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חורבת חנות: כלי זכוכית

רות א׳ ג׳קסון-טל

במהלך חפירת הצלה באתר חורבת חנות, התגלו שלוש מערות קבורה ובתוכן כלי זכוכית )ר' בדחי ואיילון 2018(.1 ממצא 

בכל  המרכזי  באולם  נמצאו  הם  שברים.  ו-38  שלם  פרופיל  בעלי  או  שלמים  כלים   16 מתוכם  כלים,   54 כולל  הזכוכית 

מערה  ובכל  נמצאו,  שבה  הקבורה  מערת  פי  על  מאורגן  בכלים  הדיון  הקבורה.  ובכוכי   2 במערה  הליקוט  בבור  מערה, 

נחלקים לשתי  כוסות, בקבוקים, פך ושפופרות תמרוקים. טיפוסי הכלים  ובהן קערות,  נפרדות,  לפי קבוצות טיפולוגיות 

תקופות כרונולוגיות ברורות למדי — התקופה הרומית הקדומה )אמצע המאה הא' עד אמצע המאה הב' לסה"נ( והתקופה 

הביזנטית )המאות הד'–הה' לסה"נ(; כלים אחדים מתוארכים למאה הו' לסה"נ. כל הכלים עשויים בניפוח, רובם בניפוח 

חופשי וקצתם בדפוס. לרוב כלי הזכוכית גוון ירקרק וכחלחל-ירקרק; מעט כלים עשויים מזכוכית חסרת צבע או בגוון 

חום-צהבהב, ולכלי אחד גוון סגלגל. טכניקות העיטור כוללות סרט זכוכית צבוט דמוי ידית, בסיס מוסף מחוטים מלופפים, 

תוספת חוטי זכוכית אופקיים, ניפוח לדפוס מצולע ועיטור בהון. הכלים מכוסים לרוב בבליה כסופה וגירנית, ולעתים — 

בכתמים ססגוניים ובציפוי של בליה שחורה. 

מערה 1 )איור 1(

במערה 1 נמצאו כלי תמים )איור 3:1( ושברים השייכים ל-10 כלים, מהם נדונים כאן שבעה שברים אינדיקטיביים, המייצגים 

כלים במספר זה, ושבר גוף שלא ניתן לזהות )ר' בדחי ואיילון 2018: טבלה 1(.2 רוב הכלים נתגלו במילוי באולם המרכזי 

)L101 ,L100(; כלי אחד )איור 3:1( התגלה בכוך 110, אולי בשימוש ראשוני. מרבית הכלים בקבר מתוארכים לתקופה 

הרומית הקדומה, ומקצתם לתקופה הביזנטית. להלן יתוארו שתי קערות ובקבוקון, שזמנם התקופה הרומית הקדומה )המאה 

הא' לסה"נ(; לאחר מכן יתוארו שישה שברים נוספים, שלושה מן התקופה הרומית הקדומה ושלושה מן התקופה הביזנטית. 

קערות )איור 1:1, 2(.— לקערה 1 גוון כחלחל-ירקרק; היא מכוסה בבליה שחורה-כסופה עבה, שמתחתיה בליה ססגונית; 

צינורי  קפל  עם  זה,  מסוג  קערות  חלול.  קפל  ומתחתיה  חוצה,  נוטה  מעוגלת,  לקערה שפה  איכלה חלק מהדופן.  הבליה 

חיצוני צמוד לדופן או בולט ממנו, הופיעו לראשונה בראשית התקופה הרומית, הן במערב האימפריה הן במזרחה. חלק מן 

 Isings 1957:89, Form( המכלולים מתוארכים עד לשנת 70 לסה"נ, ומכלולים אחרים מתוארכים עד שלהי המאה הא' לסה"נ

69a(. קערות מטיפוס זה נפוצות בקפריסין )Vessberg 1956:170, Fig. 50:37, 38, 40, 41( ונמצאו בארץ ישראל במכלולים 

המתוארכים למאה הא' לסה"נ, עד לשליש האחרון שלה )שנת 70 לסה"נ; ג'קסון-טל תשס"ט:242, לוח 3:16.5–8, טיפוס 

)Jackson-Tal 2007:479, Pl. 4:3(. קערות עם קפל  גדי  יחידה עם קפל צמוד לדופן נמצאה בכפר בעין  A.3.11(. קערה 

 Kloner and Whetstone( במערת קבורה בהר הצופים ,)Ariel 1990:163, Fig. 33:GL89( בולט נמצאו בלוקוס 1 בעיר דוד
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 Israeli 2008:372–373, Nos. 25,( ובקיסריה )Fortuna 1966:551, No. 15( בבית הקברות בעכו ,)2016:217, Fig. 10.24:1

 Weinberg and Goldstein( קערות עם קפל צינורי חיצוני מוכרות גם במכלולים מהתקופה הרומית המאוחרת בג'למה .)26

.)1988:52–53, Fig. 4-14

מקערה 2 שרדו חלק מהשפה )קוטר: 13.5 ס"מ( וחלקה העליון של הדופן. הזכוכית חסרת צבע ומכוסה בשכבה עבה של 

בליה שחורה-כסופה; הבליה איכלה את הדופן. השפה נוטה חוצה, מקופלת וחלולה, והדופן דקה. קערות מסוג זה עוטרו 

משני צדי השפה בסרטי זכוכית צבוטים דמויי ידיות. בקערה שלפנינו שרד מעיטור זה צד אחד של סרט הזכוכית הצבוט. 

קערות עם שפה מקופלת חוצה ועיטור חוט מוסף צבוט לא פורסמו כמעט מחפירות בארץ ישראל, והן מתוארכות באופן 

כללי למאות הא'–הב' לסה"נ )ג'קסון-טל תשס"ט:241–242, לוח 1:16.5, 2, טיפוס A.3.10(. קערה שלמה עם עיטור זהה 

התגלתה במכלול קבורה בחורבת קסטרה,3 המתוארך באופן כללי למאות הא'–הב' לסה"נ. קערות מסוג זה נמצאו בקיסריה 

)Israeli 2008:372, No. 24(, בחפירות נוספות בקיסריה, שטרם פורסמו,4 ובחפירות קפלן ביפו.5 קערות נוספות מסוג זה 

 .)Vessberg 1956:135, Fig. 43:5( ובקפריסין )Jennings 2006:77, Fig. 4.9:1( נמצאו בבירות

כסופה  בבליה  מכוסה  והוא  צהבהב  גונו  גובה(,  ס"מ   7.3 שפה,  קוטר  ס"מ   2( תמים  הבקבוקון   —.)3:1 )איור  בקבוקון 

הגוף  הגוף.  בנקודת המפגש עם  גלילי, מוצר  צווארו  ומשוטחת.  פנימה  נוטה חוצה, מקופלת  וססגונית. לבקבוקון שפה 

הא'  המאה  מראשית  במכלולים  האימפריה,  במערב  היטב  מוכרים  אגסיים  בקבוקים  מעוגל.  ובסיסו  ומוארך,  קטן  אגסי, 

לסה"נ עד סופה )Isings 1957:42, Form 28a(. בקבוקים אגסיים נפוצו בארץ ישראל בכמויות גדולות במאה הא' לסה"נ, 

)ג'קסון-טל תשס"ט:251–252, טיפוס  ונמצאו בעיקר במכלולי קבורה, שבהם שימשו כנראה מכלים לבשמים ולשמנים 

 Winter 1996a:96,( בקבוקים דומים נתגלו במכלולי קבורה בחקל-דמא שבנחל קדרון בירושלים .)26, לוח 4:22.5, 6.A.3

סללוקוסכלימס׳

1002014קערה1

1002014קערה2

1102115בקבוקון3

איור 1. ממצא זכוכית ממערה 1.
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Fig. 5.2:1(, בנתניה )סוף המאה הא' – ראשית המאה הב' לסה"נ; רייך תשמ"ב:109, ציורים 1:18; 2:19, 9–10( ובקבר 2 

בשכם )מגן תשס"ה:270, לוח 5:62(. 

 :)B2014 ,L100( שויכו, על פי מאפייניהם, שברי כלים נוספים שלא צוירו )לתקופה הרומית הקדומה )המאה הא' לסה"נ

לבקבוקון  או  פמוט  דמוי  לבקבוק  אולי  בבליה שחורה-כסופה, השייך  והוא מכוסה  בסיס שטוח, שגונו כחלחל-ירקרק, 

אגסי; בסיס שטוח עם עיבוי קל במרכז, שגונו כחלחל-ירקרק, והוא מכוסה בבליה שחורה-כסופה, אולי חלק מבסיס קערה 

או בקבוק; ושבר של שפה מעובה, מעוגלת באש, השייכת לכלי שדופנו זקופה וגונו ירקרק, והוא מכוסה בבליה שחורה-

כסופה, אולי כוס. לצד שברים אלה נמצאו שלושה שברי כלים )לא צוירו(, המתוארכים לתקופה הביזנטית: שפה מקופלת 

חוצה וחלולה של קערה גדולה, שגונה כחלחל-ירקרק, והיא מכוסה בבליה כסופה וגירנית, אולי קערת נר; שפת קערה נוטה 

פנימה כמו שפת פערור, מעוגלת באש, שגונה כחלחל-ירקרק, והיא מכוסה בבליה כסופה וגירנית; ושבר גוף לא מזוהה 

בגוון כחלחל-ירקרק.

מערה 2 )איורים 2–4(

במערה 2 נתגלו גוש דמוי נטיפה שמקורו בפסולת תעשייה ו-22 כלים, ובהם שני כלים תמימים, כלי שלם ו-19 שברים 

רבות  קערות   — במערה  שנמצאו  הכלים   .)3 טבלה   :2018 ואיילון  בדחי  )ר'  זה  במספר  כלים  המייצגים  אינדיקטיביים, 

לצד מעט בקבוקים וכוסות, אשר כפי הנראה שימשו כלי שולחן יומיומיים — הם מטיפוסים הנפוצים בארץ ישראל. רוב 

הבקבוקונים והבקבוקים מתוארכים לתקופה הרומית הקדומה )המאות הא'–הב' לסה"נ(, ובקבוק אחד )איור 22:4( מתוארך 

לתקופה הביזנטית; הבקבוקונים והבקבוקים הקדומים )איור 18:4–21( נתגלו בכוכים ובבור הליקוט. הקערות והכוסות 

תוארכו לתקופה הרומית המאוחרת – ראשית התקופה הביזנטית )המאות הג'–הו' לסה"נ(. ריכוז גדול של כלים מאוחרים 

אלה נתגלה בחדר הקבורה המרכזי, ורק כלים ספורים נתגלו בכוכים ובבור הליקוט. 

קערות )איורים 2; 10:3–15(.— שפות 1–4 שייכות למשפחת הקערות העמוקות, שלהן שפה מקופלת חוצה ובסיס טבעת. 

גירנית  כסופה,  בבליה  מכוסה  והוא  בהיר,  כחלחל-ירקרק  שגונו  ודופן,  קוטר(  ס"מ   8.7( שפה  של  שבר  שרד   1 מקערה 

וססגונית. השפה מקופלת חוצה, והדופן נוטה פנימה. מקערה 2 שרד שבר של שפה )15.7 ס"מ קוטר( ודופן )שני שברים, 

כנראה של אותו הכלי(. גונו ירקרק בהיר, והוא מכוסה בבליה כסופה, ססגונית וגירנית. השפה מקופלת חוצה, והדופן דקה 

ונוטה פנימה. מקערה 3 שרד שבר של שפה )20.1 ס"מ קוטר( ודופן. גונו ירקרק בהיר, והוא מכוסה בבליה מאכלת, כסופה, 

גירנית וססגונית. השפה מקופלת חוצה, והדופן דקה מאוד ונוטה פנימה. מקערה 4 שרד שבר של שפה )17.4 ס"מ קוטר( 

ותחילת הדופן. הכלי חסר צבע עם תת-גוון ירקרק בהיר, והוא מכוסה בבליה מאכלת, כסופה וגירנית. השפה מקופלת חוצה, 

והדופן זקופה. לקערות אלו יש לרוב בסיסי טבעת חלולים, נמוכים או גבוהים, דוגמת בסיס 14, והן נפוצות למן התקופה 

הרומית המאוחרת ואילך. יש ביניהן הבדלים  בטיב הזכוכית, אך הן נבדלות זו מזו אך מעט בצורתן; עם זאת, קערה 1 

שייכת לתת-טיפוס שמידותיו קטנות מן השאר. קערות דומות נתגלו בחפירה נוספת באתר )בק תשנ"ז(. בקבר XV בחניתה, 

המתוארך למאה הג' – המחצית הראשונה של המאה הד' לסה"נ, נמצאו קערות שלמות שלהן שפות דומות, המייצגות את 

ההופעה המוקדמת של טיפוס זה )Barag 1978:11, 13, Figs. 5, 7(. שפות של קערות דומות נתגלו בפסולת של בית היוצר 

בג'למה, המתוארכת למחצית השנייה של המאה הד' לסה"נ )Weinberg and Goldstein 1988:41, 43, Fig. 3, 4(, ובח'ירבת 

 .)Gorin-Rosen and Katsnelson 2007:79–80, 129, Figs. 2:1–3; 27:3( אל-נענה
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לקערות 5 ו-6 שפות מעובות ודופן לא אחידה. מקערה 5 שרדו שני שברים מחוברים של שפה )13.8 ס"מ קוטר( ודופן. 

ונוטה חוצה.  גונם כחלחל-ירקרק, והם מכוסים בבליה מאכלת, שחורה, כסופה וססגונית. השפה מעובה, מעוגלת באש 

הדופן נוטה פנימה, אינה אחידה ובתחתיתה עיבוי קל. מקערה 6 שרד שבר של שפה )10.8 ס"מ קוטר( ודופן. גונו כחלחל-

ירקרק בהיר, והוא מכוסה בבליה מאכלת, שחורה, כסופה וססגונית. השפה מעובה, מעוגלת באש ונוטה מעט פנימה. הדופן 

 Barag 1978:19–23, Fig.( בחניתה XV נוטה פנימה ומעוגלת. קערות דומות לקערה 5, שלהן שפה נוטה חוצה, נתגלו בקבר

איור 2. ממצא זכוכית ממערה 2. 
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11:38( ובפסולת של בית היוצר בג'למה )Weinberg and Goldstein 1988:50, Fig. 4-10:85–86(. קערות דומות לקערה 6, 

.)Weinberg and Goldstein 1988:50, Fig 4-10:83( שלהן שפה נוטה פנימה, נתגלו באזור בית היוצר בג'למה

לכוסות. השברים מכוסים בבליה  או  קטנות  לקערות  ואפשר שהם שייכים  והדפנות,  7–9 שרדו חלק מהשפות  מכלים 

שחורה, כסופה וססגונית. לכלי 7 גוון כחלחל בהיר, שפה )9 ס"מ קוטר( מעוגלת באש ודופן דקה, הנוטה פנימה. במרחק 

1.1 ס"מ מהשפה הוצמד לכלי חוט זכוכית אופקי דק. לכלי 8 גוון כחלחל בהיר, שפה )9.9 ס"מ קוטר( מעוגלת באש ודופן 

הנוטה פנימה. במרחק 1.5 ס"מ מהשפה הוצמד לו חוט זכוכית אופקי דק. לכלי 9 גוון ירקרק-כחלחל, שפה )10.8 ס"מ 

קוטר( מעוגלת באש, ודופן דקה, הנוטה מעט פנימה. במרחק 1.3 ס"מ מהשפה נראים שרידיו של חוט זכוכית אופקי שחומם 

בשנית. כוסות דומות לכלים 7 ו-8 נמצאו בג'למה, במילוי מעל בית היוצר, המאוחר לתקופת הפעילות בו במחצית השנייה 

של המאה הד' לסה"נ )Weinberg and Goldstein 1988:63–64, Fig. 4-25:196, 199(. שפת קערה הדומה לכלי 9 נמצאה 

.)Weinberg and Goldstein 1988:55–56, Fig. 4-17:127( בפסולת בית היוצר בג'למה

בסיסי קערות 10–13 שייכים לקערות רדודות, שלהן בסיס טבעת צינורי, חלול; בסיסים 10–12 מייצגים קערות שלהן 

בסיס טבעת נמוך מאוד. על שבר הבסיס )8.9 ס"מ קוטר( של קערה 10 נותר קטע מהתחתית הקמורה של הכלי, שדופנו נוטה 

חוצה. זהו כלי עדין; גונו ירקרק בהיר, והוא מכוסה בבליה גירנית וכסופה. על שבר הבסיס )8.1 ס"מ קוטר( של קערה 11 

נותר קטע מן הדופן הנוטה חוצה אופקית. לכלי גוון כחלחל-ירקרק בהיר, והוא מכוסה בבליה שחורה, כסופה וססגונית. על 

שבר הבסיס )7 ס"מ קוטר( של קערה 12 נותר קטע מהדופן הנוטה חוצה אופקית ומתעגלת פנימה בקצה. לכלי גוון ירקרק-

איור 3. ממצא זכוכית ממערה 2.

סללוקוסכלימס׳סללוקוסכלימס׳

2062107קערה200200914קערה10

2002009קערה200200915קערה11

2002005כוס200200516קערה12

2002009כוס200200917קערה13



חורבת חנות: כלי זכוכית 6

כחלחל, והוא מכוסה בבליה מאכלת, שחורה, כסופה וססגונית. מקערה 13 שרדו שבר של הבסיס )11.8 ס"מ קוטר( ודופן 

שטוחה, הנוטה חוצה. לכלי גוון ירקרק-כחלחל, והוא מכוסה בבליה גירנית, כסופה וססגונית. בסיסי טבעת דומים, אף הם 

נמוכים מאוד, נתגלו בח'ירבת אל-נענה )Gorin-Rosen and Katsnelson 2007:132, 134, Fig. 30:6, 7( ובפסולת של בית 

היוצר בג'למה )Weinberg and Goldstein 1988:41, 43, Fig. 4-4:37, 40(. בקבר XV בחניתה נמצאה קערה רדודה שלה 

 .)Barag 1978:17, Fig. 8:24( בסיס טבעת דומה, אך גודלו שונה

מקערה 14 שרדו בסיס שלם )5.4 ס"מ קוטר( ושבר מן הדופן. גוון הכלי כחלחל, והוא מכוסה בבליה מאכלת, שחורה 

עבה, כסופה וססגונית. לכלי דופן המתעגלת פנימה, תחתית שטוחה עם עיבוי לא אחיד בחלקה העליון והתחתון, ובסיס 

טבעת חלול וגבוה. על הבסיס ניכרים שרידי צלקת ממוט הזגג )0.6 ס"מ(. קערות עמוקות שלהן בסיסים מטיפוס זה נתגלו 

XV בחניתה )Barag 1978:21, 23, Fig. 11:38( ובקבר מס' 1 בנהריה, המתוארך למאה הג' – המחצית הראשונה  בקבר 

 Gorin-Rosen and( בסיסים דומים נתגלו בח'ירבת אל-נענה .)של המאה הד' לסה"נ )בר"ג תש"ל:137–138, לוח 1:31–5

.)Katsnelson 2007:86, 88, 132, 134, Figs. 6:3–6; 30:1–2

גוון ירקרק בהיר, והוא מכוסה בבליה כסופה, גירנית  מקערה 15 שרדו שבר בסיס וראשית הדופן הנוטה חוצה. לכלי 

וססגונית. הבסיס )7 ס"מ קוטר( עשוי מליפוף של חמישה חוטי זכוכית שהוספו לתחתית השטוחה והמעובה של הכלי, 

תוך יצירת בסיס מוגבה. בסיס דומה נמצא בחפירות נוספות באתר )בק תשנ"ז(. בפסולת בית היוצר בג'למה נתגלו בסיסים 

דומים של קערות )Weinberg and Goldstein 1988:58–59, Fig. 4-21:152(. בח'ירבת אל-נענה נמצאה כמות גדולה של 

בסיסים מטיפוס זה, השייכים בעיקר לקערות ולפכים. חלק מהכלים נמצא עם שרידים המעידים כי במקום פעל בית יוצר 

 .)Gorin-Rosen and Katsnelson 2007:88–90, 134–135, Figs. 7:1–7; 31:1–6( לכלי זכוכית

כוסות )איור 16:3, 17(.— מכוס 16 שרדו בסיס טבעת חלול )3.3 ס"מ קוטר(, חלק מתחתית קעורה וחלקה התחתון של 

דופן הנוטה חוצה. הכלי חסר צבע עם תת-גוון ירקרק, והוא מכוסה בבליה שחורה עבה, כסופה וססגונית. כוס עם בסיס 

דומה נמצאה בח'ירבת אל-נענה )Gorin-Rosen and Katsnelson 2007:93, Fig. 8:15(, והיא אופיינית לתקופות הרומית 

המאוחרת והביזנטית. 

מכוס 17 שרדו שבר של בסיס טבעת חלול )3.9 ס"מ קוטר( וחלק תחתון של הדופן. הכלי חסר צבע עם תת-גוון כחלחל, 

כוסות מטיפוס  ומזדקפת.  פנימה  נוטה  ובהמשך  נוטה חוצה  וססגונית. הדופן דקה,  והוא מכוסה בבליה שחורה, כסופה 

 ,Barag 1978:28, 30, Fig. 14:63( בחניתה XV דומה, שלהן גוף דמוי שק ובסיס טבעת, התגלו באתרים רבים, ובהם קבר

ור' שם הפניות נוספות(. בקבר בעראבה שבגליל המערבי, המתוארך למאות הג'–הד' לסה"נ, נתגלתה כוס דומה, שלה גוף 

דמוי שק )צפיריס תשכ"ט:79, ציור 2:5(.

בקבוקים )איור 18:4–22(.— בקבוקונים 18 ו-19 אגסיים. בקבוקון 18 )2.1 ס"מ קוטר שפה, 1.3 ס"מ קוטר בסיס, 6.8 ס"מ 

גובה( תמים, גונו סגלגל, והוא מכוסה בבליה שחורה, כסופה וססגונית. שפתו נוטה חוצה, מדפית, מקופלת פנימה ולא 

אחידה, צווארו גלילי וקצר, גופו אגסי ובסיסו שטוח. בקבוקון 19 )2 ס"מ קוטר שפה, 10.2 ס"מ גובה( תמים. גונו ירקרק-

צהבהב, והוא מכוסה בבליה גירנית כסופה. שפתו נוטה חוצה, מדפית, לא אחידה, מקופלת פנימה ומשוטחת; צווארו גלילי 

וארוך, גופו אגסי מוארך ובסיסו מעוגל ונושא שרידי זכוכית ממוט הזגג וצלקת קטנה )0.3 ס"מ(. בקבוקים אלה דומים 

לבקבוקון שהתגלה במערה 1 )איור 3:1(. הם מתוארכים למאה הא' לסה"נ, ומוכרים היטב באזור, בעיקר במכלולי קבורה 

)לדיון והקבלות, ר' איור 3:1 לעיל(.



7רות א׳ ג׳קסון-טל

כלים 20 ו-21 הם בקבוקים דמויי פמוט, טיפוס שכיח במכלולים מן התקופה הרומית, בעיקר במכלולי קבורה )ג'קסון-טל 

תשס"ט:253–257, לוחות 24.5–26.5, טיפוס A.3.29(.  בקבוקון 20 שלם )חסרים שברים בצוואר; 3 ס"מ קוטר שפה, 2.4 

ס"מ קוטר בסיס, 7.5 ס"מ גובה(. הוא חסר צבע עם תת-גוון ירקרק, ומכוסה בבליה מאכלת, כסופה בחוץ וגירנית בפנים. 

לבקבוקון שפת משפך המקופלת פנימה בחלקה. צווארו גלילי וארוך, מוצר מעט בנקודת המפגש עם הגוף. הגוף אגסי 

וקצר, ובסיסו קעור ונמוך. הצוואר והגוף של בקבוקון 20 קטנים בהשוואה לרוב הבקבוקים דמויי הפמוט. כלים דומים 

איור 4. ממצא זכוכית ממערה 2.
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לו נתגלו בראש העין )תל אפק(, בקבר שבחצר המאוזולאום הרומי, המתוארך למן סוף המאה הא' עד המחצית השנייה 

של המאה הב' לסה"נ )איתן תשכ"ט:62, ציור 4:12( ובירושלים, בקברי חקל-דמא, במכלול המתוארך למאה הא' לסה"נ 

)Winter 1996a:98, Fig. 5.5:1–3(, שם יש לבקבוקים פרופורציות דומות. מבקבוק 21 שרד שבר מן הבסיס והדופן )4.4 

כדורי  וגופו  ונמוך,  קעור  בסיסו  וססגונית.  כסופה  בבליה מאכלת שחורה,  מכוסה  והוא  ירקרק,  שגונו  בסיס(  קוטר  ס"מ 

ופחוס, ונראה כי היה בעל צוואר ארוך. כלים דומים נמצאו בראש העין )תל אפק(, בקבר שבחצר המאוזולאום הרומי שנזכר 

לעיל )איתן תשכ"ט:66–68, ציורים 1:12–3, 5–7; 10:13(, ובירושלים, בקברים שבהם נמצאו גלוסקמות מהמאה הא' 

לסה"נ בהר הצופים )צפיריס תשמ"ב:51, ציור 7:2( ובשדרות בן-צבי )בהט תשמ"ב:68, ציור 6:2(. 

מבקבוק 22 שרד שבר שפה )8 ס"מ קוטר(. גונו כחלחל בהיר, והוא מכוסה בבליה גירנית, כסופה וססגונית; בזכוכית 

גופיפים שחורים ובועיות קטנות רבות. לבקבוק שפת משפך מעוגלת באש, המעוטרת בשלושה חוטים לא אחידים ובשריד 

של חוט רביעי בגוון הכלי. כלי זה שייך לטיפוס הבקבוקים שלהם שפת משפך המעוטרת בחוטים, צוואר גלילי ארוך וגוף 

חביתי. בקבוקים מטיפוס זה נתגלו במכלולי קברים ובשרידי יישוב המתוארכים לתקופות הרומית המאוחרת והביזנטית: 

ח'ירבת אל-נענה )Gorin-Rosen and Katsnelson 2007:100–101, 139, Figs. 13:4; 34:6, 7( והקבר המצויר באשקלון 

)Katsnelson 1999:74*–75*, Fig. 4:2, 5(. בבית הקברות הצפוני בשומרון נמצא טיפוס דומה, אך ללא עיטור חוטים, 

דומה שתוארך  נמצא בקבוק  דיכרין  )Crowfoot 1957:412, Fig. 95:9(. בקבר בכפר  המתוארך למאות הד'–הה' לסה"נ 

.)Rahmani 1964:52, Fig. 2:1( למאה הה' – אמצע המאה הו' לסה"נ

)איור 23:4(.— נמצא גוש דמוי נטיפה: הוא מעוגל בקצה אחד ומשוך בקצה השני, וחתכו סגלגל. גונו  פסולת תעשייה 

זכוכית,  זה הוא תוצר לוואי מתהליך הייצור של כלי  גוש  וגירנית.  והוא מכוסה בבליה ססגונית, כסופה  ירקרק-כחלחל, 

אשר אפשר שהתרחש באתר. שרידים דומים נתגלו בח'ירבת אל-נענה, שגם בה לא נתגלה כבשן, אך נמצאו עדויות עקיפות 

.)Gorin-Rosen and Katsnelson 2007:145–147, Fig. 38( לייצור כלים

מערה 3 )איורים 5–11(

כלים, מתוכם ארבעה   21 וכן  נוספת,  ופסולת תעשייה  זכוכית  גושי  נתגלו שלושה   3 ובכוכים של מערה  באולם המרכזי 

תמימים, ארבעה שלמים, ארבעה שלהם פרופיל שלם ותשעה שברים אינדיקטיביים, המייצגים כלים במספר זה )ר' בדחי 

ואיילון 2018: טבלה 5(. במכלול קבוצה גדולה למדי של בקבוקים, פך וכלי תמרוקים. הכלים הם מטיפוסים המוכרים בארץ 

ישראל, אך חלקם אינם שכיחים במיוחד במכלולים מתוארכים, דוגמת הפך )איור 10:8(. הכלים מעוטרים בהתאם למסורות 

המקובלות בסוף התקופה הרומית המאוחרת ובתקופה הביזנטית: בבהינות, בתוספות חוטים ובניפוח לדפוס. לפיכך, אפשר 

לתארכם לסוף התקופה הרומית המאוחרת – התקופה הביזנטית )המאות הד'–הו' לסה"נ(. 

בקבוקים )איורים 5–7; 8:8, 9(.— בקבוקים 1–4 משתייכים לקבוצת הבקבוקים שלהם שפה זקופה, גוף כדורי או אגסי 

ובסיס קעור. בקבוק 1 שלם )קצה השפה שבור בצד אחד; 4.2 ס"מ קוטר שפה, 5 ס"מ קוטר בסיס, 12.6 ס"מ גובה(. גונו 

הזקופה  שפתו  וקטנות.  בינוניות  וסגלגלות,  עגולות  בועיות  בזכוכית  וחולית;  כסופה  בבליה  מכוסה  והוא  בהיר,  ירקרק 

מעוגלת באש, צווארו גלילי ומתרחב מעט כלפי מעלה, גופו אגסי ובסיסו קעור ודחוף פנימה. אין סימני מוט זגג. בקבוק 

2 תמים )4 ס"מ קוטר שפה, 5.9 ס"מ קוטר בסיס, 14.5 ס"מ גובה(. גונו ירקרק, והוא מכוסה בבליה גירנית וכסופה. שפתו 
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איור 5. בקבוקים ממערה 3.
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איור 6. בקבוקים ממערה 3.
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הזקופה מעוגלת באש, צווארו גלילי, גופו כדורי ובסיסו קעור ונמוך. מבקבוק 3 )4.6 ס"מ קוטר שפה, 4.7 ס"מ קוטר בסיס( 

שרדו שברים של שפה, צוואר ובסיס. גונו צהבהב-ירקרק, והוא מכוסה בבליה מאכלת, כסופה, ססגונית וגירנית. שפתו 

הזקופה מעוגלת באש, צווארו גלילי ורחב, דופנו מעוגלת פנימה ובסיסו קעור ונמוך; מתארו היה כנראה אגסי. מבקבוק 4 

)4.9 ס"מ קוטר שפה, 5.1 ס"מ קוטר בסיס, 14.3 ס"מ גובה( שרד פרופיל שלם; צד אחד שבור וחסר )הכלי עבר רפאות(. 

גירנית וכתמי בליה ססגונית; בתוך הדופן בועיות גדולות  ירקרק בהיר, והוא מכוסה בבליה כסופה עם כתמי בליה  גונו 

ובינוניות, חלקן סגלגלות מוארכות. שפתו זקופה, מעוגלת באש ולא אחידה. צווארו גלילי ומתרחב מעט כלפי מעלה, גופו 

זה הוא תת-טיפוס בתוך קבוצת הבקבוקים  וצפופות. בקבוק  והגוף מעוטר בבהינות אחידות  ונמוך,  כדורי, בסיסו קעור 

הללו. לבקבוק נוסף מטיפוס זה, שלא צויר, גוון ירקרק )B3002 ,L309(. שבריו כוללים צוואר גלילי וכתף שמוטה, שבר 

בסיס קעור נמוך ושברי גוף אחדים. כלים דומים התגלו במבנה קבורה בח'ירבת סביה )כפר סבא(, המתוארך למן סוף המאה 

הג' או ראשית המאה הד' עד המאות הה'–הו' לסה"נ )איילון תשנ"ה:34, 37, לוחות 1:4, 2; 5:3; 5(. 

בקבוק 5 תמים )5.1 ס"מ קוטר שפה, 5.9 ס"מ קוטר בסיס, 16 ס"מ גובה(. גונו ירקרק בהיר, והוא מכוסה בליה כסופה, 

גירנית ומאכלת. דופן הכלי מאוכלת בשתי צורות: שריטות עמוקות שבתוכן בליה כסופה ואזורי איכול נקודתי. כן ישנם 

אזורים בדופן שהבליה בהם ססגונית. שפת הכלי זקופה, מעוגלת באש ולא אחידה. גופו גלילי וקצר, צווארו גלילי, רחב 

וארוך, ובסיסו קעור ונמוך. אין סימני מוט זגג. בקבוק זה שייך אף הוא לקבוצת הבקבוקים עם שפה זקופה, אך גופו גלילי 

 Gorin-Rosen and Katsnelson 2007:140,( ולעתים יכול להיות גם מעוגל ופחוס. כלים דומים נתגלו בח'ירבת אל-נענה

.)Katsnelson 1999:72*–74*, Fig. 3:11–17( ובאשקלון )143, Fig. 35:1–9

גונו  הצוואר.  ומן  מן השפה  חלק  חסר  גובה( שלם;  ס"מ   14.1 בסיס,  קוטר  ס"מ   6.8 קוטר שפה,  ס"מ   4.4(  6 בקבוק 

לכלי שפת משפך,  וססגונית.  כסופה  גירנית,  בבליה  מכוסה  הוא  רבות.  וקטנות  בינוניות  בועיות  ובתוכו  כחלחל-ירקרק, 

מקופלת פנימה ולא אחידה. צווארו גלילי וקצר, גופו חביתי ובסיסו קעור ונמוך. בקבוקים מטיפוס זה מוכרים במכלולים 

 Crowfoot( בני התקופה הביזנטית. כלי דומה, המתוארך למאות הד'–הה' לסה"נ, נמצא בבית הקברות הצפוני בשומרון

.)1957:412, Fig. 95:4

לבקבוק 7 פרופיל שלם )מחציתו חסרה; 8.1 ס"מ קוטר שפה, 11.4 ס"מ קוטר בסיס, 25.1 ס"מ גובה(. גונו ירקרק, והוא 

מכוסה בבליה מאכלת, כסופה, ססגונית וגירנית. הבליה ניכרת בנקודות תורפה בקווי הניפוח, תוך הותרת שריטות בכלי. 

לכלי שפת משפך מעוגלת באש. צווארו גלילי ורחב, גופו חביתי ורחב ובסיסו קעור וגבוה. במרחק 1.4 ס"מ מתחת לשפה 

מלופפים 11 חוטים כחולים: החוט העליון מעובה וניכרת בו נקודת ההתחלה; החוטים התחתונים דקים. מבקבוק 8 שרדו 

שבר שפה )7.6 ס"מ קוטר( וצוואר. גוון הכלי ירקרק בהיר, והוא מכוסה בבליה כסופה ומאכלת ובכתמי בליה ססגונית. 

לכלי שפת משפך גדולה, מעוגלת באש, לא סדורה, המשופעת קלות חוצה, וצווארו רחב. מלופפים עליו חוטי טורקיז: 

כ-1.2 ס"מ מתחת לשפה מלופף חוט בכארבעה סיבובים, שנקודות ההתחלה והסיום שלו ניכרות בבירור; 1.9 ס"מ מתחת 

לחוט התחתון בקבוצה העליונה מלופף חוט בארבעה סיבובים נוספים. כן נמצאו בקבר שני כלים דומים שלא צוירו: שפה 

של בקבוק )שפכים, B3121( בגוון ירקרק-כחלחל, המעוטרת בחוטים, ושבר גוף של בקבוק )B3044 ,L305(. כלים דומים 

נתגלו בח'ירבת אל-נענה )Gorin-Rosen and Katsnelson 2007:100–101, 103, 139, Figs. 13:2–3; 34:6–7( ובאשקלון 

 .)Katsnelson 1999:74*–75*, Fig. 4:5(

מבקבוק 9 שרד שבר מן השפה )5.3 ס"מ קוטר( והצוואר. גוון הכלי ירקרק בהיר, והוא מכוסה בבליה כסופה וססגונית. 

גוון  שפתו הזקופה מעוגלת באש, וצווארו גלילי ומתרחב לכיוון השפה. כ-1.5 ס"מ מתחת לשפה כרוך חוט דק באותו 
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איור 7. בקבוקים מן האולם )L300( במערה 3 )סלים: 6—2096; 7—3115(.



13רות א׳ ג׳קסון-טל

איור 8. כלי זכוכית ממערה 3.

סללוקוסכלימס׳

3003015בקבוק8

3003015בקבוק9

30730084פך10

בכחמישה ליפופים. שברי שפות וצווארי בקבוקים זקופים דומים, ללא עיטור של חוטים מוספים, מוצגים לעיל )איורים 5, 

 Gorin-Rosen and Katsnelson 2007:103, 105–106,( בקבוקים דומים המעוטרים בחוטים נמצאו בח'ירבת אל־נענה .)6

.)139, Figs. 13:5; 34:4

עוד נמצא שבר של בקבוק )שפכים, B3121; לא צויר(, ששרדו בו חלק מהצוואר והחלק העליון של הכתף. לכלי גוון 

ירקרק בהיר, והוא מכוסה בבליה ססגונית וכסופה. בחלקו הפנימי של הצוואר, בקרבת הכתף, ישנם שני זיזים דמויי קוצים 
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המשוכים אופקית זה מול זה. בקבוקים שלהם זיזים פנימיים מתוארכים לתקופה הביזנטית. בקבוק שלם, שלו זיזים מוארכים 

בצדו הפנימי, נמצא בקפריסין. צורת הבקבוק — גוף מעוגל וצוואר גלילי מוארך המעוטר בחוטים — אופיינית לתקופה 

.)Vessberg 1952:134, Pl. 7:21( הביזנטית

פך )איור 10:8(.— הפך תמים )5.2 ס"מ קוטר שפה, 3.3 ס"מ קוטר בסיס, 12.2 ס"מ גובה(. גונו ירקרק בהיר, ובדופנו נראות 

ולא סדורה, צווארו  וגירנית. לכלי שפת משפך רחבה  ובינוניות רבות. הוא מכוסה בבליה כסופה  בועיות עגולות קטנות 

גלילי ומוצר בחיבור לגוף, גופו כדורי פחוס, ובסיסו עשוי כטבעת חלולה; הוא צבוט ודחוף פנימה, ועליו שרידי זכוכית 

ממוט הזגג )1.2 ס"מ קוטר(. הבסיס משוך מהכלי, וחיבורו לגוף מודגש. ידית סרט דקה משוכה מהכתף אל מתחת לשפה, 

ומשוכה שוב כלפי מעלה. לגוף מחוברת זרבובית, שלה נקב משוברר. הכלי מעוטר בשני חוטים באותו גוון: מתחת לשפה 

ובמרכז הצוואר. כלי זהה לא נתגלה במכלול מתוארך, אך כלים דומים נמצאו באתרים שונים בארץ ישראל ומחוצה לה. 

בקבר בגבעת שרת שבבית שמש נמצא כלי זרבובית העשוי בפרופורציות דומות של אורך הצוואר, הגוף והזרבובית, אך 

 Seligman, Zias and Stark( ללא ידית, שלו בסיס קעור ועיטור חוטים סביב הצוואר; הוא מתוארך למאות הד'–הה' לסה"נ

 Gorin-Rosen and Katsnelson 2007:106,( כלים דומים עם בסיס קעור נתגלו בח'ירבת אל-נענה .)1996:50, Fig. 16:1

Figs. 14:9; 34:9–10 ,140–139(. ביבנה-ים נתגלה כלי זרבובית דומה, ללא ידית ובסיס טבעת, המתוארך לתקופה הרומית 

)מהמאה הא' עד למאה הג' לסה"נ; לרר-יעקובסון תשנ"א:56, לוח 1:1(. בקבר מס' 1 בחוקוק נתגלה כלי זרבובית דומה, 

 Kahane 1961:133; Ravani 1961:123,( ללא ידית, שלו בסיס קעור, המתוארך לסוף המאה הא' – ראשית המאה הב' לסה"נ

 Chéhab( בבית הקברות בצור נתגלה כלי זרבובית דומה, שלו בסיס מעוגל, המתוארך למאות הג'–הד' לסה"נ .)Fig. 3:14

.)1986:257–258, Pl. 124

דו-שפופרות תמרוקים )איורים 9, 10(.— כלים 11 ו-12 שייכים לקבוצת השפופרות הכפולות שלהן שתי ידיות אוזן וידית 

סל המורכבת משני חוטים. כלי 11 תמים )5 ס"מ רוחב השפה, 3 ס"מ רוחב הבסיס(, למעט שבר זעיר בחיבור הידית, שנבע 

מתהליך הייצור ולא משבירה מאוחרת. לכלי גוון ירקרק-כחלחל, והוא מכוסה בבליה גירנית. בידית ישנן בועיות קטנות 

ידיות  רבות. הכלי מורכב משתי שפופרות מחוברות, שאינן זהות בגודלן. שפתו מקופלת פנימה ולא אחידה. לכלי שתי 

אוזן לא אחידות עשויות מסרט דק המשוך מהגוף אל השפה. ידית הסל עשויה משני חוטים בעובי שונה המשוכים מעלה 

ומצטלבים; במקום מפגשם יש חיבור מרושל הנראה כשבר. החוט בצד אחד מעודן ותחילתו בנקודות החיבור שבין ידית 

האוזן והשפה. בצד האחר החוט רחב מאוד, והוא מודבק על ידית האוזן; קצהו התחתון שבור. לכלי בסיס מעוגל, ובחלקו 

התחתון צלקת בולטת שבורה )1.3 ס"מ קוטר(, שמקורה בגוש של זכוכית שדבקה למוט הזגג בעודה חמה ונותרה על הכלי. 

כלי 12 שלם לאחר רפאות )6.2 ס"מ רוחב השפה, 2.9 ס"מ רוחב הבסיס(; חסר שבר קטן בגוף. לכלי גוון ירקרק, והוא 

גירנית וכסופה, בעיקר בפנים הכלי; בזכוכית בועיות אחדות גדולות וסגלגלות. הכלי מורכב משתי  מכוסה במעט בליה 

שפופרות מחוברות, כמעט זהות בגודלן, אך לא אחידות. שפתו מקופלת פנימה ולא אחידה, וגופו גלילי ומוצר במרכזו. שתי 

ידיות אוזן משוכות מהכתף לשפה, בגבהים שונים. לכלי ידית סל המורכבת משני חוטים: בצד האחד נמשך החוט מהקצה 

העליון של ידית האוזן, ובצד האחר ממרכז ידית האוזן, תוך הותרת שובל זכוכית. בסיס הכלי מעוגל, ועליו גולת זכוכית 

שלמה שנותרה ממוט הזגג, ובתוכה שרידי מתכת מהמוט )1.2 ס"מ קוטר(. הבסיס אינו מעובה בהשוואה לכלים אחרים. 

כן נמצאו שברים של שפופרות השייכות לכלים מטיפוס זה )לא צוירו(: שבר של שפה מקופלת פנימה בגוון כחלחל 

)שפכים, B3121( ושברים של שפופרת נוספת בגוון כחלחל )B3118 ,L304(: שפה מקופלת פנימה, שבר גוף, ידית אוזן 



15רות א׳ ג׳קסון-טל

איור 9. דו-שפופרות מן האולם המרכזי )L300( במערה 3 )סלים: 11—3091; 12—3092(.
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איור 10. דו-שפופרות מן האולם )L310( במערה 3 )סלים: 13—3018; 14—3063(.



17רות א׳ ג׳קסון-טל

שלמה הנמשכת מהגוף לשפה ושרידי ידית סל. טיפוס דומה, שלו ידית סל אחת, נתגלה בקבר בח'ירבת סביה )כפר סבא; 

 Gorin-Rosen and Katsnelson 2007:111,( שפופרות דומות נמצאו בח'ירבת אל-נענה .)איילון תשנ"ה:34, 37, לוח 8:5

 .)114, 143, Fig. 19:1–3

כלי 13 כמעט שלם, לאחר שרופא משברים רבים; בגוף חסרים חלקים אחדים, וידית הסל שבורה. הכלי מורכב משתי 

שפופרות מחוברות, כמעט זהות. השפופרות בגוון ירקרק, והידיות בגוון ירוק-זית לא אחיד. הכלי מכוסה בכתמי בליה 

כסופה ומעט גירנית. בדופנות השפופרות ישנן בועיות גדולות אחדות, ובידיות — בועיות רבות, עגולות וקטנות וגופיפים 

שחורים. שפת הכלי מקופלת פנימה ולא אחידה. שתי ידיות אוזן, המשוכות מהגוף אל השפה, עשויות מסרט עבה. מעל 

השפה יש סדרה של ידיות סל: מן החיבור בין ידיות האוזן והשפה משוכה כלפי מעלה ידית סל, המחוברת באמצע למרכז 

החיבור בין שתי השפופרות )צד אחד שרד כמעט בשלמותו ומהצד השני נותר רק החלק הצמוד לשפה(; מעל ידית זו אפשר 

להבחין בתחילתן של שתי ידיות נוספות, זו מעל זו. הבסיס במקורו היה מעוגל, ובחלקו התחתון ישנה צלקת בולטת שבורה 

)גודל השבר שיצר ניתוק המוט: 2.6 ס"מ(. גובה הכלי ללא הידיות: 12.2 ס"מ. הידיות ששרדו עולות לגובה נוסף של 8 

Gorin-( ידיות סל מורכבות המוספות לשפופרות כפולות. שפופרות דומות נמצאו בח'ירבת אל-נענה  ס"מ. לכלים אלה 

.)Rosen and Katsnelson 2007:114, Figs. 20, 21
כלי 14 )5.1 ס"מ רוחב השפה( מורכב משתי שפופרות כמעט שלמות, אך חסרים חלקים מן הידיות. לכלי גוון ירקרק-

הכלי  שפת  למדי.  זהות  השפופרות  שתי  וכסופה.  גירנית  בליה  במעט  מכוסה  הוא  שחורים.  גופיפים  ובזכוכית  כחלחל, 

מקופלת פנימה ולא אחידה. גופו גלילי ומנופח לדפוס מצולע ומסובב. בצד האחד ניכר שימוש במלקחיים לעומק, ובצד 

האחר — באופן רדוד. שרידי ידית אוזן נמשכים בצד האחד מהגוף לשפה. בצד האחר ישנם שרידים של ידית סל, כנראה 

עלית. בסיס הכלי מעוגל ועליו שרידים של זכוכית ממוט הזגג )1.1 ס"מ קוטר(. שפופרות אלה דומות בעיצוב הידיות לכלים 

11 ו-12, שלהם שלוש ידיות, אך במקרה זה גוף השפופרות נופח לדפוס צלעות. יש לתארך כלי זה לתקופה הביזנטית, 

מאחר שניפוח לדפוס מסוג זה אופייני מאוד לתקופה זו.

חרוז ְפריט )B3066 ,L308; לא צויר(.— החרוז מעוגל, קטן ועשוי ברישול. גונו כחלחל, והוא מעוטר בצלעות אנכיות לא 

אחידות. חרוזי פריט מצולעים מוכרים לאורך כל התקופה הרומית והביזנטית. חרוזים דומים נתגלו במכלולים המתוארכים 

 XV ובקבר   )Winter 1996b:115, Fig. 7.2:17( והביזנטית בקברי חקל-דמא שבנחל קדרון  לתקופות הרומית המאוחרת 

.)Barag 1978:44–46, Fig. 18:134( בחניתה

פסולת תעשייה.— נמצאו גושי זכוכית, שרידים של פסולת מתעשיית זכוכית. ריכוז גדול נמצא בתוך השפך שמילא את 

וכחלחל-ירקרק,  ירקרק  בגוונים  מרבי(  אורך  ס"מ   5( ובינוניים  קטנים  זכוכית  גושי  כ-20 שברים של   :)B3121( המערה 

שלרובם צמודה שכבה גירנית שמקורה בתחתית הכבשן. כן נתגלו גושי פסולת אחדים בכוכים: בכוך 301 נמצא גוש )4 × 5 

ס"מ; B3062( בגוון ירקרק-כחלחל, שחלקו הזדגג, אך הוא מכיל גושים של חומר גירני שלא הזדגג, ומקורו בדופן התנור; 

בכוך 302 נמצא גוש )3 ס"מ אורך; B3074( שגונו חום-צהבהב, מכוסה בבליה כסופה, ובצדו האחד שכבת גיר שמקורה 

 .)B3066( בתחתית הכבשן; ובכוך 30 נמצאו שני שברים קטנים של פסולת תעשייה בגוון ירקרק מעורב בחומר גירני
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דיון ומסקנות

כלי זכוכית נפוצים במכלולי קבורה בתקופה הרומית הקדומה ובעיקר בתקופה הרומית המאוחרת. מצב ההשתמרות של כלי 

זכוכית בקברים הוא לרוב טוב יותר מאשר במכלולי יישוב, ולכן תרומתם על פי רוב גדולה יותר לחקר הממצא הארכיאולוגי 

בהיבט הטיפולוגי. 

במערה 1 התגלתה כמות הכלים הקטנה ביותר, ובה שברי קערות ובקבוקים מעטים. רוב הכלים נתגלו במילוי באולם 

המרכזי וכלי אחד התגלה בכוך, אולי בשימוש ראשוני. מרבית הכלים בקבר מתוארכים לתקופה הרומית הקדומה, ומקצתם 

לתקופה הביזנטית. במערה 2 התגלו טיפוסי כלים רבים יותר מאשר במערה 1. הבקבוקים הקדומים נתגלו בכוכים ובבור 

הליקוט. ריכוז גדול של הכלים המאוחרים נתגלה באולם המרכזי של הקבר, אך כלים מאוחרים אחדים התגלו בכוך ובבור 

המתוארך  אחד  בקבוק  מלבד  לסה"נ(,  הא'–הב'  )המאות  הקדומה  הרומית  לתקופה  מתוארכים  הבקבוקים  רוב  הליקוט. 

לתקופה הביזנטית. הקערות והכוסות מתוארכות לתקופה הרומית המאוחרת – ראשית התקופה הביזנטית )המאות הג'–הו' 

לסה"נ(. במערה 3 התגלתה קבוצה גדולה למדי של בקבוקים, פך וכלי תמרוקים. הם נמצאו בכוכים ובאולם המרכזי. אפשר 

לתארך את הכלים לסוף התקופה הרומית המאוחרת – התקופה הביזנטית )המאות הד'–הו' לסה"נ(. 

כלי הזכוכית שנתגלו במערות כוללים כלי יומיום המוכרים היטב בתקופות הנדונות באזור. הם מעידים על שני שלבי 

הוטמנו  הכלים  והביזנטית.  המאוחרת  הרומית  התקופות  ובמהלך  הקדומה  הרומית  התקופה  במהלך  במערות:  הקבורה 

ייתכן כי חפצים אלה הונחו במכלולי קבורה כדי לשמש את המתים בחיים שלאחר המוות  בכוכים ובחדרים המרכזיים. 

לאכילה, לשתייה, להתבשמות ולקישוט. אפשרות אחרת היא שנעשה בהם שימוש בעת עריכת סעודה לכבוד המת. 

הטמינו  הקדומה  הרומית  בתקופה  השונות.  בתקופות  בקברים  זכוכית  כלי  הטמנת  במנהגי  ההבדל  את  לראות  מעניין 

הכלים  מגוון  והביזנטית  המאוחרת  הרומית  בתקופות  וכוסות(.  )קערות  הגשה  כלי  ומעט  בושם  בקבוקי  בעיקר  בקברים 

ושפופרות  )צנצנות  אחסון  כלי  לצד  ובקבוקים(  כוסות  )קערות,  הגשה  כלי  בעיקר  כוללים  והם  עלו,  וכמותם  המוטמנים 

תמרוקים(. שינוי זה מעיד על התרחבות תעשיית כלי הזכוכית והתפתחותה בתקופות המאוחרות, ועל נוכחותם המוגברת 

של כלי זכוכית בחיי היומיום. גושי פסולת התעשייה שהתגלו במערות יכולים להעיד על ייצור כלים באתר, אך כל עוד לא 

נתגלה כבשן אי אפשר להסיק מסקנות נרחבות לגבי אופיו. הדמיון בין אתר זה לח'ירבת אל-נענה בולט: חלק מן הכלים 

שנמצאו בשני האתרים מתוארכים לתקופות המאוחרות, ובשניהם נתגלו שרידים של תעשיית זכוכית אך לא נתגלו כבשנים. 

ייצרו אותם סוגי כלים. אלמלא שרידי התעשייה שנתגלו בשני המקומות, היה  יתרה מכך, הממצאים מראים כי בשניהם 

אפשר לטעון כי כלי הזכוכית נוצרו באותו בית יוצר, באחד משני האתרים הללו.

הערות
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הזכוכית מחפירה זו.
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Horbat Hanut: Glass Vessels

ruth a. Jackson-tal

The three burial caves excavated at Horbat Hanut (see Badhi and Ayalon 2018) yielded 54 glass vessels: 16 which 

were preserved intact or with complete walls and 38 diagnostic fragments. The vessel types can be subdivided 

into two distinct chronological groups—the Early Roman period (mid-first to mid-second centuries CE) and 

the Byzantine period (fourth–fifth centuries CE); a few are dated to the sixth century CE. All the vessels are 

blown; most are free-blown, and some are mold-blown. The majority of the glass vessels have a greenish or 

greenish-blue tinge; a few are made of colorless or yellowish-brown glass, and one vessel has a purplish hue. 

The decorative techniques include a pinched handle-like glass band, an applied trail-wound base, an applied 

horizontal glass trails, mold-blown ribbing and a thumb-indented ornamentation. Most of the vessels are covered 

with silvery lime weathering, and some have iridescent patches and black weathering. 

Cave 1 yielded eleven vessels—mostly bowls and a few bottles—of which only one was intact. Most of the 

vessels were found in the fill of the main chamber, and the one intact, pear-shaped bottle (Fig. 1:3) came from 

Kokh 110, where it may have been found in situ. The majority of vessels date from the Early Roman period (first 

century CE), as do the those in Fig. 1, and several date from the Byzantine period. 

Cave 2 yielded 22 vessels, of which one is intact, two are complete and 19 are diagnostic fragments. These 

included deep bowls (Fig. 2:1–4) with outfolded rims and a ring base similar to those illustrated in Fig. 3:10–14; 

bowls with thickened rims (Fig. 2:5, 6); small bowls or beakers (Fig. 2:7–9) with horizontal applied glass trails; 

a bowl with an outsplayed wall and a raised trail-wound base (Fig. 3:15); beakers (Fig. 3:16, 17); small pear-
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shaped bottles (Fig. 3:18, 19); candlestick-shaped bottles (Fig. 3:20, 21); and a bottle with a funnel mouth and an 

applied glass trail (Fig. 4:22). Most of the bottles date from the Early Roman period (first–second centuries CE); 

they were found in the kokhim and in the bone repository. One bottle (Fig. 3:22) is dated to the Byzantine period. 

The bowls and beakers are attributed to the Late Roman–early Byzantine periods (third–sixth centuries CE). A 

significant concentration of these later vessels was discovered in the burial chamber, whereas only a few vessels 

were recovered from the kokhim and the bone repository. 

Cave 3 yielded 21 vessels: four intact, four complete, four with complete walls and nine diagnostic fragments. 

The finds consist of various bottles (Figs. 5–7; 8:8, 9), an intact jug (Fig. 8:10), double kohl tubes (Figs. 9, 10) 

and a rounded frit bead (not drawn). The glass finds were recovered from the kokhim and the main chamber. The 

vessels are of common types, but some, like the jug, are seldom found in dated assemblages. Their ornamentation 

is consistent with traditional Late Roman and Byzantine styles (fourth–sixth centuries CE): thumb-indentation, 

trail application and mold-blowing. 

The glassware recovered from the caves consists mainly of everyday vessels that were common during the 

Roman and Byzantine periods. They may have been placed with the deceased for use in the afterlife. Alternatively, 

they may have been used to prepare a funeral banquet. The vessels attest to the two burial phases in the caves. 

In the Early Roman period, perfume bottles and a few serving vessels—bowls and beakers—were placed in 

the caves. In the Late Roman and Byzantine periods, there was clearly an increase in the variety and quantity 

of interred vessels, consisting mainly of serving ware—bowls, beakers and bottles—alongside storage vessels, 

namely jars and kohl tubes. The change attests to the expansion and development of the glassware industry in the 

later periods and the increased frequency of glass used in everyday life.

The excavation also yielded production debris from a glass workshop that apparently existed at the site: a drop-

like glass chunk found in Cave 2 (Fig. 4:23) and over 20 small and medium-sized chunks, most of which were 

encrusted with lime deposits from the base of a glass-production furnace, found in Cave 3. 

The site bears a striking resemblance to Khirbat el-Niʻana: Some of the vessels found at the two sites date 

to later periods, and both sites yielded evidence of a glass industry, although no furnaces were discovered. If 

evidence for the industry itself had not been found in both locations, the glass vessels might have been mistakenly 

interpreted as the products of a single workshop at one of the two sites. 

captions to illustrations

Fig. 1. Glass finds from Cave 1.

Fig. 2. Glass finds from Cave 2. 

Fig. 3. Glass finds from Cave 2.

Fig. 4. Glass finds from Cave 2.

Fig. 5. Bottles from Cave 3.
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Fig. 6. Bottles from Cave 3.

Fig. 7. Bottles from the chamber (L300) in Cave 3 (6—B2096; 7—B3115).

Fig. 8. Glass finds from Cave 3.

Fig. 9. Double tubes from the chamber (L300) in Cave 3 (11—B3091; 12—B3092).

Fig. 10. Double tubes from the chamber (L310) in Cave 3 (13—B3018; 14—B3063).
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