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ירושלים וסביבותיה 128      �   חידושים בארכיאולוגיה של 

שלמים ומרוסקים, מטבעות, כלי מתכת, כלי זכוכית וכן 

שרידים רבים של עץ מפוחם המשתייכים כולם לאירוע 

החורבן האמור. כמו כן, בסמוך לשפתו המזרחית של 

הרחוב התגלה קיר ממבנה שככל הנראה היה בשימוש 

עד לחורבן, וכן פודיום מרוצף לוחות אבן בעל מבנה 

פירמידלי, שנבנה כחלק ממפעל בניית הרחוב )זנטון 

ועוזיאל תשע"ה(. אופייה של האוכלוסייה שהתגוררה 

בעיר התחתונה, גרעינה ההיסטורי של ירושלים, היה 

נתון במחלוקת במחקר. עד לפני כעשור נתפסה העיר 

התחתונה בעיקרה כמקום משכנם של בני המעמדות 

הנמוכים )לוין 2002: 326-325, בן–דב 1982: 155(, כפי 

שהדבר משתקף בדגם הולילנד, בו שוחזרו בתים קטנים 

וצפופים לאורך הגבעה )צפריר 2012(.

בשנת 2014 )רשיון A-7018(, נאספו שרידי עץ מפוחם 

רבים משכבת החורבן שכיסתה את הרחוב, וכן ממפלס 

הרחוב עצמו. שרידים מפוחמים אלה מבטאים היבטים 

שונים של השימושים בעץ במרחבה של ירושלים, 

ובעיר התחתונה בפרט, ומייצגים את אופי הסביבה 

העירונית שהתקיימה לצדי הרחוב. זיהוי שרידים 

דנדרוארכאולוגיים אלו הינם המוקד של מאמר זה. 

מעט מאוד ידוע על מיני העצים והשימוש בהם בעת 

העתיקה בירושלים, אפילו בתקופות מתועדות היטב 

כמו התקופה הרומית. פיסות העץ המפוחם שנבדקו 

במסגרת מחקר זה סייעו בהארת קשרי מסחר במגוון 

טווחים והן בשחזור סביבת הצומח העצי של העיר. 

בנוסף אפשרו שרידי העצה המפוחמים לעמוד על 

אופנות תרבותיות של שימוש במיני עץ שונים. זיהוי 

חלקן של הפיסות כשרידי כלים העשויים עץ, ביניהם 

כלי קיבול, רהיטים וקורות בניה, האיר את השימושים 

 עדות לפאר ויוקרה ברחוב המדורג בירושלים: 
מאסף שרידי העץ

דפנה לנגוט נחשון זנטון  הלנה רוט 
אוניברסיטת תל�אביב רשות העתיקות  אוניברסיטת תל�אביב 

מבוא
בתקופה הרומית הקדומה )63 לפסה"נ-70 לסה"נ( 

העיר ירושלים חוותה צמיחה מרחבית ודמוגרפית.1 

אכלוסה האינטנסיבי של העיר והתפשטותה הגיעו 

לשיאן במהלך התקופה ההרודיאנית ונמשכו עד 

המחצית השנייה של המאה הא' לסה"נ, כפי שעולה 

מתיאוריו של פלביוס יוספוס )מלחמת היהודים ה 

149-148; לוין XVII :2002(. צמיחה זו באה לידי ביטוי 

בהגירה מאסיבית אל תוך העיר, היווצרותן של שכונות 

חדשות וכן במפעלי בנייה ממלכתיים, כגון בניית 

הרחוב המדורג.

החפירה בשטח S1 של הרחוב המדורג2 החלה בשנת 

2013 ונוהלה על–ידי ג'' עוזיאל ונ' זנטון.3 הרחוב, 

שנחשף במספר מקטעים לאורך התוואי של גיא 

הטירופויון, היווה ציר מרכזי שעלה משערי העיר 

בדרום, דרך מרכז העיר התחתונה ועד להר הבית 

)להרחבה ראו, זנטון וזילברשטיין תשע"ו(. רחוב 

ראשי זה, תחתיו נחשפה תעלת ניקוז מרכזית, רוצף 

בלוחות גזית, ונבנה בדירוג של מעלות בעלות שלחים 

רחבים )זנטון ועוזיאל תשע"ה והפניות שם; שוקרון 

ורייך תשס"ז(. שטח החפירה ממוקם כ–220 מ' צפונית 

לבריכת השילוח, ובמרחק של כ–360 מ' מן הפינה 

הדרום-מערבית של הר הבית. החפירה התמקדה 

בחפירת שכבת החורבן שעל גבי הרחוב המדורג 

ובחשיפת שפת הרחוב המזרחית שלו )זנטון ועוזיאל 

תשע"ה(. מתחת למפולות של אבני גזית, שמקורן 

במבנים שעמדו בסמוך לשפתו המזרחית של הרחוב 

וחרבו בסוף ימי המרד הגדול בשנת 70 לסה"נ, נתגלה 

עושר יחסי של ממצאים הכוללים כלי חרס רבים, 



יוקרה ברחוב המדורג בירושלים   �     129 ו עדות לפאר 

השונים בעץ, ייבוא עץ כחומר גלם וייבוא כלי עץ, סייע 

בהבנת שיטות הבניה שיושמו במבנים שלאורכו של 

הרחוב המדורג ותרם ליצירת בסיס נתונים טיפולוגי, 

טכנולוגי ודנדרוארכאולוגי של ממצאי עץ בירושלים 

בתקופה הרומית הקדומה. פרט למחקר זה, מיעוט של 

בדיקות דנדרוארכאולוגיות בוצעו במסגרת החפירות 

הארכאולוגיות שחשפו את חלקיה השונים של העיר 

בתקופה הרומית הקדומה. מחקר דנדרוארכאולוגי 

מפורט נעשה על מאסף מתוך חומר המילוי שנחתם 

תחת ריצוף הרחוב ומעל תעלת הניקוז העוברת תחתיו 

במסגרת חפירות יסודות הכותל )שטח L; רוט ולנגוט 

בקרוב(.4 

חומרים ושיטות
כ–2,100 פיסות פחם נאספו באתרם )in situ( משכבת 

החורבן שעל גבי הרחוב המדורג, באופן ידני ובסינון 

יבש תוך שימוש בנפה בעלת מפתח של 0.5 ס"מ. 

הממצא המפוחם הועבר למעבדה לארכאובוטניקה 

וחקר הסובב הקדום באוניברסיטת תל–אביב. מתוך 

מאסף גדול זה נבחרו באקראי, זוהו אנטומית והוגדרו 

טקסונומית 276 דגימות פחם מכלל הלוקוסים. כמו 

כן, הוקפד על בחירת פיסות במגוון גדלים, החל מ–0.5 

סמ"ק ועד ל–5 סמ"ק, על מנת לשמור על מדגם מייצג 

שאינו מוטה מרמות שימור או מגודלם המקורי של 

חפצי ושרידי העץ. 

כלל הממצא המפוחם שהועבר למעבדה נבחן בעין 

בלתי מזוינת לאיתור שרידים אפשריים של סימני עיבוד 

וחלקי כלים. פיסות מפוחמות ממגוון גדלים ולוקוסים 

נבחרו עבור הניתוח הדנדרוארכאולוגי וזוהו לרמה 

הסיסטמתית המרבית )לרוב התאפשר הזיהוי עד לרמת 

המין(, על סמך המבנה האנטומי של העצה. לצורך 

הזיהוי האנטומי, נעשה שימוש בבינקולר אור מדגם 

Discovery V20 תוצרת חברת ZEISS בעל הגדלה של 
עד x360. כשנדרשו הגדלות גדולות יותר, נעשה שימוש 

 .)SEM: TM3030plus( במיקרוסקופ אלקטרוני סורק

על מנת לתעד את הממצאים שנחשדו כשרידי חפצים 

מפוחמים, פותחה שיטה לסריקה תלת–ממדית של חומר 

מפוחם. הממצאים נסרקו על ידי א' קרסיק במעבדה 

הלאומית לתיעוד ומחקר דיגיטלי ברשות העתיקות. 

הסריקה התבצעה בעזרת סורקי תלת–ממד בעלי אור 

מובנה מתוצרת חברת Polymetric, שמתעדים את 

הגיאומטריה של האובייקט ומסוגלים לייצר חתכים 

משתנים. זוהי הפעם הראשונה בה נסרקו כלי עץ 

מפוחמים בעזרת טכנולוגיה זו, ועל אף הקשיים 

שבסריקת ממצא קטן, בעל גוון כהה ומשטח מחזיר אור, 

תוצאות הסריקות שהתקבלו מאופיינות בדיוק גבוה.

במחקר דנדרוארכאולוגי נהוג להשוות את שרידי העץ 

שזוהו במאספי החפירות לצמחייה העצית הגדלה כיום 

ביחידת החקירה. אולם בשל השינויים המאסיביים שחלו 

בצמחיית האזור, היה עליינו להשוות את מאסף שרידי 

העץ שזוהה במחקר זה לצמחייה כפי שהיא משתקפת 

בתקופה הרומית בעיקר לעקומות הפולן האזוריות 

ולמאספי עץ ופחם נוספים שזוהו בסביבת הזמן והמרחב 

המתקשרים לעבודה זו. כיום, מאופיינת הצמחייה באזור 

הרי יהודה בחורש ים–תיכוני מדולל ותצורות של גריגה 

ובתה, ומשקפת אלפי שנים של פעילות אנושית באזור 

)זוהרי 1962: 70-69, 212-208(, כגון בירוא וכריתה של 

עצי החורש לצורך יצירת שטחי חקלאות ומרעה וכן 

לייצור חומרי גלם לבנייה ובערה. בשל קרבתה הטבעית 

של העיר לחבל הפיטוגאוגרפי האירנו-טוראני )צמחיה 

מדברית למחצה( ובשל מוגבלות החורש להשתקם, 

נשלטת כיום הצמחייה הסובבת את ירושלים על ידי 

שיחי בתה נמוכים, ובעיקר על ידי הסירה הקוצנית 

)Sarcopoterium spinosum( )זוהרי 1962: 212-209; 

לב-ידון 1997 5(. 

תוצאות
מאסף הפחמים בשטח S1 )איור 1( הראה רמת 

השתמרות גבוהה, שנבעה, ככל הנראה, מקבורתו 

וחתימתו של החומר תחת מפולות החורבן. מתוך סך 

החומר המפוחם שנבדק )276 פריטים(, הובחן ש–64 

פיסות שימרו צורה וסימני עיבוד והן זוהו כשרידים 

אפשריים של כלים העשויים עץ, מתוכם 15 פריטים 

תועדו בסריקה תלת–ממדית.



ירושלים וסביבותיה 130      �   חידושים בארכיאולוגיה של 

במרבית הדגימות התאפשר הזיהוי עד לרמת המין 

)254 דגימות המהוות 92.0%(. הדגימות זוהו בשכיחות 

יורדת לאחד מבין 12 המינים הבאים: אורן ירושלים 

 Cupressus( ברוש מצוי ,)Pinus halepensis; 40.5%(

 Cedrus libani;( ארז הלבנון ,)sempervirens; 24.0%

9.0%(, זית אירופי )Olea europaea; 8.0%(, פיקוס 

 Phoenix( תמר מצוי ,)Ficus carica; 3.0%( התאנה

 Ficus sycomorus;( פיקוס השקמה ,)dactylifera; 2.5%

 ,)Quercus ithaburensis; 1.5%( אלון התבור ,)1.5%

אלון התולע )Quercus boissieri; 0.4%(, אלה 

ארץ–ישראלית )Pistacia palaestina; 0.4%( ואלה 

אטלנטית )Pistacia atlantica; 0.4%(. מעט יותר 

מ–2.0% זוהו לרמת הסוג בלבד והוגדרו כשייכים לאחד 

 Buxus spp.;( מ–4 סוגים, בסדר תדירות יורד: אשכרוע

 Ficus( פיקוס ,)Tamarix spp.; 0.7%( אשל ,)0.7%

spp.; 0.4%( ואלון )Quercus spp.; 0.4%(. כ–4.0% מן 

המאסף הכיל שורשים או פקעות, שמאופיינים במבנה 

אנטומי שונה מן העצה, ולפיכך לא זוהו במסגרת מחקר 

זה. שתי דגימות )המהוות לערך 1.0%( זוהו לרמת 

המחלקה והוגדרו כמחטניים, עקב מצב השתמרות ירוד 

שמנע זיהוי מדויק יותר ושתי דגימות נוספות היו בלתי 

ניתנות לחלוטין לזיהוי בשל שימורן הירוד. 

הדגימות המשוערת כחלקי כלים )64 במספר(, מוינו 

לפי דרגת השימור ומובהקות העיבוד שלהם ל–4 

קטגוריות טיפולוגיות: כלי קיבול וקופסאות )14 

פריטים(, רהיטים )19 פריטים(, קורות בניה )23 

פריטים( וחפצים בלתי מזוהים )8 פריטים(. מתוך 

מכלול זה, 15 הפיסות )5 שרידי כלי קיבול וקופסאות, 

8 שרידי רהיטים ו–2 קורות בניה( שהתאפיינו בתכונות 

הברורות ביותר של עיבוד תועדו בסריקה תלת–ממדית. 

1  התפלגות מיני העץ במאסף שטח S1 ברחוב המדורג )ה' רוט(
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המאסף: אורן ירושלים, ברוש מצוי וארז הלבנון. בעוד 

השניים הראשונים הינם מרכיבים טבעיים של החורש 

הים תיכוני הישראלי, ארז הלבנון יובא לאזורינו, לרוב 

בהקשר של מבני יוקרה ובניה ממלכתית מונומנטלית. 

סוג עץ נוסף שיובא הינו האשכרוע, והוא מופיע במאסף 

באחוזים נמוכים. נראה שארז הלבנון ואשכרוע יובאו 

לירושלים מאזור הלבנון, סוריה או אסיה הקטנה. 

שלושת מיני המחטניים שימשו כחומר בנייה מעולה 

בשל קורתם הארוכה והישרה ועמידותם היחסית 

בפני ריקבון ומזיקים. השימוש הנרחב בעצים אלה 

כחומרי גלם לבנייה משתקף מן המקורות ההיסטוריים 

היוונים-רומיים כגון כתביהם של תיאופרסטוס )מאות 

ד'-ג' לפסה"נ(,6 ויטרוביוס )שלהי המאה הא' לפסה"נ(, 

פליניוס הזקן )מאה א' לסה"נ( וקולומלה )מאה א' 

לסה"נ(.

אורן ירושלים )40.5%(: החל מהתקופה ההלניסטית 

ועד תום התקופה הביזנטית, חלה עליה בתדירות 

הופעת מין זה במאספי שרידי העצים באתרי השפלה 

והחוף, שמשקפת, ככל הנראה, שינוי תרבותי. תופעה 

זו פורשה על ידי ליפשיץ וביגר )2001( כעדות להבאה 

של גזעי אורן ירושלים ממחוזות רחוקים. עם זאת, 

כיוון שמין זה מאופיין בקצב צמיחה מהיר ודרישות 

אקולוגיות צנועות )זוהרי 1962: 92; זוהרי 1987: 213(, 

אנו מציעים שאורן ירושלים גודל באופן תרבותי 

בסביבת ירושלים לצרכי הבניה המקומית באזור 

בתקופות אלו. שרידים מפוחמים של אורן ירושלים 

שתוארכו לתקופה הרומית הקדומה התגלו בבית 

השרוף שבחפירות הרובע היהודי )ליפשיץ 2010(, 

במילוי של בריכה הרודיאנית בעופל )ליפשיץ 1989( 

וכן כפסולת במילוי קונסטרוקטיבי שהונח בעת בניית 

הרחוב ותעלת הניקוז, בסמוך לפינה הדרומית-מערבית 

של הר הבית )רוט ולנגוט בקרוב(.

ברוש מצוי )24.0%(: עץ מחטני טבעי בחורש 

הים–תיכוני במרחב הישראלי )זוהרי 1973: 501(, 

אם כי נדיר יחסית בצמחיית הבר כפי שמשתקף מן 

הממצא הדנדרוארכאולוגי באתרים פרה–היסטוריים 

ומעקומות פולן פלייסטוקניות )למשל: לב-ידון 1987; 

מרבית המינים שזוהו במסגרת המאסף הינם אלמנטים 

טבעיים של החורש הים–תיכוני, כגון אורן ירושלים, 

ברוש מצוי, זית אירופי, פיקוס התאנה, אלון התבור, 

אלון התולע, אלה ארץ–ישראלית ואלה אטלנטית. 

לעומת זאת, תמר מצוי ופיקוס השקמה שהתגלו במאסף 

אינם מהווים מרכיבים מקומיים של סביבת הצומח 

הטבעי של הרי יהודה. בתקופה הרומית גודלו מינים 

אלה באופן תרבותי באזורים שונים של פרובינקית 

יהודה וככל הנראה הובאו אל העיר ממרחבים אחרים 

כגון בקעת הירדן, אזור השפלה או מישור החוף הדרומי. 

הסוג אשל ).Tamarix spp( כולל מספר מינים מקומיים 

הגדלים בר בארץ במגוון בתי גידול שונים. כיוון שלא 

ניתן היה לזהות את הדגימות לרמת המין, לא ניתן 

לקבוע את האזור הגיאוגרפי ממנו הובא העץ. ארז 

הלבנון ואשכרוע אינם משתייכים לצמחיית הבר של 

הארץ והובאו לירושלים ממחוזות רחוקים.

דיון
מרבית הדגימות במאסף הרחוב המדורג זוהו כעצי 

חורש ים תיכוני, כגון אורן ירושלים, וברוש מצוי. עם 

זאת, אחוז הופעתם של מינים אלה בסביבתם הטבעית, 

כפי שתועד בעקומות הפולן )=גרגרי אבקה מאובנים( 

בשוליים המערביים של ים המלח, המשקפות במידה 

רבה את צמחיית הרי יהודה, הינו נמוך )ניומן ואחרים 

2010 ושם מראי מקום נוספים; לית ואחרים 2012(. 

לפיכך, ניתן להניח שמרבית המינים שהתגלו במאסף 

בשטח S1 אינם משקפים את הסביבה הטבעית המיידית 

של ירושלים בתקופה הרומית הקדומה, אלא מיצגים 

בחירה מכוונת של תושבי העיר בשימוש במיני עצים 

מסוימים ומבטאים על–כן היבטים תרבותיים וכלכליים 

של החיים בירושלים בתקופה זו. בסקירה המופיעה מטה 

נידונים המינים שלהם המשמעות הרבה ביותר בכלכלת 

העיר, כפי שעלה מניתוח מאסף הפחמים. 

עצי מחט מקומיים ועצים מיובאים
במסגרת הניתוח הדנדרוארכאולוגי זוהו שלושה מינים 

של עצים מחטניים המהווים כשלושה רבעים מן 
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לב-ידון וויינשטיין-עברון 1993(. עלייה משמעותית 

בשכיחות עצת הברוש המצוי תועדה באזורנו באתרים 

המשתייכים לתקופה הרומית הקדומה כגון מצדה 

)ליפשיץ ולב-ידון 1989, לב-ידון, לוקאס וויינשטיין-

עברון 2010(, יריחו )ליפשיץ וויזל 1999(, קיפרוס 

)ליפשיץ 2004(, הרודיון )ליפשיץ וויזל 1975( וקיסריה 

)לנגוט, גליסון ובורל 2015(. קיימת אפשרות שהברוש 

המצוי, שכאמור מעולם לא היה נפוץ מאד כעץ בר 

בארץ, מקורו בנטיעות, נוהג נפוץ בעולם הרומי 

)למשל: ליפשיץ 2012(. הממצאים הארכאובוטניים 

אכן מעידים שבאימפריה הרומית היה הברוש בשימוש 

נרחב לבנייה מונומנטלית, בניית ספינות, חפצי עץ 

ואף לנוי )מיגס 1982, ליפשיץ 2012, מוסר ואחרים 

2013(. בירושלים התגלו שרידים מפוחמים של ברוש 

מצוי במספר שטחי חפירה ותוארכו לתקופה הרומית 

הקדומה, ובתוכם הבית השרוף וכן שטח P )בית 

המידות( בחפירות הרובע היהודי )ליפשיץ 2010(, 

וכפסולת במילוי היסוד תחת הרחוב, בסמוך לפינה 

הדרומית-מערבית של הר הבית )רוט ולנגוט בקרוב(. 

ארז הלבנון )9.0%; איור 2.1(: עץ זה יובא כאמור 

לירושלים ממחוזות רחוקים. כיום, ניתן למצוא 

את שרידי יערות הארז בהרי הלבנון בדמות עצים 

פזורים וחורשות. כן נמצאים פרטים של ארז הלבנון 

בצפון-מערב סוריה וכיערות של ממש בהרי הטאורוס 

בדרום טורקיה )בילס 1965(. זן נוסף של מין זה, 

Cedrul libani var. brevifolia, גדל כיום באזור פאפוס 
שבקפריסין )זוהרי 1973: 560, 562(. שרידי ארז 

הלבנון רבים התגלו באתרים מן התקופות ההלניסטית 

המאוחרת ועד הרומית הקדומה במדבר יהודה, כגון 

עין גדי )וורקר 1994(, מצדה )ליפשיץ ולב-ידון 1989; 

ליפשיץ 1994(, יריחו )לנגוט, מידע בעל–פה(, קיפרוס 

)ליפשיץ 2004( והרודיון )ליפשיץ ווייזל 1975; לנגוט, 

מידע בעל–פה(. באתרים אלה, קורות הארז שימשו 

לבניה, ארונות קבורה, להכנת רהיטים, לוחות, כלים 

וממצאים בלתי מזוהים אחרים. במרבית מן המקרים 

הללו המדובר במבני פאר וכלי יוקרה; בירושלים 

בתקופה הרומית התגלו שרידים מפוחמים של ארז 

הלבנון, חלקם קורות וגזעים, בשני שטחי חפירה 

במסגרת חפירות הרובע היהודי: בבית השרוף ובבית 

המידות שבשטח P )ליפשיץ 2010(.

אשכרוע )0.7%; איורים 2.2, 2.3(: עץ זה אינו גדל 

כאמור בר בארץ וכולל שני מינים הגדלים באגן 

ים–התיכון המזרחי )Buxus longifolia Boiss ואשכרוע 

ירוק–עד — Buxus sempervirens(, שקיים קושי להבדיל 

ביניהם מבחינה אנטומית )שוויינגרובר 1990: 229(. 

במהלך התקופה הרומית, עיקר האספקה של האשכרוע 

לרומא לא הגיעה מסוריה בלבד כבתקופות קדומות 

יותר, אלא ממגוון אזורים, ובכללם פאפלגוניה, 

הפלופונז, יוון ואיטליה )מיגס 1982: 282(. מרבית 

משרידי הסוג אשכרוע שתועדו באתרים השונים 

בישראל, זוהו כאשכרוע ירוק–עד. מסרקים עשויים 

ממין זה התגלו באתרים מדבריים כגון עין רחל, מואה 

ועין גדי )וורקר 1994; ליפשיץ 1998; סתרי 2006 

חלק א' ו–ב'(. שפופרות כחל ופקקי שפופרות עשויים 

אשכרוע ירוק–עד התגלו בקברים בבית הקברות בעין 

גדי, מן התקופה ההלניסטית המאוחרת )הדס 1994: 5, 

 G 32, איורים 15.17–18, 50.19; וורקר 1994(. בשטח

בירושלים התגלו שרידי רהיטים בעלי עיטור חרוט של 

תימורה, שזוהו כאשכרוע ותוארכו לסוף תקופת הברזל 

)פאהן וורקר 1992(. קודם למחקר זה, לא התגלו שרידי 

אשכרוע בירושלים בשכבות שתוארכו לתקופה הרומית 

הקדומה. האשכרוע נחשב לעץ איכותי ביותר בתקופות 

קדומות, אך צמיחתו האיטית וגזעו הקטן הפכוהו 

למצרך נדיר. עצתו שימשה לרוב לייצור חפצים קטנים 

שנדרשו לחוזק וקשיות או לעיבוד עדין ומוקפד. יצרני 

הרהיטים בעת העתיקה העריכו עץ זה בזכות דחיסותו 

וקשיותו וכן בזכות סיביו הישרים, שהפכו אותו לנח 

לעיבוד וחריטה )מיגס 1982: 280(. האשכרוע תואר 

בידי תיאופרסטוס כעמיד בפני ריקבון ומזיקים וכבעל 

צבע בהיר ונאה )Hist. pl. 1:5–6(. כמו כן, הוא ציין 

 .)Hist. pl. 5:3( שמין זה מתאים במיוחד לגילוף פסלים

ורגיליוס תאר את האשכרוע כעץ הטוב ביותר לעיבוד 

במחרטה )Georg 2:449(. גם פליניוס הזקן ציין שמין 

זה הוערך בזכות צבעו הבהיר וקשיותו, ואף תאר שהעץ 
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2  לוח מבנה אנטומי של שרידי פחמים ממאסף הרחוב המדורג )ה' רוט(

שימש גם כצמח נוי )HN 16:28(. כמו כן, הוא ייחס מין 

זה לייצור לוחות ציור )HN 35:36( וציפוי של רהיטי 

יוקרה )HN 16:134(. האשכרוע שימש לעיתים קרובות 

לשיבוץ בעצים כהים יותר, בשילוב עם זהב, כסף 

ואבנים יקרות )מיגס 1982: 280(. 

שרידי עצי פרי ושימושם לבערה ומטרות 
אפשריות אחרות 

מספר עצי פרי זוהו במאסף, כולם מופיעים באחוזים 

נמוכים יחסית. על קבוצה זו נמנים: זית אירופי, פיקוס 

התאנה ותמר מצוי. נראה שנוכחותם במאסף מייצגת 
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נפיצותו בהרי יהודה באופן ניכר )למשל: לנגוט, אדאמס 

ופינקלשטיין 2016 ומקורות נוספים שם(; מטעי הזיתים 

היוו ומהווים עד ימינו אלה מרכיב משמעותי בנוף של 

דרום הלבנט ומבטאים את החשיבות של גידול חקלאי 

זה בדיאטה הים–תיכונית )זוהרי, הופף ווייס 2012: 

116(. על פי עקומות הפולן מים המלח, חלה עלייה 

משמעותית בכמות עצי הזית באזור הרי יהודה החל 

מראשית התקופה ההלניסטית )לית ואחרים 2012; 

לנגוט וליפשיץ בקרוב; ניומן ואחרים 2010(. כמו כן, 

מחקר דנדרוארכאולוגי מציע שמטעי זיתים היו אלמנט 

בולט בסביבת הצומח של ירושלים בתקופה הרומית 

הקדומה )רוט ולנגוט בקרוב(.

מטעים אלה היו מקור לפסולת חקלאית רבה, כתוצאה 

מפעולות גיזום ענפים. גיזום עצי הזית, היום כמו 

בתקופות היסטוריות, מהווה מלאכה הכרחית לשגשוג 

המטע, שכן הוא מגביר את יבול הפרי, מאפשר גישה 

נוחה לעץ בעת המסיק וכן מונע התפשטות של 

מזיקים ומחלות מענפים נגועים לחלקי העץ הבריאים 

)זינגר 1985(. תוצרי הגזם הורחקו מן השדות על מנת 

למנוע הדבקה והתפשטות של מזיקים ומחלות. נראה 

שנוכחות של שרידי עצת הזית במאסף זה, כמו גם 

שרידי עצת הזית שזוהו במאסף המילוי שהונח בעת 

בניית הרחוב ותעלת הניקוז, בסמוך לפינה הדרומית-

מערבית של הר הבית )רוט ולנגוט בקרוב(, מייצגים 

שרידים של חומרי בערה.

פיקוס התאנה )3.0%( הינו שיח או עץ פרי נשיר, 

אופייני לחורש הים–תיכוני, וכן אחד מעצי הפרי 

הראשונים שתורבתו באגן הים התיכון )זוהרי ושפיגל-

רוי 1975(. התאנה שולבה בתזונה הלבנטינית החל 

מתקופת הברונזה הקדומה, וסיפקה פירות טריים 

ועשירים בסוכר במהלך הקיץ שיובשו ונשמרו לצריכה 

בימי החורף )זוהרי, הופף ווייס 2012: 126(. תאנת הבר 

ותאנים פליטות תרבות נפוצות באזורינו בעיקר בבתי 

גידול לחים כגון גדות נחלים וכן בנקיקי סלע. התאנה 

גם נפוצה באזורים המופרעים על–ידי פעילות האדם 

כמו טרסות חקלאיות, שולי מטעים ופתחי מערות 

)זוהרי, הופף ווייס 2012: 128(. גיזום עצי התאנה נפוץ 

פסולת חקלאית כתוצאה מפעולות גיזום הנעשות 

לרוב להגדלת תנובת הפירות. אנו מציעים שחומרי 

הגיזום של עצי פרי אלו, שגודלו בסביבתה הקרובה של 

העיר, נאספו, נצררו והובאו לירושלים לצרכי ממכר 

כחומר גלם לבערה. ההנחה במחקר הארכאולוגי גורסת 

שנוכחות עצת עצי פרי באתר מעידה על גידולם בקרבת 

מקום )למשל ליפשיץ 2007: 103, 104, 108(. מחזור 

פסולת חקלאית לצרכי בערה תועד במספר חברות 

חקלאיות ומסורתיות בדרום הלבנט7 וכן באזורים 

אחרים )למשל במרכז אפריקה — גלברט, אסוטי 

ומארטי 2011(. מניתוח תוצאות מאסף הפחמים של 

חומרי המילוי שהתגלו במסגרת החפירה שהתנהלה 

בסמוך לפינה הדרום-מערבית של הר הבית, עולה 

ששרידי פיקוס התאנה, זית אירופי וכן שרידי שורשים 

או פקעות, מייצגים פסולת עירונית של חומרי בערה 

)רוט ולנגוט בקרוב(. למרות שגם שרידים מפוחמים 

של פיקוס השקמה התגלו במאסף, אנו מניחים שהם 

מבטאים שרידים של חפצים או מרכיבי בניה, כפי 

שהתגלה באתרים אחרים )ליפשיץ 2007: 114(.

מקורות כתובים יוונים ורומיים מספקים מידע ישיר 

ועקיף בנוגע למקורות חומרי הבערה בעולם הרומי 

ובתחומי ירושלים. ויטרוביוס תאר את הצורך בעץ 

בעתות מצור. על פי תיאורו, מבין חומרי האספקה 

ההכרחיים אך הקשים ביותר להשגה בעיר הנצורה 

 De arch.( הוא העץ, שהיה נחוץ לצרכי הכנת מזון

5:9(. יוספוס ציין את ההיקף הרחב של תעשיית חישול 
המתכות ברחבי ירושלים, בזמן ההכנות למרד )מלחמת 

היהודים ב 649(. נראה שבעת המצור בירושלים, לא 

היה מחסור בעץ לבערה, בין אם כתוצאה מאגירתו, 

כחלק מן ההכנות למרד, ובין אם בזכות הכמויות 

הגדולות של עץ ששולב בבניה בעיר, בו ניתן היה 

להשתמש בעתות צרה.8 השימוש באש להכנת מזון 

בתחומי העיר הנצורה תואר מספר פעמים על ידי 

יוספוס )למשל: מלחמת היהודים ה 428-427(.

זית אירופי )8.0%( הינו עץ ירוק–עד המהווה מרכיב 

טבעי שולי בחורש הים–תיכוני בישראל. לפני כ–6500 

שנים לערך, עם ביותו )זוהרי ושפיגל-רוי 1975(, עלתה 
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במטעים, שכן הוא מאפשר חדירת קרני שמש לכלל 

ענפי העץ וכן מנגיש אותו לארייה )פליישמן, רודוב 

וסטובר 2008(. ניתן על–כן לשער שנוכחות שרידי עצת 

התאנה במאסף, כמו במקרה של הזית, מייצגת שרידים 

של חומרי בערה שהובאו לעיר כפסולת גיזום. תימוכין 

ישירים לכך נתגלו בתנור שנחשף בנוי על גבי לוחות 

הקירוי של תעלת הניקוז במקום בו לא נמצאו לוחות 

הרחוב.9 שרידי פחם שהתגלו בתוך התנור הכילו גם 

ארבעה חלקי ענפים דקים ומפוחמים שזוהו כשייכים 

למין פיקוס התאנה.

ארבע פיסות נוספות שזוהו כשייכות למין זה התגלו 

בין לוחות הקירוי של הרחוב המדורג, ומקורן, ככל 

הנראה, בשכבת החורבן שכיסתה את הרחוב. אחוז 

השרידים שזוהו כפיקוס התאנה במאסף הנוכחי )2.9%( 

דומה לאחוז השרידים של מין זה שהתגלה בחפירות 

שהתנהלו בסמוך לפינה הדרום-מערבית של הר הבית 

)1.7%; רוט ולנגוט בקרוב( ולזה שהתגלה באתר 

השלכת אשפת העיר בשטח D3 )2.3%; רוט ולנגוט 

בהכנה א'(. שני שטחי חפירה אלה מייצגים אשפה 

באתרי השלכה משניים )חג'בי ועוזיאל בדפוס; גדות 

2014, בהתאמה(. מן הנתונים האלה עולה ששרידי 

פיקוס התאנה המפוחמים שהתגלו במאסף הרחוב 

המדורג מייצגים ככל הנראה פסולת עירונית שמקורה 

בחומר בערה. על פי תיאוריו של תיאופרסטוס, עצתו 

של פיקוס התאנה טובה לבערה באותה המידה כמו זו 

של הזית, שכן היא ניצתת בקלות ואינה מתכלה במהרה 

)Hist. pl. 5:9(. קולומלה הציע לקצץ את הענפים 

שבצמרות העצים כשאלה מתחילים ללבלב, על מנת 

 .)De arbor. 20( לחזקם ולהגדיל את פריונם

התמר המצוי )2.5%; איור 2.4(, הינו מין חד–פסיגי ודו–

ביתי הנפוץ בנאות המדבר שבמזרח אגן הים–התיכון 

ובדרום–מערב אסיה. גידול תרבותי של תמר מצוי החל, 

ככל הנראה, בחלק הדרומי של מסופוטמיה, או בנאות 

מדבר בשוליו הדרומיים של הסהר הפורה, סביב 6,000 

שנים טרם זמננו )זוהרי ושפיגל-רוי 1975(. תמר מצוי 

דורש אקלים עם קיץ המתאפיין בטמפרטורות גבוהות 

ולחות נמוכה, ולכן חקלאות תמרים מרוכזת בעיקר 

בנאות מדבר באזורים צחיחים. בחברות מסורתיות, כל 

חלקי התמר נמצאים בשימוש אינטנסיבי. פריו עתיר 

הסוכר מהווה מזון בסיס עבור דרי המדבר, גזעו משמש 

לבנייה, ענפיו ועליו משמשים לקירוי ולשזירת מחצלות 

וסלים, סיבי קליפתו משמשים להכנת חבלים, וגזעו 

להפקת שמן למאור )זוהרי, הופף ווייס 2012: 131; 

נמדר, לנגוט ועמרני בקרוב(. 

עצת תמר מצוי, שהשתמרה בתנאי יובש במערת 

קבורה ביריחו מן התקופה ההלניסטית המאוחרת, 

שימשה להכנת ארון קבורה )ליפשיץ ווייזל 1999(. 

שרידי תמר מצוי מפוחמים, שחלקם לפחות שימשו 

כקורות, התגלו במצודה מן התקופה הרומית הקדומה 

בעין בוקק )ליפשיץ 2000(. קורות תמר מצוי התגלו גם 

בכפר בעין גדי ותוארכו לתקופה הרומית הקדומה עד 

המאוחרת )220-20 לסה"נ(, שם שימשו, ככל הנראה, 

לקירוי בתים )הדס 2005; ליפשיץ 1996(. שרידים 

של מין זה התגלו גם במצדה, שם נראה שהעץ שימש 

להכנת מגוון חפצים )ליפשיץ 1994; ליפשיץ 1998; 

ליפשיץ ולב-ידון 1989(. לאחרונה, התגלה בארמון 

מצודת ההר בהרודיון גזע של תמר מצוי וכן גרגרי 

אבקה מאובנים המעידים על שימוש בעץ גם למטרות 

נוי )נמדר, לנגוט ועמרני בקרוב(. 

בירושלים, שרידים מפוחמים של תמר מצוי שתוארכו 

לתקופה הרומית הקדומה התגלו במספר שטחי חפירה. 

בבית השרוף שבחפירות הרובע היהודי התגלו בסיסי 

ענפים וכן גזעים של מין זה, שפורשו כשרידי קירוי. 

נוכחות עצתו של תמר מצוי באתר הוסברה כעדות 

לצמיחתו של זה בקרבת מקום )ליפשיץ 2010(, וזאת 

בהתאם להנחה שנוכחות עצה של מיני עצי פרי באתר 

מעידה על גידולם של אלה בסביבתו )ליפשיץ 2007: 

104-103, 108(. עם זאת, התנאים האקלימיים של 

סביבת ירושלים אינם מתאימים להתפתחות הפרי של 

התמר המצוי, ואם אכן גודל בסביבת העיר, לא היה זה 

עבור פירותיו )בשל עקרותו של העץ באזורים הקרירים 

והלחים של הרי יהודה(. ניתן להציע שתמר מצוי 

גודל במרחב זה למטרת הפקת שמן, המופק מחלקיו 

העליונים של הגזע )נמדר, לנגוט ועמרני בקרוב(, או 
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טופח כעץ נוי ולצרכי דת מאחר ולולביו משמשים 

לטכסי חג הסוכות. גם לפומפיי יובא התמר למטרות 

נוי בעוד פירותיו יובאו לאזור לצרכי מאכל במקביל 

)יאשמסקי, מאייר וריצ'יארדי 2002(. כמו–כן, נוכחות 

שרידי עצת התמר במאסף עשויים לייצג שרידים של 

מרכיבי בניה או קירוי.

התמר המצוי ניחן בערך סמלי עמוק בהקשר של 

ייצוג פרובינקית יהודה, כפי שמשתקף למשל בממצא 

הנומיסמטי )משורר 2000: 13(, כמו גם בעולם הרומי 

)פיין 1989; יאשמסקי מאייר וריצ'יארדי 2002(. מבין 

הביטויים האמנותיים בעולם הרומי של פירות התמר 

המצוי ניתן לציין את ציורי הקיר בפומפיי, שם שולבו 

במספר מקרים בהקשרים פולחניים )יאשמסקי, מאייר 

וריצ'יארדי 2002(. תיאופרסטוס תאר את העצה של 

התמר המצוי כלחה וכמפיקה עשן חריף בעת שריפתה 

)Hist. pl. 5:9(. כמו כן, הוא תאר גילוף פסלים מעצת 

מין זה )Hist. pl. 5:3(. עקרותו של העץ בבתי גידול 

באיטליה תוארה על ידי פליניוס הזקן )HN 13:6(, כמו 

גם ייבוא הפרי לאזורים אלה )HN 13:9(. הידועים 

ביותר באיכותם היו התמרים שמקורם מפרובינקית 

יהודה, ובייחוד אלה מיריחו )HN 13:6(. בניגוד 

לטענותיו של תיאופרסטוס, פליניוס הזקן ציין את 

התאמתה של עצת התמר להכנת פחם, שבער זמן 

רב והתכלה לאט )HN 13:9(. אף המקורות התנאיים 

מלמדים על כך שתמר שגדל בהרים אינו מניב פרי 

איכותי )מ' ביכורים א ג(. על השימוש בגזע הדקל 

לקירוי מסופר במקורות האמוראים: "שפעת קורות 
לקרות בהם בתים" )בראשית רבה מ 17(.10

פיקוס השקמה )1.5%( נפוץ באופן טבעי במזרח 

אפריקה, מאזור סודן ועד דרום–אפריקה, וכן בתימן 

)זוהרי 1973: 246; זוהרי, הופף ווייס 2012: 130(. מין 

זה הינו מין תרמופילי, לרוב ירוק–עד, שאינו גדל בר 

בישראל. פיקוס השקמה היה נפוץ כגידול תרבותי 

במצרים, עבור פירותיו ועצתו, החל מימי השושלת 

הקדומה, כ–6,000 שנה טרם זמננו )זוהרי, הופף ווייס 

2012: 130(. למן תקופת הברונזה המאוחרת, שרידי עץ 

רבים של מין זה התגלו במרחב הישראלי, המייצגים 

ככל הנראה את התפשטות תרבות העץ ממצרים 

לארץ–ישראל. מתבליטי לכיש עולה שבתקופת הברזל 

גדולה השקמה במחוזותינו ואף טופחה באמצעות 

גיזום וכריתה מכוונים לצורך יצירת קורות עץ ישרות. 

גם מספרות חז"ל עולה ערכה הכלכלי הרב של עצת 

השקמה ששימשה להכנת קורות לבנייה )כסלו 2000(.

בישראל, גדל לרוב מין זה בשפלה הנמוכה, מישור 

החוף הדרומי ובקעת הירדן, אך ניתן למצוא פרטים גם 

במערב הנגב ובמישור עכו )זוהרי 1987: 332(. 

עצת פיקוס השקמה שולבה בבניית ארונות קבורה, כפי 

שהתגלה בבתי הקברות בעין גדי וביריחו שתוארכו 

לתקופה ההלניסטית המאוחרת )ליפשיץ וויזל 1999(. 

שרידים רבים אף התגלו במצדה ונראה שאלה שימשו 

להכנת מגוון חפצים )ליפשיץ 1994; ליפשיץ ולב-ידון 

1989(. טרם מחקר זה לא התגלו שרידי פיקוס השקמה 

בירושלים בשכבות של התקופה הרומית הקדומה. 

נראה שעצת פיקוס השקמה שימשה לאורך התקופות 

ההיסטוריות להכנת ארונות קבורה ולגילוף פסלים )מיגס 

1982: 60(. תיאופרסטוס ציין שמין זה היה נפוץ במצרים 

 מן התקופות הקדומות ותורבת עבור פריו ועצתו 

)Hist. pl. 4:2(. פליניוס הזקן כנה עץ זה בשם "תאנה 

 .)HN 13:14( מצרית" וציין שעצתו שימושית ביותר

"קורות שקמה" מתוארות אף במקורות התנאיים )למשל: 

מ' שביעית ד ה; ו ד(. למרות שפיקוס השקמה הינו 

עץ פרי, לאור העדויות הארכאולוגיות וההיסטוריות 

שליקטנו, ניתן להציע שעץ זה גודל בעיקר בעבור עצתו. 

נראה אם כן שנוכחות פיקוס השקמה במאסף הנידון 

עשויה לייצג שרידים של רהיטים או חפצי עץ.

חפצי העץ
במאסף הרחוב המדורג, 13 פיסות מפוחמות נחשדו 

כשרידי כלי קיבול או קופסאות, עשויים מחמישה מינים: 

אורן ירושלים )5 פריטים(, ברוש מצוי )4 פריטים(, ארז 

הלבנון )2 פריטים(, אלון התבור )פריט 1( ואשכרוע 

)פריט 1(. חמש מתוך הפיסות המפוחמות צוירו ותועדו 

בסריקה תלת–ממדית )איורים 4-3(. מקבילות סגנוניות 

וטכנולוגיות הוצעו, במידת האפשר, לכלים שנסרקו. 
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3  חפצי עץ מפוחמים )נ' כהן וא' קרסיק(
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שחזור והבנת השרידים המפוחמים, וכן ההצעות 

למקבילות, נעשו על בסיס ממדי הדגימה )אורך, רוחב, 

עובי ורדיוס מינימלי אפשרי(, צורה וסימני עיבוד, 

טכנולוגיית העיבוד והמין הבוטני.

עד היום, אך מעט חפצי עץ מעובדים נחשפו בחפירות 

הארכאולוגיות הרבות בישראל, בעיקר עקב תנאי 

שימור ירודים הנובעים לרוב מהלחות הגבוהה יחסית 

המאפיינת את החבל הים–תיכוני. מיעוט ממצאים 

עשויי עץ נובע גם מאופיים האלים של החורבנות, 

שמלווים לעיתים קרובות בשריפה )ליפשיץ 1998(, 

וכן מהיעדר זיהוי של סימני עיבוד וצורה בחומר עצי 

במסגרת הניתוח הדנדרוארכאולוגי במעבדה.

מחקר שעסק בכלי עץ בהקשר ביתי שתוארכו לתקופות 

ההלניסטית, רומית והביזנטית נערך על ידי ליפשיץ 

)1998( שבחנה ממצאים מאתרים מדבריים בהם 

תנאי היובש אפשרו את השתמרותו של החומר העצי. 

מחקר זה עסק בעיקר בזיהוי המין הבוטני של הכלים. 

עד כה, צורתם של חפצי העץ וטכנולוגיית ייצורם 

זכו להתייחסות מועטה בספרות, פרט לעבודתו של 

סתרי )2006, חלק א' ו–ב'( שעסקה בכלים מן התקופה 

הרומית והציגה ניתוח טיפולוגי-טכנולוגי מפורט.

פיסה מפוחמת )B2147.7, איורים a3.1, b3.1( זוהתה 

כברוש מצוי. הפיסה שימרה צורה של לוח עץ מעט 

קעור. ניתן להציע שפיסה זו הינה שריד של שפת כלי 

עץ פתוח או של קופסת עץ, שפניה הוחלקו או מורקו. 

נראה שהעץ היה נגוע במזיקים, שכרסמו בו מחילות. 

עוד נראה שהחפץ גולף כשסיבי העץ ניצבים ללהב. 

על פי סתרי )2006 א': 147, ב': לוח 86.4(, אופן זה 

של גילוף יושם בכלי קיבול על מנת למנוע ספיחת 

נוזלים ואת התנפחותו של העץ. כיוון שאין זה ברור 

אם השריד הינו שבר גוף או שפה, לא ניתן לשחזר 

בוודאות את טיפוס הכלי או להציע מקבילה. עם זאת, 

בזכות הדופן הדקה, עובייה האחיד ופניה המוחלקות 

ניתן להציע שהפיסה היוותה דופן של כלי קיבול. באם 

להתייחס לצורתה הקעורה כאל אלמנט סגנוני מכוון, 

ולא תוצאה של הצטמקות, ניתן להציע שפיסה זו 

השתייכה לקערת עץ. 

פיסה מפוחמת ושטוחה )B2875.5, איור 3.2(, בעובי 

קבוע של כ–0.5 ס"מ זוהתה כאלון התבור. נראה שפניה 

של הפיסה הוחלקו ונקדח בה קדח, שכחצי מהיקפו 

השתמר. על סמך עובייה של הפיסה, סימני העיבוד 

 והקדח, ניתן להציע שני שחזורים אפשריים לכלי: 

א( מכסה נשלף של קופסא, או ב( חלק של כלי קיבול 

עשוי עץ שנשבר ורופא. מקבילות אפשריות להצעות 

שחזור אלה התגלו באתרי מדבר יהודה. מכסה נשלף 

של קופסת עץ, בעל קדח ששימש להחדרת זיז או תקע 

לאחיזה או לנעילת הקופסא, התגלה במערת האיגרות 

)קופסא מספר 5c–2; ידין תשכ"ג: 128, איור 52, לוח 

41(. קערה עמוקה בעלת דפנות זקופות, שנשברה 

ורופאה על ידי קדיחת חורים לתוך הדפנות לצורך 

קשירת השברים יחד, התגלתה בקבר מספר 6 בבית 

הקברות בעין גדי )הדס 1994: 38, איור 61.15(. 

 )a3.3, b3.3 איורים ,B2880.1( פיסה מפוחמת קטנה

זוהתה כארז הלבנון. הפיסה שימרה פרופיל מעט 

קעור וצורה של שפת מדף רבועה שהוחלקה או מורקה 

בפניה הפנימיות. הקוטר הפנימי המשוער של השפה 

מוערך בכ–14 ס"מ. על אף ממדיו הקטנים של שרידי 

החפץ, סימני העיבוד והעיצוב המובהקים מאפשרים 

להציע שני שחזורים לחפץ המקור: א. שפה של תיבה 

מעוגלת, או ב. שפה של קערה רחבה או צלחת גדולה 

)איור b3.3(. מקבילות אפשריות לשני סוגי חפצים אלה 

התגלו באתרי מדבר יהודה. תיבת עץ מעוגלת התגלתה 

במערת האימה )אהרוני 1962: לוח 25f(. תיבות מסוג 

זה הורכבו מלוח בסיס שטוח, פאות אורך ישרות ופאות 

רוחב עגולות, אותן יצרו מגליל עץ שעובד במחרטה 

ונחצה לשנים )סתרי 2006 ב': 100(. קערת עץ רדודה 

בעלת בסיס טבעת )מטיפוס A3.4(, התגלתה במצדה 

)סתרי 2006 ב': 37, לוח 49.70(.

 a3.4, איורים ,B2884.6( פיסה מפוחמת קטנה נוספת

b3.4( זוהתה כברוש מצוי. הפיסה שימרה צורת שפה 

רבועה פשוטה של כלי פתוח. נראה שחפץ זה יוצר בעזרת 

מחרטה, כשסיבי העץ ניצבים ללהב, ולאחר מכן הוחלק 

בעיבוד עדין. מקבילה אפשרית, אם כי גדולה מעט 

בממדיה, התגלתה במצדה )סתרי 2006 ב': 42, לוח 23.99(.
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 ,)a3.5, b3.5 איורים ,B5166.3( פיסה מפוחמת קטנה

זוהתה לרמת הסוג אשכרוע שכאמור אינו גדל בר 

בארץ. הפיסה שימרה צורה ברורה של שפה שטוחה 

ומרוכסת מעט של כלי עשוי במחרטה. החריטה 

נעשתה כשסיבי העץ ניצבים ללהב. הקוטר הפנימי 

הקטן יחסית של הפריט )כ–1.2 ס"מ( מעיד על היותו 

של חפץ המקור כלי סגור. על בסיס הנתונים הללו ניתן 

להציע שלושה שחזורים אפשריים: א(. שפה או בסיס 

טבעת של שפופרת כחל, ב(. פקק של שפופרת כחל, 

או ג(. ידית של סכין. מספר מקבילות אפשריות התגלו 

באתרי מדבר יהודה. ניתוח דנדרוארכאולוגי שבוצע על 

שפופרת כחל שהתגלתה בקבר מספר 5 בבית הקברות 

בעין גדי מצא שזו נעשתה מעץ אשכרוע ירוק–עד 

)הדס 1994: 32, איור 50.19, לוח 8(. עיצובה הסגנוני 

והטכנולוגי דומים לשריד B5166.3, ובעיקר העיטור 

המרוכס עשוי המחרטה של בסיס השפופרת. פקק של 

שפופרת כחל התגלה בקבר מספר 1 בבית הקברות 

בעין גדי ועצתו זוהתה גם היא בתור אשכרוע ירוק–עד 

)הדס 1994: 5, איור 15.18, לוח 18(. חפץ זה מפגין 

דמיון סגנוני, טכנולוגי וטקסונומי לשריד שנחשף 

ברחוב המדורג. ידית עץ עשויה מחרטה של סכין, 

שעוטרה בחריצים היקפיים, נחשפה במערת האיגרות 

)ידין תשכ"ג: 136, איור 51.18, לוח 36(. ייצור ידיות 

לסכינים מעצת אשכרוע ירוק–עד היה נפוץ באירופה 

עד לימי הביניים )גייל וקאטלר 54:2000(.

רהיטי עץ
שבע–עשרה פיסות מפוחמות הובחנו כשרידים אפשריים 

של רהיטי עץ וזוהו כשייכים לאחד מתוך שלושה מינים: 

אורן ירושלים )13 פריטים(, ברוש מצוי )3 פריטים( 

ואלון התבור )פריט אחד(. זיהוי הפיסות כשרידי 

רהיטים נעשה בעזרת איתור אלמנטים עיצוביים כגון 

צורה וגודל, סימני עיבוד ידני והחלקה. שמונה פיסות 

שזוהו כאורן ירושלים תועדו בסריקה תלת–ממדית )איור 

4(. לאחר שאובחן שחלק מן הפיסות מתחברות זו לזו, 

הן רופאו ושרידי החפצים צוירו. 

 ,B2140.1( פיסה אחת תועדה בסריקה תלת–ממדית

איור 4.1( ולאחר מכן רופאה עם פיסה נוספת מאותו 

הסל )B2140.2(. שתי הפיסות יצרו חלק משפת פלטה 

עשויה מאורן ירושלים, בעובי של כ–1.2 ס"מ, שטוחה 

ומעובדת עיבוד גס בצידה האחד, ומעוגלת וממורקת 

בצידה האחר.11 על פי הנתונים שנאספו על פריט זה, 

ניתן להציע שהוא שימש כחלק מדופן של תיבת עץ, או 

כלוח ששימש חלק ממשטח של רהיט, דוגמת שולחן 

או שרפרף, שחלקו העליון שהיה גלוי לעין, עובד 

באופן מדוקדק, ואילו חלקו התחתון, שהיה סמוי, עובד 

בעיבוד גס. מקבילות לרהיטי עץ מסוג זה ניתן למצוא 

בפומפיי והרקולניאום )למשל: מולס 2002; דה קרוליס 

2007: 104-98, איורים 64, 68, 69(. מקבילה עשויה 

אבן ניתן למצוא בחפירות הרובע היהודי שבירושלים 

)אביגד 1983: 171-168, איור 188(.

 ,B2994.5 ,B2994.1( שלוש פיסות שהתגלו באותו סל

B2994.6, איורים a–c4.2 בהתאמה( זוהו כשייכים 
לחפץ אחד )על פי התאמה בזיהוי הבוטני, הממדים 

 B2994.1( שתי פיסות .)וכן סימני העיבוד והשריפה

ו–B2994.5( רופאו לכדי שריד של חפץ מאורך אחד 

בעל פרופיל משולש )איור d4.2(. הפיסה השלישית 

)B2994.6( לא התחברה ישירות לחפץ זה אך דמתה 

בצורתה ובסימני העיבוד והשריפה שלה לפיסות 

האחרות, ולכן השתייכה, ככל הנראה לאותו החפץ. 

החפץ עובד והוחלק באופן גס בפן ארוך אחד, ובאופן 

מוקפד בשני הפנים אחרים. לפי סימני העיבוד ששרדו 

על גבי החפץ, ניתן לומר שהוא לא גולף במחרטה 

מכנית כי אם באמצעים ידניים.

 ,B2994.3 ,B2994.2( שלוש פיסות מפוחמות נוספות

B2994.4, איורים a–c4.3 בהתאמה( התגלו באותו הסל, 
זוהו כשייכות גם הן למין אורן ירושלים, ורופאו לכדי 

שריד של חפץ מאורך ומתעקל אחד )איור d4.3(. החפץ 

התאפיין בפרופיל ריבועי בפן החיצוני והעליון שלו 

ובדופן קעורה ורדודה מאוד בפן הפנימי. כיוון שהחפץ 

מורק בפן החיצוני והעליון שלו, ונותר מגולף בצורה גסה 

בפן הפנימי והקעור, ניתן להניח שחלק פנימי זה של 

החפץ היה מוסתר. נראה ששריד זה היה שייך למסגרת 

עץ בעלת מתאר מעוגל, שגולפה באמצעים ידניים ולא 
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ומנעולים )שם י"א, 2( ומפתחות )שם י"א, 4(. 

למרות היותה של הספרות התנאית מאוחרת 

לתקופה הנדונה היא עשויה לשמר זיכרון היסטורי 

של סוף ימי הבית השני. מרבית סוגי רהיטים אלה, 

ניתן למצוא גם במכלולים שנחשפו בהרקולניאום 

)למשל: מולס 2002; דה קרוליס 2007(.

קורות בניה
עשרים ואחת פיסות מפוחמות זוהו כשרידי קורות 

בניה, וזאת על פי גודלן ומצב השתמרותן, וכן על פי 

שחזור הרדיוס האפשרי המינימלי הגדול שהשתמר 

בפיסות. הפיסות זוהו כאורן ירושלים )10 פריטים( 

וכארז הלבנון )11 פריטים(. שתי פיסות תועדו בסריקה 

 ,B5175.1( קורה עבה ומפוחמת .)תלת–ממדית )איור 5

איור 5.1( שימרה רדיוס מינימלי אפשרי של 7 ס"מ, מן 

הליבה ועד לקצה הפרופיל הריבועי שלה, שעובד על ידי 

ניסור. הקורה השתמרה לאורך של כ–5 ס"מ, וזוהתה 

כאורן ירושלים. פיסה מפוחמת בעלת ממדים בינוניים 

)B5175.5, איור 5.2( זוהתה גם היא כאורן ירושלים. 

הגדרתה של הפיסה כשריד של קורת בניה מבוססת 

על הרדיוס המינימלי האפשרי של הקורה, שהשתמר 

לאורך של כ–3.5 ס"מ.

מיני העץ ששימשו לבניין בתקופה הרומית בפרובינקית 

יהודה היו אורן ירושלים, ברוש מצוי, ארז הלבנון, 

ערער אדום ופיקוס השקמה, וזאת, ככל הנראה, 

בזכות הקורות הארוכות והישרות יחסית שניתן ליצור 

מחומרי גלם אלו )סתרי 2006 חלק א': 158-156(. 

ליפשיץ )2007: 131-129(, הראתה שהכמות היחסית 

של שרידי העצים המחטניים שזוהו במאספים 

בירושלים שתוארכו לתקופות הפרסית עד הרודיאנית, 

לא עלתה על 63.0%. עם זאת, לפי הנתונים העולים 

ממחקר זה, כמות המינים המחטניים, שככל הנראה 

שימשו לבניה בשטח S1 מגיעה לכדי 75.0%. נראה 

שתנופת הבניה בירושלים, שהגיעה לשיאה בתקופה 

הרומית הקדומה, יצרה דרישה לבעלי מלאכה רבים, 

כמו גם לשפע ומגוון של חומרי בניה איכותיים. ייתכן 

והד להתפתחות זו ניתן לראות בתיאוריו של יוספוס, 

במחרטה. מסגרות עץ שימשו לרהיטים בעלי משקל 

נמוך, כגון דלתות ארון, או כשלד לרהיטים מרופדים, 

כגון כורסה )סתרי 2006 א': 147(. דוגמאות לרהיטים 

מסוגים אלה ניתן לראות בפומפיי והרקולניאום )למשל: 

דה קרוליס 2007: 73-69, איורים 44, 48, 53, 57(.

שני מקבצי שרידים אלה, זוהו כשייכים לאותו המין, 

הפגינו סימני עיבוד ושריפה דומים, חברו לשני חפצים 

מאורכים והתגלו באותו הסל )B2994(. על אף ששני 

החפצים המאורכים לא ניתנים לרפאות, ניתן להציע 

שהם שימשו חלקים שונים של פריט ריהוט אחד.

שני מיני העצים העיקריים ששימשו לייצור של 

רהיטים אופנתיים בתרבות הרומית היו הברוש 

והארז, שחולקים תכונות רבות, כפי שתואר 

לעיל. תפוצתו המצומצמת של הארז הפכה אותו 

למוצר יוקרה במצרים, מסופוטמיה ובעולם 

היווני. עמידותם והניחוח שלהם הפכו מינים אלה 

למתאימים לייצור תיבות לאחסון וארונות מתים. 

שני מינים אלה שימשו גם לייצור דלתות ושערים 

מונומנטליים )מיגס 1982: 294-292(. כמו כן, 

תיאופרסטוס ציין את הברוש והארז בתור שני 

 Hist pl.( העצים המתאימים ביותר לגילוף פסלים

5:3(. נראה שעל אף ההעדפה הרומית את הברוש 
והארז, רהיטי העץ במכלול הרחוב המדורג היו 

עשויים גם מאורן ירושלים ואלון התבור. גודל 

המאסף וכן היעדרו של בסיס נתונים קודם של 

רהיטי עץ בירושלים בתקופה הרומית הקדומה, לא 

מאפשרים לקבוע האם אופנות הריהוט הרומיות 

נדחו על הסף בפרובינקית יהודה, או שמא אומצו, 

ובאיזו מידה. עם זאת, רמזים מסוימים לסוגי רהיטי 

העץ ניתן למצוא במקורות מאוחרים יותר. הכנת 

כלים ורהיטים מעץ הפכה נפוצה בימי הבית השני. 

בספרות התנאית אנו מוצאים מספר דוגמאות 

לאלה: שידה, תיבה ומגדל )מ' כלים, ט"ו, 1; תוס. 

שבת י"ד, 8(, מיטה ועריסה )מ' כלים ט"ז, 1(, 

שולחנות )מ' כלים כ"ב, 2-1; תוס' שבת י"ד, 15(, 

ארון )תוס' שבת י"ח, 7; מ' כלים י"ב, 4(, שרפרף, 

דלפק, ספסל וקתדרא )מ' כלים כ"ב, 3-2(, דלתות 
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גדולה )35 פריטים( של שרידי אורן ירושלים התגלתה 

בסל זה, ולא זוהו בו שרידי מינים אחרים. כמו כן, 

 ;B5175.1( שתי פיסות גדולות שהתגלו באותו הסל

B5175.5( הוגדרו כקורות בניה, לפיכך ייתכן ויש 
 B35775.1 לייחס אף שרידים אלה לחומרי בניין. פיסה

התגלתה כשהיא מושחלת אל תוך ידית של סיר בישול, 

וזוהתה כאורן ירושלים. ניתן להציע שהפיסה מהווה 

שריד לכלי ששימש כהארכה של ידית, ואיפשר שליטה, 

אחיזה וייצוב הסיר בזמן הבישול. אין להניח שכלי זה 

ניחן בצורה מעוצבת כלשהי, וסביר שהיה בסך הכל ענף 

פשוט שהוסב למטרה זו.

שבע פיסות עץ נוספות התגלו בשני לוקוסים שונים, 

ונקשרו למבנה הפודיום המדורג )1001(. בסמוך למבנה 

זה ועל גבי הריצוף של הרחוב המדורג, התגלו שני 

שרידים גדולים של תמר מצוי, ככל הנראה באתרם 

)זנטון ועוזיאל תשע"ה(. השרידים היו מוטלים דרומית- 

מערבית לפודיום. השריד המזרחי ביותר השתמר 

לאורך של כ–0.6 מ' )B5397.1(, והשריד המערבי יותר 

5  קורות בניה מפוחמות )נ' כהן וא' קרסיק(

שמציין את שוק הקורות בעיר החדשה )מלחמת 

היהודים ב 530(. 

חפצי עץ בלתי מזוהים
בשלוש–עשרה פיסות שהתגלו במאסף, אובחנו סימני 

עיבוד שהעידו על שיוכם, ככל הנראה, לחפצים עשויים 

עץ. עם זאת, רמת ההשתמרות של הפיסות לא אפשרה 

שחזור מדויק של צורת החפצים או ייעודם ורק עשר 

הפיסות שסיפקו את כמות המידע הרב ביותר זכו 

להתייחסות ולדיון טיפולוגי-טכנולוגי. השרידים זוהו 

כשייכים לחמישה מינים: אורן ירושלים )4 פריטים(, 

ברוש מצוי )3 פרטים(, תמר מצוי )3 פריטים(, ארז 

הלבנון )פריט 1( וזית אירופי )פריט 1(.

 )B5175.3 ;B5175.4( מינם הבוטני של שתי פיסות

שזוהו כשרידי קורות או רהיטים, הוגדר כאורן 

ירושלים. מצב השתמרות ירוד לא אפשר לקבוע את 

הממדים המשוערים של חפץ המקור, ולפיכך לא ניתן 

היה להציע שחזור לשרידים. עם זאת, יש לציין שכמות 
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6  שרידי גזע מפוחם של תמר מצוי משולבים עם פיסות מפוחמות של ברוש מצוי. השרידים המפוחמים השתמרו על גבי 
ריצוף הרחוב המדורג )L643(, בסמוך לפודיום המדורג )1001( )צילום: א' פרץ(.
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 ,B38086.1( שנדגם בשלוש נקודות שונות ,)איור 6(

B308088.1 ,B38087.1( השתמר לאורך של כ–1 מ'. עוד 
במהלך החפירה, ולפני תחילת תהליך הדיגום והבדיקה 

במעבדה, זוהו מקטעים קצרים בקורה מערבית זו, שנראו 

כמשולבים בה ועשויים עץ ממין אחר. מקטעים אלה 

 )B38091.1 ,B38090.1 ,B38089.1( נדגמו באופן נפרד

וזוהו כברוש מצוי. השילוב של שני מיני עצים האופייניים 

לבתי גידול שונים לחלוטין אינו מצב טבעי ומשקף בניה 

משולבת )איור 6(. ניתן להציע ששרידי עצה אלה שימשו 

בבניה או בריהוט הבתים שעמדו לצד הרחוב המדורג 

וחרבו במרד. דוגמאות לשימוש מסוג זה בעצת תמר מצוי 

התגלו בעין גדי וכן בבית השרוף בחפירות הרובע היהודי, 

ופורשו כחלקי קירוי )הדס 2005; ליפשיץ 1996, 2010(. 

קרבתם של שרידי התמר אל הפודיום המדורג, המקורות 

ההיסטוריים המעידים על התמר כעל מין המתאים 

לגילוף )למשל: תיאופרסטוס Hits. pl. 5:3( והערך הסמלי 

העמוק של עץ זה בעולם הרומי בכלל ובפרובינקית יהודה 

בפרט, מצביעים כולם על האפשרות שהפודיום המדורג 

שימש כפלטפורמה לרהיט או חפץ עשוי תמר מצוי )זנטון 

ועוזיאל תשע"ה(. מעניין לציין שזהו שריד העץ הגדול 

ביותר שזוהה במסגרת מחקר זה )איור 6(.

סיכום
 S1 מאסף שרידי העצים המפוחמים שהתגלה בשטח

של הרחוב המדורג מאופיין במגוון מינים גדול, ובכללם 

מינים מקומיים ומיובאים, וכן במנעד רחב של שימושי 

עץ שונים, כגון בנייה, ריהוט, חפצים שונים וחומרי בערה. 

השימוש הנרחב בעצים מחטניים )אורן, ברוש וארז( מרמז 

על מעמד סוציו-אקונומי גבוה יחסית של תושבי הבתים 

)או הבית( הסמוכים לשפתו המזרחית של הרחוב המדורג. 

בבנייה נעשה שימוש בקורותיהם הישרות והארוכות 

של עצי המחט שנועדו לרוב לקרות חללים גדולים 

ולתמוך בקומות עליונות. הארז יובא לפרובינקית יהודה 

ככל הנראה מצפון הלבנט ותומך על כן בקיומו של בתי 

אמידים בשולי הרחוב המדורג טרם החורבן. 

חומרי בערה התגלו באתרם, כמו גם בקונטקסט השלכה 

שניוני על גבי הרחוב ובשכבת החורבן שכיסתה אותו. 

מספר פיסות של זית אירופי, פיקוס התאנה, אלה ארץ–

ישראלית, אלון התבור, אורן ירושלים וברוש מצוי, שימרו 

צורת ענפים וזלזלים. עובדה זו מצביעה על האפשרות 

שמינים אלה גדלו בקרבת העיר והענפים שלהם נאספו 

והובאו אליה על מנת לשמש כחומר בערה. באופן דומה, 

גם מספר דגימות )12( שזוהו כפיסות כשורשים או 

פקעות מפוחמים שימשו ככל הנראה כחומרי בערה. 

פחמים שהתגלו באתרם בתנור, ושזוהו כפיקוס התאנה, 

תומכים בהשערה של שימוש בפסולת הגזם של עצי הפרי 

שגודלו במטעים בקרבת העיר, כבחומר בערה. זאת ועוד, 

נוכחותם של שרידי חומר בערה ממין אחד בלבד בתנור 

מחזקת את הסברה שחומר הבערה נאסף במטעים, נצרר 

ונלקח אל העיר, שם הוא אוחסן לשימוש במשקי הבית 

או נמכר בשווקים.

לראשונה ובמסגרת מחקר זה נעשה ניסיון לזהות חפצים 

העשויים עץ משרידי פחמים בטכנולוגיית תלת–ממד. 

תוצאות בדיקה זו שופכות אור על מגוון רחב של 

שימושים ויישומים של עץ בבתי האמידים, ובכללם כלי 

קיבול, קופסאות, רהיטים וחפצי עץ אחרים, שיוצרו 

מעצים מקומיים ומיובאים כאחד. מכלולי כלי עץ 

שהתגלו באתרי מדבר יהודה אופיינו באחוז גבוה של 

כלים שיוצרו ממינים מקומיים )למשל: ליפשיץ 1998(. 

לעומת מכלולים אלה, מרבית הכלים במאסף של שטח 

S1 היו עשויים עצים מחטניים וביניהם ארז הלבנון, 
ומיעוטם אשכרוע ואלון התבור. חומרי הגלם היקרים 

יחסית מהם היו עשויים מרבית הכלים מעידים שמכלול 

כלים זה אופייני לאוכלוסיה האמידה בעיר בתקופה 

הרומית הקדומה. מגוון והתפלגות מינים דומה תועד 

גם במאסף שטח M1 בחניון גבעתי )רוט ולנגוט בהכנה 

ב'(. אכן, על פי פרשנותם של מנהלי החפירה )ד' בן–עמי 

וי' צ'חנובץ( משקף גם הממצא הארכאולוגי תכולת בית 

אמידים מן התקופה הרומית הקדומה )בן–עמי וצ'חנובץ 

מידע בעל–פה(. 

נראה אם כן שבין דייריה של ירושלים, עיר מקדש ומרכז 

כלכלי-תרבותי-פוליטי, היתה גם אוכלוסייה אמידה 

שנהנתה מאספקה קבועה של חומר גלם לבנייה ובערה, 

כמו גם חפצים מוגמרים מעצים מקומיים ומיובאים. על 
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בסיס הנתונים העולים ממחקר זה, ניתן להציע שחלק 

מאוכלוסיה אמידה זו התבססה בגבעה הדרום-מזרחית, 

וזאת בניגוד להצעות הקודמות במחקר, שגרסו שהעיר 

התחתונה היוותה בית לבני המעמדות הנמוכים )למשל: 

לוין 2002: 326-325, בן–דב 1982: 155(. לעומת זאת, 

מחקרים ארכאולוגים מן השנים האחרונות מצביעים 

על כך שבחלקיה השונים של העיר התחתונה בתקופה 

הרומית הקדומה שכנו מבנים גדולים ומפוארים, בינהם 

גם מבני ציבור מרשימים )זילברשטיין תשע"ו והפניות 

שם; זנטון וזילברשטיין תשע"ו(. תוצאות מחקר 

דנדרוארכאולוגי זה בשילוב עם הממצאים מן השנים 

האחרונות מורים שהעיר התחתונה הייתה מקום מושבם 

של בני המעמדות הגבוהים.

בחלקים אחרים של הרחוב המדורג שנחשפו בשנים 

האחרונות, הוצע לזהות חנויות שפעלו בצידיו )רייך 

וביליג 2000; מזר 2002: 48-47; שוקרון ורייך תשס"ז(. 

עם זאת, הנתונים העולים ממחקר זה מצביעים 

שלפחות בסמוך לחלק זה של הרחוב, עמדו בתי 

מגורים. על בסיס האחוז הגבוה של ארז הלבנון יחד 

עם הכלי עשוי האשכרוע, ניתן לומר שהבתים שעמדו 

לצד הרחוב המדורג נמנו על בתי האוכלוסייה האמידה 

בעיר התחתונה, שהיה באפשרותה לייבא כלים וחומרי 

בניין מפרובינקיות אחרות ומרוחקות, ושפעלה על פי 

אופנות עדכניות בעולם הרומי.

שרידי רהיטי העץ שזוהו במאסף הנידון בעבודה זו נמנים 

עם פריטי הריהוט הראשונים שזוהו עד כה טיפולוגית 

ואנטומית ומהווים את המסד לבסיס הנתונים של רהיטי 

עץ בירושלים בתקופה הרומית הקדומה. נראה שייצור 

רהיטי העץ בירושלים בתקופה זו הושפע מן האופנות 

הרומיות, וכי ניתן למצוא מקבילות לרהיטים אלה 

במכלולים שתועדו בחלקים האחרים של האימפריה 

הרומית, ובעיקר פומפיי והרקולניאום. מחקרים נוספים 

בנושא זה יוכלו להגדיל את בסיס הנתונים הקיים 

ולהעשיר את קורפוס רהיטי העץ של ירושלים בתקופה 

הרומית הקדומה, וכן להאיר את מידת השפעתה של 

האימפריה הרומית על פרובניקיה מרוחקת. 
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