.39
%

Lo
c. 2436

B
as. 24152

sie
ve

85.59
0.336

< LO
D

0.033
0.287

0.009
8.806

0.058
< LO

D
0.015

< LO
D

0.014
< LO

D
0.002

< LO
D

0.004
< LO

D
0.01

< LO
D

0.005
< LO

D
0.002

< LO
D

0.02
0.018

0.005
< LO

D
0.012

< LO
D

0.008
0.054

0.004
0.069

0.003
0.296

0.01
< LO

D
0.747

4.055
0.104

< LO
D

0.002

93.36
%

B
as. 11720.5

p
e

stle
67.371

0.255
0.392

0.018
0.18

0.01
4.611

0.033
0.758

0.013
< LO

D
0.016

< LO
D

0.003
0.047

0.017
23.56

0.112
< LO

D
0.148

< LO
D

0.002
0.052

0.009
0.027

0.006
< LO

D
0.018

< LO
D

0.011
0.017

0.004
0.108

0.005
1.541

0.023
1.305

0.298
< LO

D
0.147

< LO
D

0.002

93.01
%

B
as. 11720.4

p
e

stle
65.236

0.245
0.494

0.017
0.155

0.01
5.14

0.037
0.87

0.015
< LO

D
0.017

< LO
D

0.003
0.056

0.018
24.045

0.12
0.636

0.053
< LO

D
0.002

0.039
0.009

0.037
0.006

< LO
D

0.017
< LO

D
0.012

0.021
0.004

0.127
0.005

1.784
0.026

1.335
0.31

< LO
D

0.147
< LO

D
0.002

93.29
%

B
as. 9444

m
o

rtar
67.854

0.269
4.882

0.035
0.411

0.012
2.379

0.022
0.185

0.007
< LO

D
0.014

< LO
D

0.002
0.059

0.015
16.129

0.091
< LO

D
0.091

< LO
D

0.034
0.02

0.008
< LO

D
0.017

< LO
D

0.015
< LO

D
0.009

0.061
0.004

0.057
0.004

0.892
0.018

1.169
0.319

5.886
0.124

< LO
D

0.002

94.75
%

B
as. 9444

m
o

rtar h
an

d
le

 p
ivo

t
79.238

0.259
7.604

0.041
0.314

0.008
0.803

0.012
0.056

0.006
< LO

D
0.013

< LO
D

0.002
< LO

D
0.017

4.06
0.038

< LO
D

0.051
< LO

D
0.002

0.225
0.009

0.016
0.004

< LO
D

0.01
< LO

D
0.008

0.045
0.004

0.052
0.003

0.848
0.017

0.701
0.283

5.986
0.112

< LO
D

0.002

92.87
%

B
as. 22604

m
o

rtar h
an

d
le

 p
ivo

t
67.875

0.292
4.423

0.034
1.365

0.019
4.183

0.033
0.12

0.008
< LO

D
0.016

< LO
D

0.003
0.055

0.011
9.159

0.064
0.14

0.034
< LO

D
0.002

0.03
0.008

< LO
D

0.017
< LO

D
0.016

< LO
D

0.009
0.055

0.004
0.108

0.005
6.417

0.046
< LO

D
0.734

1.887
0.1

< LO
D

0.002

92.34
%

B
as. 22604_1

h
an

d
le

66.908
0.364

4.059
0.035

6.823
0.036

2.249
0.023

0.096
0.006

< LO
D

0.014
< LO

D
0.002

0.022
0.009

6.021
0.054

0.741
0.029

< LO
D

0.002
0.055

0.008
< LO

D
0.023

< LO
D

0.015
< LO

D
0.009

0.036
0.004

0.081
0.004

6.327
0.046

< LO
D

0.962
0.583

0.085
< LO

D
0.002

93.03
%

B
as. 200049

ju
gle

t
73.213

0.222
0.056

0.014
1.071

0.015
6.763

0.039
< LO

D
0.011

< LO
D

0.012
< LO

D
0.002

< LO
D

0.004
0.165

0.007
0.019

0.005
< LO

D
0.002

0.021
0.007

0.011
0.006

< LO
D

0.012
< LO

D
0.007

0.088
0.004

0.232
0.005

0.79
0.015

1.885
0.239

15.608
0.13

< LO
D

0.002

92.2
%

B
as. 200049_1

ju
gle

t h
an

d
le

62.991
0.237

0.053
0.013

0.847
0.014

5.921
0.038

< LO
D

0.009
< LO

D
0.01

< LO
D

0.002
< LO

D
0.004

0.121
0.005

0.014
0.004

< LO
D

0.002
0.031

0.007
0.017

0.006
< LO

D
0.013

< LO
D

0.008
0.074

0.004
0.14

0.005
18.122

0.062
1.096

0.288
10.482

0.128
< LO

D
0.002

92.91
%

Lo
c. 4601

B
as. 23630

sp
o

u
t

77.619
0.301

0.031
0.014

0.481
0.009

0.342
0.008

0.018
0.005

< LO
D

0.012
< LO

D
0.003

< LO
D

0.011
2.364

0.028
0.162

0.019
< LO

D
0.013

< LO
D

0.015
< LO

D
0.007

< LO
D

0.01
< LO

D
0.007

0.063
0.003

0.117
0.004

0.188
0.009

1.365
0.315

17.243
0.151

< LO
D

0.002

155.96
%

Lo
c. 12120

B
as. 200331

w
e

igh
t

79.181
0.299

1.311
0.015

0.398
0.008

3.729
0.025

0.39
0.007

< LO
D

0.011
< LO

D
0.002

0.04
0.009

10.711
0.06

0.303
0.028

< LO
D

0.017
0.084

0.006
0.01

0.004
< LO

D
0.01

< LO
D

0.006
0.034

0.002
0.074

0.003
1.504

0.016
< LO

D
0.652

1.625
0.095

< LO
D

0.002

91.51
%

Lo
c. 4025

B
as. 22644

w
e

igh
t

54.959
0.218

7.183
0.044

21.934
0.062

2.471
0.02

0.071
0.006

< LO
D

0.012
< LO

D
0.002

< LO
D

0.018
7.46

0.05
0.102

0.028
< LO

D
0.002

0.075
0.009

< LO
D

0.039
0.019

0.008
< LO

D
0.007

0.114
0.004

0.066
0.003

1.018
0.016

< LO
D

0.573
3.987

0.101
< LO

D
0.002

91.48
%

Lo
c. 2720

B
as. 27185

w
e

igh
t

91.116
0.358

0.35
0.018

0.137
0.007

1.926
0.02

0.708
0.013

< LO
D

0.016
< LO

D
0.003

0.018
0.009

3.762
0.039

0.501
0.028

< LO
D

0.023
0.06

0.008
< LO

D
0.011

< LO
D

0.011
< LO

D
0.009

0.026
0.003

0.07
0.003

0.659
0.015

< LO
D

0.753
0.655

0.066
< LO

D
0.002

91.65
%

Lo
c. 2701

B
as. 27045

sp
atu

le
94.901

0.567
0.557

0.02
0.226

0.007
1.117

0.018
< LO

D
0.015

< LO
D

0.018
< LO

D
0.003

0.031
0.007

1.211
0.025

0.065
0.017

< LO
D

0.002
0.091

0.009
< LO

D
0.012

< LO
D

0.01
< LO

D
0.01

0.095
0.005

0.071
0.004

0.53
0.017

< LO
D

1.163
1.088

0.094
< LO

D
0.002

93.49
%

Lo
c. 2133

B
as. 21372

sp
atu

le
74.151

0.448
1.054

0.023
0.988

0.019
3.327

0.036
0.128

0.011
< LO

D
0.022

< LO
D

0.004
0.04

0.017
16.216

0.131
< LO

D
0.103

< LO
D

0.028
< LO

D
0.019

< LO
D

0.015
< LO

D
0.018

0.029
0.008

0.117
0.007

0.104
0.007

0.822
0.025

2.131
0.518

0.878
0.137

< LO
D

0.002

91.93
%

Lo
c. 14084

B
as. 220558

sp
atu

le
57.668

0.483
1.646

0.032
0.817

0.027
8.706

0.102
0.092

0.018
< LO

D
0.035

< LO
D

0.008
< LO

D
0.046

25.408
0.245

< LO
D

0.139
< LO

D
0.038

< LO
D

0.027
< LO

D
0.027

< LO
D

0.03
0.27

0.016
0.231

0.013
0.204

0.013
2.315

0.054
2.086

0.707
0.488

0.182
< LO

D
0.002

91.63
%

Lo
c. 2392

B
as. 23459

sp
atu

le
85.787

0.466
2.588

0.03
0.323

0.01
3.669

0.037
0.059

0.009
< LO

D
0.019

< LO
D

0.004
0.031

0.011
5.611

0.058
< LO

D
0.066

< LO
D

0.002
< LO

D
0.023

< LO
D

0.009
< LO

D
0.013

< LO
D

0.012
0.103

0.005
0.079

0.005
0.645

0.02
< LO

D
1.045

1.104
0.104

< LO
D

0.002

102.66
%

Lo
c. 6010

B
as. 40074

sp
atu

le
64.722

0.311
0.822

0.017
1.413

0.019
1.035

0.014
0.038

0.007
< LO

D
0.017

< LO
D

0.003
0.038

0.016
22.523

0.145
< LO

D
0.092

< LO
D

0.002
0.017

0.008
< LO

D
0.013

< LO
D

0.015
0.042

0.007
0.105

0.006
0.13

0.007
0.72

0.023
1.474

0.388
6.907

0.158
< LO

D
0.002

103.32
%

Lo
c. 16015

B
as. 240115

fo
rce

p
s

96.001
0.353

0.541
0.016

0.111
0.005

0.274
0.007

0.053
0.006

< LO
D

0.013
< LO

D
0.003

0.01
0.005

1.19
0.02

0.142
0.014

< LO
D

0.002
0.036

0.006
< LO

D
0.007

< LO
D

0.008
< LO

D
0.008

0.027
0.003

0.042
0.003

0.083
0.007

< LO
D

0.694
1.488
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D
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התפלגות גודל גרגר של חול דיונה באתר. מרבית הגדלים תואמים את הטווח של האתרים 

-בבדיקה שנערכה באתר עלבעלי פוטנציאל התנזלות בעת אירוע סיסמי. הנתונים התקבלו 

 . הנתונים באדיבות המכון ויואב נחמיאס.03.12.2008ידי צוות המכון הגיאולוגי ביום 

 

 

 

 

 



  
  
  
  

     :סקריםהוחפירות האמת המים מאזור תל גזר לרמלה לאור  תוואי : 1איור 

-. ציון4, 2001. גורזלזני 3, 2004-1998סקרי שמואלי . 2, 1950קפלן וגופנא .1

זלינגר  .8,  2004-1998 שמואליסקרי  . 7-6 ,1998זלינגר  . 5   ,2001צינמון 

הקו המקווקו . . פטרסן וורדיל (סקר  מגנטומטרי)10, 2006. גורזלזני 9, 2001

(מפת רקע מתוך  המסלול המוצע לעבר אזור התעשייהמייצג את  9נקודה ב

Gorzalczany 2011:194.(  

9



בו אבני הכיסוי עדיין , קטע מרכזי של האמה ליד נען1.
.  באתרן       

ידי המחבר-מבקר בחפירות שנוהלו על גופנארם ' פרופ. 2  
קפלן ליד . שנה לאחר הגילוי שלו ושל י 50-כ, באמה     
.מושב פתחיה     

סעיף משני של האמה שנחשף ליד מושב ישרש . 3
ייתכן שסעיף זה פנה . 431במהלך סלילת כביש      
 סקיי: צילום) (דרום(לכיוון אזור התעשייה ברמלה      
).בלון     

צילום אוויר של האמה על התוואי בסלילה של . 5.ליד נען) manhole(ביקורת פיר . 4
).אלבטרוס: צילום( 6כביש      

.אמת המים לרמלה בחפירות השונות: 2איור 



ליד , 40מקביל לכביש , סעיף משני של האמה.  1
).431היום כביש (מושב ישרש       

הסעיף המשני של האמה נכנס לרמלה מתחת  2.
כנראה לכיוון אזור, 40לבתים במקביל לכביש        
).בלון סקיי: צילום) (דרום(התעשייה ברמלה        

קטעים אלה . קטעים של האמה בהם ניתן להבחין בשוד אבני הכיסוי עוד בימי קדם. 4-3
.תופחת עקב הרטיבותהשתמרו היטב כיון שנבנו על קרקע חולית שלא 

.עבד אלמלכ מאזור תל גזר לרמלה. אמת המים של סלימאן ב: 3איור 



.מסודרות בטורשלוש בריכות מטויחות . 2.בריכה מטויחת ובפינתה גומה לאיסוף נוזלים. 1

המבטלת   ) דרום(ברמלה  Uבריכה מטויחת בשטח . 3
.ערמה של פסולת כבשן יוצרים     

,  )דרום(שרידי צבע על טיח של מתקן מרמלה . 4
הצבע נבדק במעבדות מכללת  . באדיבות ליסה יהודה     
.שנקר ונמצא שמקורו לא אורגני     

,    מתקן מטויח שיצא מכלל שימוש והפך לבור אשפה. 5
.  9-וה 8-ובתוכו כמות גדולה של כלי חרס מהמאות ה     
     

באחד הדפנות. מתקן מטויח מטיפוס הנפוץ מאוד ברמלה. 6
ניכר כי מתקנים אלה הוקטנו. ניתן להבחין במעין ספסל     

. בשלב כלשהו     

.בריכות ומתקנים מטויחים מטיפוסים הנפוצים מאוד ברמלה: 4איור  



,  431בור מים בצורת פעמון אשר נחשף בדופן כביש . 1
.מדופן אבנים ומטויח טיח אפור חזק ומשובח       

.בקמרון חביתמים מקורה בור . 3

.מקורה בכיפה ומטויח טיח אפור משובח, בור מים בנוי בטון. 2

.בור מים עגול לאחר הסרת כיפת הקירוי במהלך החפירה. 5.בור פעמון וחלק ממערכת צינורות החרס שהזינו אותו. 4

).דרום(סוגים שונים של בורות לאגירת מים ברמלה : 5איור 



ניתן לראות את הזווית. מערכת הצינורות של המזרקה1.
.ואת ההצרה על מנת להגביר את לחץ המים       

ניתן לראות הצינור הנכנס לקנקן  . מערכת הצינורות. 2
מה שמרמז על שימוש בעיקרון הכלים, מלמעלה     
.השלובים על מנת להבטיח את קילוח המים במזרקה     

הפייה ליציאת, במרכז. אגן המזרקה תוך כדי חפירה. 4
.המים

.מבט כללי, מערכת ההזנה של המזרקה. 3

.מערכת הצנרת בת שני שלבים שהזינה את המזרקה.  5

המזרקה שנחשפה בחפירות חגית טורגה ליד תחנת הרכבת ומתוארכת למן אמצע המאה: 6איור  
). החופרתבאדיבות (נ "לסה 10-ה 
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 Sneh, Bartov and Rosensaft(מפת רקע   : רמלה על רקע מפה גיאולוגית8איור 
: q: כורכר. qk: חול אדום וחמרה. qhמפתח תצורות:  ).1:200.000; קנ"מ 1998

  : חולות.qsאלוביום. 



  

   

  

    , )2( כפר אבו שושה, ה)1( . ניתן להבחין בתל גזרSWP ת:  אזור תל גזר במפ9איור  

  להיות  ) שיכלו5(וכן מעיינות נוספים  )4ברגהיים (חוות , )3( המעיין בעין ירדה        

  ,      Conder and Kitchener 1882 II(מפת רקע  , ממערב לתלמלהרמקורות מים ל

  ).439-438מפה בין עמודים 

1

2

34

55
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).באדיבות ליסה יהודה). (דרום(כלי לייצור סוכר מרמלה :  10איור 



 

  

של אזורי תעשייה מזהמים (בתי יוצר) לאורך ציר ונדידה (שינוי יעוד) : חלוקה 11איור 

ידי כך נוצר אזור נקי -על. באזור רמלההזמן בהתחשבות בכיווני הרוחות הנושבות 

הקו  .מייצגים בתי קברותבמפה הכתמים האפורים מהפרעות (מסומן בצבע סגול). 

  המנוקד מייצג את גבולות העיר העתיקה כפי שהוצעו על ידי אבני.

  

 

 רוחות שולטות בקיץ

  רוחות שולטות בסתיו

ובאביב

  רוחות שולטות

 בחורף

אזור נקי

  בתי יוצר מהמאות

11-8 

  בתי יוצר מהמאות

8-4 



  

פיכתו לבור  הפימוש בו ו השיאת סיום  מתארכים א המ 2770תקן רס מתוך מת

 .8- מאה ה

: כלי חר12 

סוף המאלפה 

  

איור

אשפ



  

ף  סוףל  אשפה הפיכתו לבור וה השימוש בו האת סיום  ים כיהמתאר 27 49ממתקן  ס כלי חרס:  13

 .8-ה ה

  

3איור 

המאה



  

  

לבור אשפה 

 את סוף 

ל הפיכתוו  בו

) המתארכים

השימושסיום

)8 – 6(מס'  2

8. 

תארכים את ס

2481-) ו5 –

8-ף המאה ה

המת 2647ן 

1(מס'  2480

סולת אשפה

ס מתוך מתק

0ס ממתקנים

ורותפיכתם לב

כלי חרס  :14

.8- המאה ה

כלי חרס :15

מוש בהם והפ

  

4 איור

לסוף

  

5איור 

השימ



  

  

  

העיר רמלה בתקופה האסלאמית הקדומה לפי הצעתו של תוכנית שיחזור  :16איור 
  .)ו(באדיבות נמרוד לוז



  

  

  

  

העיר רמלה בתקופה האסלאמית הקדומה לפי גדעון אבני, תוכנית שחזור  :17איור 

ומיקום בתי קברות  (נקודות שחורות ותחום אפור כהה) עיקריותהחפירות ה  מבוסס עלה

 אבני). .(באדיבות ג מסביב לעיר(באפור בהיר) 



 
 

י אתוופי - עלביחס לחפירות באתר רמלה (דרום),  גבולות העיראת סיון לקבוע י: נ18איור 
 מגדל הלבןה חוקרים שונים לגבי האורך של המיל.פרשנותם של של החומות לפי משוער 

 .העיר מרכזב

  2008-2004חפירות רמלה (דרום)   2008-2004חפירות רמלה (דרום) 



  

  

  

  .רמלה (דרום)חפירות : מפת איתור של 19 איור
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.Uשטח , כבשן מהתקופה הרומית. E-1.2שטח , סדרה של כבשנים. 1

עדות לייעוד חוזר של ', כבשן מתקופת הברונזה התיכונה ב. E-2 .4שטח , קדוםאסלאמי /כבשן ביזאנטי. 3
.השטח לתעשייה במשך תקופות ארוכות

, כשכל אחד מבטל את קודמו, כבשנים ברצף 6סדרה של . 5
.עדות לשימוש רצוף של השטח במשך תקופה ארוכה

,אסלאמית קדומה/כבשן יוצרים מן התקופה הביזאנטית. 6
.Cשטח      

).דרום(בתי יוצר לקראמיקה ברמלה :  21איור 



.מילוי אפור על רקע אדמת מילוי חומה, תעלת שוד. 2.מילוי חום על רקע אפור, תעלת שוד. 1

  ומיבנניםלא פעם ניתן לשחזר מבנים . תעלת שוד. 3
.ידי מעקב אחרי תעלות אלה-על

.כלי עבודה עשוי ברזל. 4

רמז  . Bשטח , הפטימיתמטמון זהב וכסף מהתקופה . 5
אלכסנדר  : צילום(לעושר והיקף הפעילות הכלכלית באזור 

).און

) 4) (דרום(כלי עבודה עשוי ברזל מרמלה , )3–1) (דרום(תעלות שוד הנפוצות מאוד ברמלה : 22איור 
).5(בחפירות אלכסנדר און  Bומטמון כסף וזהב שנחשף בשטח 



 באתר, רמלה של הדרומי בחלק שנחפרו יוצר בבתי שמקורה נבחרת קראמיקה: 23 איור

   .העיר ייסוד עם השטח של היעוד שינוי לפני, והסביבה) דרום( רמלה



.בקבוקוני בושם. 2.בקבוקוני בושם. 1

.סטיאטיטכלי יבוא עשוי אבן . 4.בקבוקוני בושם. 3

.יבוא ממצרים, פאיוםחרס ממשפחת כלי . 6.יבוא מסין, סלדוןחרס ממשפחת . 5
     

).דרום(בקבוקוני זכוכית לבשמים וכלי יבוא מרמלה : 24איור 



עמוד  : פריטים ארכיטקטוניים בעלי אופי כנסייתי1.
.רגל של מזבח, כותרת סל, סורג

.נחשף בבור אשפה, אגן טבילה מכנסייה. 2

כותרת סל שהייתה בשימוש משני כחוליה של בור. 3
.  מים     

כותרת סל ועליה סימני חיכוך החבלים בעת ששימשה. 4
.כחוליית בור מים     

עמוד סורג נוסף שהתגלה משולב בשימוש משני בדופן . 6.עמוד סורג של כנסייה שנחשף בשימוש משני. 5
.של  אמת המים מאזור תל גזר לרמלה     

).דרום(ממצאים בעלי אופי כנסייתי שנחשפו בשימוש משני או מפורקים בחפירות רמלה : 25איור 



אליו נזרקה כמות גדולה מאוד של אבני   303Lבור מים . 3.שבר של רגל מזבח משיש. 1
.פסיפס  משובחות שפורקו ממבנה בעל אופי כנסייתי     

. שבר פריט אדריכלי עשוי שיש. 2

דוגמאות של אבני פסיפס צבעוניות משובחות. 4
חלק גדול מהן. שנזרקו לבור מים עם פירוק מבנה     

.  עשוי זכוכית     

עם  303Lחלק קטן מאבני הפסיפס שנזרקו אל תוך בור . 5
.שהיה כנראה בעל אופי כנסייתי, פירוק מבנה     

).דרום(ממצאים בעלי אופי כנסייתי שנחשפו בשימוש משני או מפורקים בחפירות רמלה : 26איור 



מטיפוסים הנפוצים ביותר בתקופה האסלאמית  ) דרום(משקולות ברונזה מרמלה : 27איור 
.הקדומה



.קנקנים פקוקים ליד מתקנים מטויחים. 2. כמוהם נחשפו עשרות רבות, פקקים של קנקנים. 1

.קנקן פקוק ליד מתקן. 4.קנקנים פקוקים ליד מתקנים. 3

.קנקן פקוק ליד מתקן. 5

.קנקן ליד מתקן. 6

עדות לפעילות שכללה פתיחת או , נחשפה כמות גדולה מאוד של פקקי קנקנים) דרום(ברמלה : 28איור  
.וכן קנקנים פקוקים או עם פקקים לידם בזיקה למתקנים תעשייתיים, סגירת קנקנים במקום



הן לא נחפרו לעומק ועם שחרור השטח הגורמים המפתחים כרו את החול מסביב בלי לגעת במתקנים . מראה נדיר של בארות. 2-1
.  הודות לדיפון האבן שלהם, שנותרו זקופים בשטח

סביבה ניתן להבחין במדרגות  . אנטיליהפרוק באר . 3
.שנוצרו בשל רעש אדמה

.  מראה של פנים הבאר לאחר חפירת המילוי שהצטבר. 4
.    ניתן להבחין בדיפון הטוב עשוי אבני גזית

).דרום(ברמלה  אנטיליהבארות : 29איור 



).דרום(תעלת איסוף המזינה בור מים ברמלה . 2. תעלת השקיה בשדות מדרום לרמלה. 1

.תעלת מים שאבני הכיסוי שלה נשדדו בימי קדם. 4

.צינור מים מורכב מחוליות חרס. 3

,חקלאות, רמלה מתאפיינת ברשת מסועפת של תעלות וצינורות להולכת מים לשתייה: 30איור 
.  מתקני חלוקת מים נפוצים בשדות החקלאיים. וכן תעלות ביוב וניקוז, ונויהיגיינה            

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  בתקופה האסלאמית   ברמלה ומתקני אחסון עדויות על תעשיות ה: מפת 31איור 

 .מר ארכיוניחולפי פרסומים והקדומה                



  

 .והסביבה : מפת בתי יוצר ברמלה32איור 



 בתקופה האסלאמית הקדומה.ת זכוכית ברמלה יתעשילעדויות ה:  מפת 33איור 



  

  בתקופה האסלאמית הקדומה. ת מתכת ברמלהיתעשי י: מפת שריד34 איור



  

  

  

 בתקופה האסלאמית הקדומה. : מפת כבשני סיד, ממגורות ומחסנים ברמלה35איור 



  בתקופה האסלאמית הקדומה. : מפת בורות ספיגה ברמלה36 איור



אם צדף , אריגה, הפקת שמן ועיבוד (?) תעשיית פשתןסימנים של מפת  :37 איור

  ברמלה בתקופה האסלאמית הקדומה. הפנינה



 תעשייה ,מפת שרידי גתות, תעשיית זכוכית, פסיפסים תעשייתיים :38 איור

 ומקום גילוי משקולות ברמלה בתקופה האסלאמית הקדומה. ימית/אלכימיתכ



בתקופה האסלאמית  ברמלה יםמטויחומתקנים : מפת שרידים של בריכות 39 איור

 הקדומה.



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 עדויות מפת רקע על) ואבני לוז פי-על( וגבולותיה  רמלה של השחזור הצעות: 40 איור
,  המושל ארמון את למקם הציע לוז בו האזור את מייצג בוורוד התחום. שונות לתעשיות
 בתי מייצגים האפורים התחומים. תעשייתיים ממתקנים ריק הוא כי נראה מעניין  שבאופן
  .קברות

  

  

 העיר גבולות
 לוז הצעת לפי

 העיר גבולות
 אבני הצעת לפי



, )דרום(מתקן זיקוק של מעבדת האלכימיה ברמלה 1.
).מבט מערבה( I‐2שטח       

.שנחשפו במתקןהחרוטים העשויים פליז . 2

.חרוט חלול עשוי פליז לאחר הניקוי. 3

.המתקן במעבדה לאלכימיה וחרוטי הפליז: 41איור  



  

  

  

  ., תוכנית וחתךברמלה (דרום)I-2  : המעבדה לאלכימיה בשטח 42 איור

L2156 

L2164 



אלכימיה ברמלה ((דרום) והקשר ששלה לבית המרחץ  I-2ץ בשטח : המעבדה לא43 3איור 

 



. ואופן תפקודה) דרום(של המערכת ברמלה ) בקו לא רציף(שחזור 1.

בתוך אחד הקנקנים, אחד מחרוטי הפליז באתרו2.
.במתקן 

מוצג היום, פלמחיםהכלי שנחשף בים מול . 3
.בקיבוץ" בית מרים"במוזיאון      

מפלמחיםשחזור אופן הפעלת הכלי . 4
).הצעת ברוך רוזן(     

).    דרום(עלי מברונזה שנחשף בקרבת המתקן ברמלה . 5
     

.שחזורים אפשריים וציוד נלווה, חלקי המתקן לאלכימיה: 44איור 



.      צילום וציור, השופטים על ידי דון גליק במיתחםהמתקן שנחשף . 2-1

מוצג  במוזיאון  , שחזור המערכת שנחשפה בעיר ולנסיה .3
).פני ויטו: צילום(העירוני 

עיטור בחרסינות בפורטוגל המתאר הכנת תרופות . 4
).לסטראיילה : צילום(מסורתית במתקני זיקוק 

בשימוש עד , מתקני זיקוק ניידים מסורתיים בפורטוגל. 5
).לסטראיילה : צילום(ימינו      

שחזורים ומתקנים מסורתיים, )המעבדה לאלכימיה(מקבילות למתקן הזיקוק : 45איור 

.הפועלים לפי עקרונות דומים



  

            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ., וביליאר שעל נהר הוולגהשבספרדואוריהואלה ולנסיה  יםת בערואפשרי ותהמעבדה לאלכימיה ברמלה (דרום) והקבלמפת : 46איור 

 .פונקציונאליתגם וכנראה ואלית , קונטקסטיש התאמה כרונולוגית, טיפולוגיתברחבי האימפריה למעבדות 



כבשני יוצר זהים לכבשן  3נחשפו . אזור תעשייה מהתקופה האמיית ממערב לתל יבנה: 47איור 
).באדיבות עוזי עד ורשות העתיקות(כולם בזיקה למבנה מחסנים , בנס ציונה



שנחשפו בחפירות רשות העתיקות בהנהלת עוזי עד ) 3-1(שלישיית כבשנים מהתקופה האמיית : 48איור 
למרות שכל הכבשנים תוארכו לתקופה ). 4(ונתגלו בזיקה ברורה למבנה מחסנים , ממערב לתל יבנה

).באדיבות עוזי עד. (2ידי כבשן -נחתך עללאחרים שכן הוא קדום  3כי כבשן האמיית ברור 

1

2

3

4



. תכנית, הכבשן. 2).עוזי עד: צילום(הבעירה בכבשן פתח הזנה לחומר 1.

בחלק העליון תא השריפה . רצפת תא הכלים–בחלק התחתון של הצילום . מבט מזרחה, הכבשן. 3
).אסף פרץ: צילום(והמערכת שמחזיקה את רצפת תא הכלים      

בחפירות רשות העתיקות בהנהלת עוזי עד, כבשן מהתקופה האמיית שנחשף בנס ציונה: 49איור 
. ידי אותו חופר מערבית לתל יבנה-כבשנים דומים נחשפו על). 2013עונה (



.מבט צפונה, כבשן למתכת ברמלה. 1

.במט דרומה, כבשן למתכת ברמלה. 2

בית מלאכה ובו כבשן למתכת במצב  : ברמלה מטאלורגיתתעשייה לעדות : 50איור 
באדיבות  (השתמרות נדיר שנחשף בחפירות של חגית טורגה ליד תחנת הרכבת 

).החופרת



.כפתור או פלך מגולף בעצם. 2.שיבוץ מגולף בעצם. 1

.כפתור או פלך מגולף בעצם. 4 .שבר בובה מגולפת בעצם. 3

.ידית של כלי מגולפת בעצם. 5

מגולפים מעצם ואם הפנינה מהתקופה האסלאמית הקדומה פריטים : 51איור 
).דרום(מאתר רמלה                

.חומר גלם לתעשיית אם הפנינה. 6



שברי קערה מזוגגת מחוברים . דוגמה של רפאות קדומה1.
, ידי קידוח חורים וקשירת החרסים בחוטי מתכת-על      

.שברי הכלישבאופן נדיר השתמרו על        

עדויות לפעולת שימור ארכיאולוגי בתקופת המנדט2.
גוש בטון שמולא אל תוך שק יוטה , מימין. הבריטי       

.  הבטון שהתקשההאריג נראים על סימני . שהתפורר
. שק בן ימינו להשוואה, משמאל       

המתוארך לתקופה , מכלול כלי חרס אופייני לעיר רמלה. 3
מכלול זה נחשף בבור ספיגה שיצא מכלל שימוש. העבאסית     

.והפך לבור אשפה     

).דרום(פך עם מסננת מרמלה . 4

)דרום(מבחר ממצאים מחפירות רמלה : 52איור 



  

  

  

(דרום) מסומן בעיגול על רקע מפת האזורים החשודים ב"הגברת : האתר רמלה 53יור א
ועמוס  המכון הגיאולוגי(באדיבות ), (אזורים כהים). amplificationשתית חריגה" (

  . סלומון)



  

: האתר ברמלה (דרום) מסומן בעיגול אדום על רקע מפת אזורים בהם קיים 54איור 
   אדיבות המכון הגיאולוגי ועמוס סלומון). ב) (liquefactionפוטנציאל התנזלות (



עדות לרעש , שבר גיאולוגי שנצפה בשכבות חול וחמרה1.
.אדמה משמעותי       

עדות, )שכבה מטפסת על שכבה אחרת(שבר הפוך . 2
.לעוצמת הרעש     

ככל , שצנחה מטרים אחדים כלפי מטה אנטיליהבאר . 3
כתוצאה ) liquefaction(הנראה בשל תופעת ההתנזלות      
.  מרעש אדמה     

מדרגות שנוצרו בשכבות האדמה מסביב לבאר בעת . 4
.צניחתה תוך כדי אירוע סיסמי חזק מאוד     

כלפי מטה ועליה פריטים אדריכליים' מ 1.5רצפה שצנחה . 5
. הקריסה התרחשה כתוצאה מרעידת אדמה). בסיס עמוד(     

השבר הגיאולוגי וסדק היוצא ממנו וניתן למעקב  . 6
.לאורך ריבועי חפירה אחדים     

.8-עדויות לרעידת אדמה חזקה ברמלה באמצע המאה ה: 55איור 



.בור ספיגה שהתעוות וניסיון תיקון וחיזוק בפינה. 2.דופן מעוותת של בור ספיגה. 1

שנפגע ברעש ובניין חדש משכבה    IIIBבניין משכבה . 3
IIIA      שנבנה במקומו.

כנראה , בריכה מטויחת המציגה סדק לכל אורכה. 4
.תוצאה של רעידת האדמה     

רעידת ידי -שנגרמה על, מפולת אבנים מסיבית באתרה. 5
ככל הנראה על, האבנים נקברו במקום במכוון. האדמה   
מנת להחזיר את אזור התעשייה לפעולה מהר ככל     
.אפשר   

IIIBכלים משכבה . מחסן ובו עדויות לרעידת האדמה. 6
נמצאו שבורים ) 8-מחצית ראשונה של המאה ה(   
) 8-מהמחצית השנייה של המאה ה( IIIAוכלים משכבה    
מצב זה מעיד על תיקון חפוז וניסיון . נמצאו שלמים   
.להחזיר את האזור לפעילות במהירות האפשרית     

.8-עדויות לרעידת אדמה חזקה ברמלה באמצע המאה ה: 56איור 



  

ברמלה 4601  1מה בלוקוס  שנמצאו מתחחת להריסות רעידת האדמ : קנקנים מIIIB 57משכבה
  .ם)

  

  

7איור 
(דרום



 

.מלה (דרום)  . ) מרמIIIBבה (שכב 18Aס קנים מטיפוס : קנק58איור א

 



  

.מלה (דרום)  . ) מרמIIIBבה (שכב 18Bס קנים מטיפוס : קנק59איור א

  

  

  

  



  

 .ם) רמלה (דרום בר  IIIBכבה  ) מש6-5ס' (מס 18D- ) ו3 1C  '3-1(מס 8ם מטיפוס : קנקנים60 

  

  

  

  

איור



  

 .ם) ברמלה (דרום ב IIIAשכבה 

  

  

  

18F )משזיר ( 8ם מטיפוס : קנקנים61ר  איור



  

רמלה (דרום  .ם) ב IIIAשכבה  ) מש7-4מס' (מ 18I- ) ו-2 18H  '1-(מס 8ים מטיפוס : קנקני62ר 
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(ca 634 – 1099 CE) 

 

Amir Gorzalczany 
 

English Summary 

 

The present research constitutes a synthesis of more than twenty years of 

field work carried out by me, first as Inspector of Antiquities on behalf of the 

Israel Antiquities Authority (henceforth IAA) and later as excavator and 

researcher in Ramla and its surroundings. During these years, I participated in 

research projects and conducted archaeological excavations that yielded 

numerous finds and uncovered various features, many of them as yet 

unattested in previous excavations. 

The most significant of these excavations were carried out between the years 

2004–2008 near Moshav Matzliah, at the site called Ramla (South). This 

large-scale excavation became an invaluable source of information for the 

early days of Ramla. The intention of the present research is to put together 

the different aspects of my research and of the collected data emphasizing 

the importance of the whole and the interdependence of its parts, in order to 

present an overall picture of the state of affairs of the city's early days. In this 

period, aspects such as urban planning, industry, ecology, and economy were 

closely interrelated to create the scenario described by the geographer al-

Muqaddasī as "…the most beautiful of cities…."  

In order to do so, the research is comprehensive and multi-disciplinary. While 

related mostly to the archaeological "traditional" data, it also deals with 
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diverse issues like industries, seismology, hydrology and urbanism expressed 

in the archaeological record and mentioned in historical sources. 

Ramla provides an outstanding opportunity to conduct a case study on early 

Islamic urbanism. The city was founded on vacant ground, with no previous 

developments which could have influenced its planning. Since it was a new 

enterprise, urban planners were not constricted to previous limitations and 

were free to establish the distribution and location of palaces, mosques, 

markets and dwellings at will. In this research I intend to show that commerce, 

industry and environmental factors had a predominant influence on the urban 

planning. 

The first chapters review the history of research of the Islamic city in general 

and of Ramla in particular. During the last centuries the study of the Middle 

East and the Southern Levant has been dominated by a Eurocentric approach 

that views Islamic culture and urbanism as primitive and inferior to western 

civilization, heir of the Greco-Roman tradition. This approach, known as the 

Orientalist school of thought, was paradigmatic and prevalent among 

researchers up to as late as the mid twentieth century. This judgment started 

to change with the appearance of new beliefs, mostly influenced by the work 

of Said (1978; 1985), Kennedy (2006) and others.  

Ramla was established by the governor of Jund Filastin and later caliph 

Sulāyman b. abd el-Malek in the early eighth century CE as the capital of the 

Jund under Umayyad rule. Its construction was a carefully planned enterprise 

that included, for example, the mosque, the palace and markets. According to 

literary sources and archaeological research the economic prosperity of the 
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city was assured by the establishment of numerous industrial installations and 

workshops that answered the city's demands and permitted dynamic trade.  

As an integral part of the construction, rulers had the primary obligation to 

assure essential basic demands such as water. This problem was solved by 

the construction of significant features, mainly the sophisticated aqueduct 

constructed by Sulāyman (Gorzalczany 2005; 2008b; 2011; forthcoming a; 

Zelinger 2000:74; 2001:157; Zelinger and Shmueli 2002; Toueg 2010; Tsion- 

Cinamon 2005). One of its secondary branches conveyed water to one of the 

industrial areas discussed in this research, and was of crucial importance in 

the city's layout and its economic framework.  

The early days of Ramla were described by several travelers and 

geographers, including al- Balādhurī (1866:170), al-Muqaddasī (2001:139), al- 

Ya'qubi, Ibn al-Faqīh, and Yāqūt. Later travelers like the artist Roberts in the 

nineteenth century, Clermont-Ganneau (1896:119-122) and PEF surveyors 

Conder and Kitchener (1882:269-275) also described the city. In more recent 

times Petersen (2005), Rosen-Ayalon (1993; 1996), Luz (1997), El'ad 

(1995:160-161), Sharon (1986:83-120), Gat (2003; 2007; 2008), Cytryn-

Silverman (2008; 2010), Avni (2008) and Shmueli (2009) made significant 

contributions in diverse fields of research. 

Several scholars proposed different approaches for the interpretation of urban 

planning. The first was Nimrod Luz who, based on literary sources, proposed 

a schematic rendering of the city (Luz 1996:38-39, Fig. 3) including the walls 

and gates, markets, mosque, palace and House of the Dyers (dar el- 

Sabayin). Based on some forty excavations, Petersen (2005: Fig. 3), 

proposed an interpretation of the city's boundaries but his description was 



 

 ד
 

written only, with no plans attached. Subsequently, Gideon Avni (2008:4) 

proposed a more irregular perimeter than Luz's schematic one for the city 

limits based on the discovery of several cemeteries which he assumed were 

located outside the city’s boundary.  

Most of the research described here consists of a thorough analysis of the 

diverse industries documented during the Early Islamic period in Ramla. Until 

now, more than two hundred archaeological excavations were carried out 

mostly within the boundaries of the city. During the research a database was 

created through a reappraisal of all the files located in the Archives Branch of 

the IAA. All evidence and hints for the presence of any kind of industrial 

activity were carefully recorded and taken into consideration.  

In some excavations large industrial areas were uncovered, revealing various 

installations related to crafts. These included pottery and glass workshops, 

many plastered pools of a wide range of shapes and sizes, an intricate 

network of channels that fed or drained these pools or water reservoirs, 

industrial mosaic floors, working surfaces and more. Consequently, traces of 

every branch of industrial production, which could include, among others, 

pottery, metallurgy, glass, dyeing, oil, wine, lime, were plotted on GIS-

generated maps according to geographical references attributed to each 

excavation license issued by the IAA. 

The analysis of the location and distribution patterns of the industries 

uncovered at Ramla revealed interesting features. It was possible to trace the 

evolution of industrial areas according to urban development. This is 

particularly evident when it comes to polluting industries such as ceramic, 
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metal and glass production. The evidence shows that ecological concerns 

forced changes in the city's layout.  

A large industrial area, which included pottery workshops, existed to the south 

of Ramla during the Roman and Byzantine periods prior to the foundation of 

the city. Circumstantial evidence found in excavations indicates that the target 

market could have been farmsteads or monasteries located nearby as well as 

the city of Lydda. Finds with ecclesiastical characteristics such as chancel 

screens, baptismal basins and altar parts found in different areas of the 

excavations may attest to the existence of monasteries in the area. 

It seems that the development of this arrangement is due to the prevailing 

wind in the area of Ramla. Climatic data in Israel can be obtained from the 

Meteorological Service of Israel (Bitan and Rubin 1991a; b). Analysis of the 

average figures retrieved from nearby weather stations shows that the 

prevailing winds throughout the year in the city blow always from the south. 

Thus, pollution produced in an industrial area located in the site of Ramla 

(South) would be carried by the winds northwards, bothering no one when the 

northern area was still unsettled. However, with the construction of the city the 

pottery workshops suddenly became a nuisance. During the eighth century 

CE, the pottery industry south of the city were relocated to its northern 

periphery where the prevailing wind would blow the smoke away without 

bothering the inhabitants of the new city. Other industries involving firing, 

smoke and other ecological disturbances, like glass and metal works, appear 

to follow a similar relocation pattern. At the same time, the industrial area 

south of Ramla was not neglected, but major changes were introduced. This 

area was incorporated into the economic structure of the new city, albeit never 
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included within the urban limits, and remained a separate neighborhood. 

Instead of the smoky and malodorous annoyance caused by pottery and other 

similar workshops we witness the establishment of new industries, better 

fitting the new economic needs and based on water conveyed to numerous 

plastered pools, sometimes constructed atop the derelict kilns. These pools 

are also common in other parts of the city, but in Ramla (South) they were 

uncovered in unprecedented numbers. This process took place 

simultaneously with the construction of the Umayyad aqueduct which 

conducted the large amounts of water these new industries demanded. 

Another point to take into consideration is the numerous cesspits constructed 

in the area. These septic pits, dug into the hamra soil and the sand, are 

commonly found in every Islamic city. In the industrial area of Ramla (South), 

however, their size and number are outstanding, in some cases with several 

installations lined up together. This fact seems to fit the needs of an intensely 

active industrial zone, coupled with a remarkable ecological concern.  

Another important issue discussed in the present research is the unequivocal 

evidence, noted for the first time in the history of research in Israel, of a 

powerful earthquake that affected the city during the mid-eighth century CE. 

The event was dated by means of firm ceramic evidence, and the processes 

of sudden destruction and swift recovery shed light on the economic 

considerations, strategies and choices of the city’s inhabitants.  

Ramla, due to its particular characteristics, constitutes an excellent case study 

for observing reciprocal influence between industry and urban planning. Other 

Islamic cities were built close or inside previously existent settlements, thus 

the new settlers were not able to plan urbanization patterns freely. In this 
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case, it seems that concurrently with the foundation of Ramla the activity of 

workshops that caused pollution and nuisance was stopped.  

These industries were relocated in an organized manner in the northern 

periphery of the city, creating an arch-shaped zone in which they could supply 

the city's needs, rendering a central clean area in which the population could 

carry out their activities free of environmental nuisances. 

The new location was not randomly chosen. It takes into consideration 

ecological and climatic factors, namely the direction of the prevailing wind. In 

the meantime, the southern industrial area was not completely abandoned. 

On the contrary, it continued to be productive while being incorporated into 

the economic system of the new city. However, major changes occurred; after 

the polluting industries were removed, “cleaner” manufacturing processes 

were introduced. 

The new industries were mostly water-based. Thanks to the construction of 

the new aqueduct, a branch of which presumably conveyed water to the 

southern industrial area, numerous plastered pools were constructed. The 

strip between the industrial area and the southern boundaries of the city was 

carefully checked by archaeologists, including the author, by means of 

surveys and excavations. The strip was devoted to agriculture and burial. A 

gap remained between the city and the industrial neighborhood. The southern 

industrial neighborhood was never physically integrated to the city, and the 

area between it and the boundaries of the city remained in use as agricultural 

plots and burial grounds.  

The new industries in Ramla (South) could have been flax manufacturing, or 

perhaps dyeing and coloring activities, or both. These possibilities are viable 
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and are attested in historical sources, the dyeing industry by al Balādhuri and 

the flax industry by Ibn Zafir (1972:35) in the twelfth century, and later by al 

Himyarī (1980:268) in the thirteenth and fourteenth centuries and al Hanbali 

(1973:68) in the late fifteenth century. Other possibilities of water-related 

industries cannot be ruled out.  

Besides these industries other minor enterprises were also carried out. These 

included bone carving, mother of pearl works and perhaps alchemy. At least 

one previously unattested installation probably related to chemical arts was 

uncovered. More may have been exposed in the past and not recognized as 

such. As for the city limits, I believe that Avni's rendering of the southern limit 

of the city can now be modified, excluding the area close to Moshav Matzliah. 

The southern boundary of Ramla was located approximately where Road 40 

runs today. 

Given the right conditions (namely, freedom to plan) the Islamic builders were 

able to do it in advance, foreseeing challenges and difficulties such as water 

delivery and ecological concerns. As the only city built by the Islamic rulers in 

Bilad a-Sham, Ramla has a valuable research potential. I believe that by 

excavating and exploring it, we will be able to better understand Early Islamic 

urbanism. 
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