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 טירת כרמל: כלי זכוכית ממערות קבורה מהתקופה הרומית המאוחרת
וראשית התקופה הביזנטית

יעל גורין־רוזן

של  גדול  מבחר  ובהם  כלים,  של  שברים   62 נמצאו  כרמל  בטירת   )2021 סעיד  ר'   ;Bו־  A( קבורה  מערות  בשתי 
 ,14–8  ,6  ,5  ,3–1:2  ;6:1 )איורים   B במערה  נתגלו  והנטיפה  הכלים  מרבית  אחת.1  נטיפה  נמצאה  כן  טיפוסים; 
16–25; 2:3–26(, ואילו במערה A נמצאו בסך הכול 11 כלים )איורים 1:1–5, 7, 8; 4:2, 7, 15; 1:3(. העושר הרב 
בצורות הכלים ובעיטורים מאפיין את התוצרת המקומית מבית מלאכה או מבתי מלאכה שפעלו למרגלות הכרמל. 
)איור  ולראשית המאה הה' לסה"נ, מלבד בקבוק אחד  כלי הזכוכית שנמצאו בחפירה מתוארכים למאה הד'  כל 
1:3(, המלמד כנראה על קבורה במאה הג' או בראשית המאה הד' לסה"נ. נראה כי המערות נשדדו בעבר, ועל סמך 

הממצאים שהותירו מאחוריהם השודדים אפשר להניח שהן היו עשירות מאוד בחפצי זכוכית מתוצרת מקומית. 
והנטיפה דומים מאוד לחפצים שנמצאו בקברים שנחפרו בעבר בטירת כרמל, בשכונת איילת הכרמל,  הכלים 
 ;)Pollak 2005 ;מדרום לנחל אורנית )ינקלביץ תשנ"ב: איור 56(;2 בחפירת הצלה בשולי טירת כרמל )טואג תשנ"ט
בקברים בבית הקברות הגדול בחורבת קסטרה )ייבין ופינקלשטיין תשנ"ט(, שמרבית ממצאיו טרם פורסמו )לפרסום 
ראשוני, ר' גורין־רוזן וכצנלסון תשנ"ט; קסטרא למרגלות הכרמל 1999; גורין־רוזן 2021(; ובקברים שנחפרו בתל 
שקמונה, שמהם פורסמו רק כלים אחדים )אלגביש 1994(. חלק מהכלים דומים מאוד לכלים שנמצאו בבתי מלאכה 
השנייה של  למחצית  תוארך  אשר  הכרמל,  של  הצפוניים־מזרחיים  במורדות  בג'למה,  למשל  זכוכית,  כלי  לייצור 
המאה הד' לסה"נ )Weinberg and Goldstein 1988(; בחורבת רקית, בבית אחוזה בדרום רכס הכרמל, שם פעל 
בית מלאכה קטן לייצור כלי זכוכית )לרר־יעקובסון תשס"ג(; ובחורבת סומקה, כפר יהודי בדרום־מזרח רכס הכרמל 

)לרר־יעקובסון תשנ"ח(. 
מאחר שמרבית כלי הזכוכית שנמצאו בחורבת קסטרה ובקברים בטירת כרמל טרם פורסמו, מכלול הכלים המוצג 
כאן הוא הראשון המצביע על תפארת התוצרת של חוף הכרמל בשלהי התקופה הרומית וראשית התקופה הביזנטית, 

שמקורו במנחות קבורה שנמצאו בקברי האזור. 
מכלולים נוספים, ובהם כלים דומים, נמצאו בתפוצה רחבה יותר, למשל בגליל המערבי, בחורבת עוצה, במכלול 
א־שוביכה שתוארכו אף  בח'ירבת  ובקברים   ,)Gorin-Rosen 2009( הרומית המאוחרת  שתוארך לשלהי התקופה 

תודה למשמרת הזכוכית אדריאן גנור, לציירת כרמן הרש ולצלמות קלרה עמית )איורים 1, 2, 1:3–4, 26( ודפנה גזית )איור 5:3–25(. את   1

המאמר ערכה דפנה שטראוס־דורון.
את הזכוכית חקרו נטליה כצנלסון ורות ג'קסון־טל; ממצאיהן טרם פורסמו.  2
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הם לתקופה זו או מעט מאוחר יותר )גורין־רוזן 2002(; בח'ירבת אל־נענה, ליד קיבוץ נען, שם נמצאו גם שרידים 
וראשית  הד'  )המאה  הביזנטית  ולראשית התקופה  הרומית המאוחרת  בית מלאכה שתוארך לשלהי התקופה  של 
Gorin-Rosen and Katsnelson 2007(; ובקברים מאותו פרק זמן שנחפרו בתל ברוך ויוחסו  המאה הה' לסה"נ; 

.)Jackson-Tal 2015( לאוכלוסייה שומרונית
הכלים יתוארו על פי סדר טיפולוגי, תחילה הקערות )איור 1( ולאחריהן בקבוקים, פכים ופכיות )איורים 2; 1:3(, 
וכן קנקנית, צנצנות, צפחת ודו־שפופרת תמרוקים )איור 2:3–6(. לאחר מכן יוצגו שיטות העיטור )איור 7:3–25(, 

ולבסוף תתואר הנטיפה )איור 26:3(.

קערות )איור 1(

נמצאו שברים מעטים של קערות, רובן במערה A )איור 1:1–5, 7, 8(; קערה אחת בלבד נמצאה במערה B )איור 
אופייניות לקבורה בתקופה הרומית,  או ראשית המאה הה' לסה"נ. הקערות  זמנן של הקערות המאה הד'   .)6:1
בקערות  השימוש  פחת  הביזנטית  ובתקופה  הרומית  התקופה  בשלהי  בהמשך,  לסה"נ.  הב'–הד'  במאות  בעיקר 
כמנחות קבורה. בבית הקברות בחורבת קסטרה, למשל נמצאו קערות בעיקר במכלולים המתוארכים למאות הב'–

הג' לסה"נ, ופחות במכלולים מן המאה הד' לסה"נ ואילך. טיפוסי הקערות שנמצאו בטירת כרמל מוכרים ממכלולי 
קבורה ומיישובים בגליל ובמקומות נוספים. חלק מהקערות הגדולות יכלו לשמש כמנחות קבורה, אך אפשר כי 

שימשו להגשת תקרובת במהלך טקסי הקבורה.
קערה מס' 1 שטוחה וגדולה, דמוית טס הגשה, ולה שפה מקופלת פעמיים בכפל רחב ומעובה. קערות מטיפוס 
זה נמצאו באתרים בסביבה, ובהן ג'למה )Weinberg and Goldstein 1988:49, Fig. 4-8:80, 81, ור' שם הפניות 
נוספות, ובהן הפנייה לצלחת גדולה מעוטרת, ששפתה עוצבה באופן דומה, שנמצאה במערת קבורה בבית שערים(. 
לקערה מס' 2 שפה זקופה, מקופלת חוצה בקיפול כפול היוצר שפה מעובה. טיפוס זה נמצא בבית המלאכה בג'למה 
שפה  ו־4   3 לקערות  נוספים.  רבים  ובאתרים   )Weinberg and Goldstein 1988:48−49, Figs. 4-7:71, 4-8:79(
מקופלת חוצה, חלולה; קערות מטיפוס זה מופיעות במגוון קטרים. קערה מס' 3 גדולה למדי, ולה שפה זקופה, 
כל התקופה  לאורך  נרחבת  גיאוגרפית  נטויה. לקערות תפוצה  ודופן  זקופה  ולה שפה  4 קטנה,  ואילו קערה מס' 
הרומית, והן נמצאו גם בטירת כרמל )Pollak 2005:9*–10*, Fig. 2:10–14( ובחורבת רקית )לרר־יעקובסון תשס"ג: 

לוח 3:2–6(. 
בג'למה  המלאכה  בבית  נמצאו  דומות  קערות  לשפה.  מתחת  חלול  דו־צינורי  כפל  ולה  עמוקה,   5 מס'  קערה 
)Weinberg and Goldstein 1988:53−54, Fig. 4-15:109, 111, 112( ובאתרים רבים בגליל, למשל בחורבת עוצה 
)Gorin-Rosen 2009:84–85, Fig. 2.52:1, 2, ור' שם הפניות נוספות ובהן גם לבית שערים ולמערת קבורה בגלבוע(. 
)Pollak 2005:7*, Fig. 1:6( ובחורבת רקית )לרר־יעקובסון תשס"ג: לוח  קערות דומות נמצאו גם בטירת כרמל 
 Gorin-Rosen and Katsnelson( הטיפוס נפוץ מאוד גם באזורים אחרים, ונמצאו למשל בח'ירבת אל־נענה .)7:1

Fig. 3:6−8 ,2007:81−83, ור' שם הפניות רבות נוספות(.

 לקערה מס' 6 רכס אופקי מתחת לשפה, והיא אופיינית למכלולים המתוארכים למאה הד' לסה"נ. קערות מטיפוס 
זה נמצאו בטירת כרמל )Pollak 2005:7*, Fig. 1:8, 9(, בחורבת רקית )לרר־יעקובסון תשס"ג: לוח 4:1, 5(, בבית 
המלאכה בג'למה, שייתכן כי שם יוצרו )Weinberg and Goldstein 1988:45−46, Fig. 4-6:49, 50, 53(, ובאתרים 
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איור 1. קערות.

רבים נוספים. שברים מס' 7 ו־8 הם בסיסי טבעת חלולים, ואפשר לשייכם לטיפוסי הקערות שהוצגו לעיל. מספרם 
הנמוך של הבסיסים במכלול תואם את מספרן המועט למדי של שפות קערה שנמצאו. בסיסים דומים נמצאו בחורבת 

עוצה )Gorin-Rosen 2009:86, Fig. 2.52:7, 8, ור' שם הפניות לג'למה ולקברים בגליל(. 
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בקבוקים, פכים ופכיות )איור 2(

1:3(; מרבית הכלים הסגורים נתגלו   ;15  ,7  ,4:2 A נמצאו רק ארבעה שברים של כלים סגורים )איורים  במערה 
במערה B )איורים 1:2–3, 5, 6, 8–14, 16–25; 2:3–25(. השפות יכולות להשתייך לבקבוקים או לפכיות, הנבדלים 
זה מזה בעיקר בתוספת הידית — ההופכת בקבוק לפך או לפכית — ובאופן עיבוד הבסיס. השפות, הידיות והבסיסים 
של הפכיות שנמצאו בטירת כרמל דומים לפכיות שנמצאו בחורבת קסטרה. אולם, עד כה פורסמו רק כלים ספורים 
מהרפרטואר העשיר של אתר זה )למשל, גורין־רוזן וכצנלסון תשנ"ט: איור 51 ]שלוש פכיות אופייניות[; קסטרא 

למרגלות הכרמל 40:1999 ]פכית[; גורין־רוזן 124:2021–126, איורים 13–16(.

נמצאו שפות אחדות מעוגלות באש של בקבוקים, שלחלקם שפה זקופה מעוגלת באש כהמשך לצוואר )לא צוירו( 
ולחלקם שפות משפך שקצותיהם מעוגלות באש )למשל, איור 1:2, 2(. בקבוקים עם שפות מעין אלו נפוצו מאוד 
בתקופה הרומית המאוחרת ובראשית התקופה הביזנטית, והם נמצאו למשל במערות הקבורה בח'ירבת א־שוביכה 
)גורין־רוזן 2002: מערה 1 — 298, איור 34:6, 35, 39, 41; מערה 2 — 306–307, איור 6:2–8(. על אחד הבקבוקים 

)איור 2:2( נראים שרידי חוטים דקים שנכרכו בצפיפות סביב הצוואר. 
אלו, השייכות  4(. שפות   ,3  :2 )איור  חלול  ולעתים  לעתים מהודק  פנימה,  בקיפול  נמצאו שפות מעוצבות  כן 
מעוטרים.  לכלים  והן  פשוטים  לכלים  הן  השתייכו  והן  מאוד,  נפוצות  ולקנקניות  לצנצנות  לפכיות,  לבקבוקים, 
הכרמל  למרגלות  )קסטרא  פנימה  מקופלת  משפך  שפת  שלהן  וצנצנות  קנקניות  נמצאו  למשל,  קסטרה  בחורבת 
17:1999 ]קנקנית[, 19 ]שתי צנצנות קטנות, מימין[, 60 ]צנצנת כחולה מעוטרת בניפוח לדפוס[(. בקבוק וצנצנת 

.)Gorin-Rosen 2009:92, 94, Fig. 2.54:1, 7( עם שפה מטיפוס זה נמצאו בחורבת עוצה
בחוט  ברובן  המעוטרות   — באש  מעוגלות  משפך,  שפות   — בקבוקים/פכיות  שפות  של  גדול  מבחר  נתגלה 
)איור  הצוואר  על  נוסף  וחוט  לשפה  מתחת  אחדים  בחוטים  או   ,)7−5:2 )איור  לשפה  מתחת  עבה  או  דק  אופקי 
 Weinberg and( בג'למה  המלאכה  בבית  נמצאו  יותר,  או  אחד  בחוט  המעוטרים  דומים,  ופכיות  בקבוקים   .)8:2

הערותבליהגווןסללוקוסמס׳

קערה רדודה גדולה מאוד )כ־40 ס״מ קוטר(, הזכוכית מכילה בועיות מעט חוליתכחלחל־ירקרק11011008
רבות וחלקיקי פסולת

קערה גדולה, קיפול מסיבי כפול, הזכוכית מכילה הרבה בועיות חוליתכחלחל־ירקרק בהיר21031006
וחלקיקים שחורים

חולית עם כתמים של ירקרק31031006
בלייה בגוון חלודה

קערה גדולה, השפה מקופלת ברישול, הזכוכית מכילה הרבה בועיות 
וחלקיקים כהים

הזכוכית מכילה בועיות וחלקיקים כהיםחומהירקרק41031006

מעט צמידה בתוך ירקרק־צהבהב51011008
הכפל

עיבוד עדין של כפל דו־צינורי, הזכוכית מכילה הרבה בועיות 
וחלקיקים כהים

כסופה וססגונית, מעט כחלחל בהיר מאוד62102015
מאכלת

איכות חומר נמוכה: סימני ניפוח וסיבוב, הרבה בועיות וחלקיקים 
כהים

עיבוד מרושל ואיכות החומר נמוכה: הרבה בועיות וחלקיקים כהיםכסופה וחוליתכחלחל־ירקרק71031006

קערה גדולה, הרבה בועיות וחלקיקים כהיםכסופה וחוליתכחלחל־ירקרק81031006

4איור 1
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איור 2. בקבוקים, פכים ופכיות.
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הערותבליהגווןסללוקוסכלימס׳

כסופה, ססגונית ירוק־זית–צהבהב2062012בקבוק/פך1
ומאכלת

שבור בצד שבו יכול היה להיות החיבור לידית, עיבוד מרושל ואיכות 
חומר נמוכה: סימני ניפוח וסיבוב, הרבה בועיות וחלקיקים כהים

כסופה מאכלת ירקרק2062012בקבוק/פך2
וצמידה חולית

איכות חומר נמוכה: סימני ניפוח וסיבוב, הרבה בועיות וחלקיקים 
כהים

כסופה, ססגונית כחלחל ירקרק בהיר2112020בקבוק/פך3
וצמידה חולית

עיטור חוטים דקים מאוד אלכסוניים, הזכוכית מאיכות נמוכה מאוד 
מלאה בועיות, חלקן סגלגלות אופקיות

עיבוד מרושל, חיבור גס של הידית לשפה, איכות חומר נמוכה: סימני חוליתירקרק־בהיר1031006פך4
ניפוח וסיבוב, הרבה בועיות וחלקיקים כהים

עיבוד מרושל ואיכות חומר נמוכה: הרבה בועיות וחלקיקים כהיםכסופה וחוליתכחלחל־ירקרק2072013בקבוק/פך5

איכות חומר נמוכה: סימני ניפוח וסיבוב, הרבה בועיות וחלקיקים צמידה חוליתכחלחל־ירקרק2112020בקבוק/פך6
כהים

מעט צמידה ירקרק־כחלחל בהיר10311006בקבוק/פך7
חולית

עיטור בחוטים בגוון הכלי, איכות חומר נמוכה: סימני ניפוח וסיבוב, 
הרבה בועיות וחלקיקים כהים

מעט צמידה ירקרק־כחלחל בהיר2112020בקבוק/פך8
חולית

עיבוד מרושל ואיכות חומר נמוכה: סימני ניפוח וסיבוב, עורקים 
כהים, הרבה בועיות וחלקיקים כהים

מעט צמידה ירקרק־כחלחל2112020בקבוק/פך9
חולית

שבר קטן למדי, הכלי והחוט באותו גוון. איכות חומר נמוכה: סימני 
ניפוח וסיבוב, עורקים כהים, הרבה בועיות וחלקיקים כהים

מעט צמידה כחלחל־ירקרק2112020בקבוק/פך10
חולית

ר׳ מס׳ 9

גוף: ירקרק־צהבהב, עיטור 2112020בקבוק/פך11
בחוט טורקיז

מעט צמידה 
חולית

ר׳ מס׳ 9, החוט בגוון לא אחיד: חלקו כמו הכלי וחלקו טורקיז

בקבוק/12
פכית

גוף: כחלחל־ירקרק בהיר, 2112020
עיטור בחוט טורקיז

מעט צמידה 
חולית

איכות חומר נמוכה: סימני ניפוח וסיבוב, עורקים כהים, הרבה בועיות 
וחלקיקים כהים

איור 2. )המשך( 
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Goldstein 1988:64−67, Figs. 4-22:207, 208, 211, 212, 217, 219−220, 224, 227; 4-31:262−265( ובחורבת 

עוצה )Gorin-Rosen 2009:92−94, Fig. 2.54:2−6(. בחלק מהכלים לחוטים גוון שונה מזה של הכלי, כמו כלים 
בגוון כחלחל־ירקרק בהיר המעוטרים בחוטים כחולים או בחוטי טורקיז )איור 11:2–13(, או כלים בגוון צהבהב־

חום המעוטרים בחוטי טורקיז )איור 14:2(. 
— ידיות סרט רחבות, מעוטרות בסירוק של  20(, ולחלקן   ,8:2 לחלק מהפכיות היו ידיות סרט פשוטות )איור 
צלעות אנכיות )איור 15:2–18(. הידיות עשויות מזכוכית כחלחלה־ירקרקה )איור 8:2, 15, 16(, כחולה כהה )איור 
18:2( או בגוון טורקיז )איור 17:2(. ידיות סרט דומות נמצאו גם בחורבת רקית )לרר־יעקובסון תשס"ג: לוח 1:8–3(. 
עשרות פכיות עם עיטור בחוט מתחת לשפה וידיות סרט רחבות נמצאו בחורבת קסטרה, אך רק אחדות מהן פורסמו 
)גורין־רוזן וכצנלסון תשנ"ט:38, איור 51; גורין־רוזן 2021: 124, איור 13(. פכיות נוספות עם שפת משפך מעוטרת 
בחוט, שמוצמדת אליה ידית סרט רחבה נמצאו בקברים בכסרא )שטרן תשנ"ח:111–113, איורים 22:5–24; 25:6(.

21:2( מתאפיינת בקצה צבוט החוצה ומהודק כמעין מדף קצר. ידיות דומות מופיעות על צנצנות,  ידית )איור 
פכיות וקנקניות מהתקופה הרומית המאוחרת, למשל על קנקנית מחורבת קסטרה )גורין־רוזן 2021: 124, איור 13 

]כלי ראשון מימין[(. 

4איור 2 )המשך(

הערותבליהגווןסללוקוסכלימס׳

גוף: כחלחל־ירקרק בהיר, 2112020פך13
עיטור בחוט טורקיז וידית 

טורקיז

מעט צמידה 
חולית

שפה והתחלת ידית, השפה לא רגולרית )שפה תלתנית?(

גוף: צהבהב־חום, עיטור 2112020בקבוק/פך14
בחוט טורקיז

שבר צוואר, הזכוכית באיכות טובה למדי

מעט צמידה ירקרק־כחלחל בהיר10311006פך15
חולית

שבר של ידית מרוכסת שרוחבה לא אחיד, הרבה בועיות וגופיפים

שבר ידיתירקרק־כחלחל בהיר2112020פך/פכית16

שבר ידית, גופיפים כהיםטורקיז2112020פך/פכית17

שבר ידית, הרבה גופיפים מעט עכורהירוק אמרלד2112020פך/פכית18

שבר ידיתירוק כהה וטורקיז2112020פך/פכית19

שבר ידיתטורקיז עם עורקים ירוקים2112020פך/פכית20

פכית/21
קנקנית

גוף ירקרק־צהבהב וידית 2112020
טורקיז בהיר

מעט צמידה 
חולית

שבר ידית

פך/פכית/22
צנצנת

שבר ידית, הדופן דקה, הזכוכית אינה אחידהמעט חוליתגוף צהבהב וידית טורקיז2072013

עיבוד מרושל: עובי דופן ובסיס משתנה, צלקת גסה עם שרידי זכוכית צמידה חוליתכחלחל־ירקרק2112020פכית23
ממוט הזגג 

ססגונית וצמידה כחלחל־ירקרק בהיר2112020פך/פכית24
חולית, מעט 

מאכלת

עיבוד מרושל ואיכות חומר נמוכה: צלקת גסה עם שרידי זכוכית 
ממוט הזגג בגוון שונה מגוון הכלי, הרבה בועיות קטנות

מעט צמידה ירקרק־כחלחל2112020פך/פכית25
חולית

עיבוד מרושל ואיכות חומר נמוכה: צלקת שחוממה לטשטוש, הרבה 
בועיות קטנות וגופיפים כהים
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נמצאו בסיסים אחדים שיכלו לשמש לבקבוקים או לפכיות: בסיס שטוח מעט ומעובה, שדופנו מתכנסת כלפי 
פנים )איור 23:2(; ושני בסיסים טבעתיים צבוטים חוצה וחלולים, שמרכזם דחוף פנימה ועליו צלקת גסה של מוט 
הזגג )איור 24:2, 25(. בסיסים אלה שייכים לפכיות וקנקניות דוגמת איור 2:3, הטיפוסיות לחורבת קסטרה ולבתי 
 Weinberg and Goldstein( המלאכה של חוף הכרמל. פכיות עם בסיסים מטיפוס זה נמצאו בבית המלאכה בג'למה
Fig. 4-29:229−231, 242−244 ,1988:67−69( ובחורבת עוצה )Gorin-Rosen 2009:95, Fig. 2.54:13, 14, ור' שם 

הפניות נוספות(. 

כלים שונים )איור 1:3–6(

בקבוק )איור 1:3(.— מן הבקבוק השתמרו הצוואר, שבתחתיתו כיווץ, והחלק העליון של הגוף. אף שהכלי שבור 

ושפתו חסרה, מאפייני הצורה וטיב החומר מלמדים על תאריכו המוקדם — המאה הג' עד ראשית המאה הד' לסה"נ 
— בהשוואה לשאר הכלים במכלול. טיפוס זה מוכר ממכלולי קבורה בגליל המערבי, למשל בחניתה שם נמצאו 
 Barag 1978:23,( בקבוקים שלהם צוואר דומה מאוד וגוף כדורי שתוארכו למאה הג' ולראשית המאה הד' לסה"נ

Fig. 12:45, 47 ,27 ,26, ור' שם דיון והפניות נוספות(. 

קנקנית )איור 2:3(.— מן הקנקנית השתמר שבר גוף שלו ידיות אוזן ומתחתן עיטור בפס גלי, אנכי המשוך לאורך גוף 

הכלי. שבר זה מייצג טיפוס שנמצא בחורבת קסטרה, ומוכר מקברים באזורים אחרים בארץ. אולם, בעוד שקנקנית 
זו והעיטור שהיא נושאת עשויים מזכוכית באותו גוון, מרבית הקנקניות שנמצאו בחורבת קסטרה הן דו־גוניות: גופן 
 ;9:iii עשוי מזכוכית בגוון בהיר, אך העיטור של הידיות והחוט המוסף הם בגוון כהה )גורין־רוזן וכצנלסון 1999: לוח
Gorin-Rosen 1998:23 and front cover; 2021: Fig. 13 [on the right](. קנקנית דו־גונית מטיפוס זה נמצאה במערה 
2 בח'ירבת א־שוביכה לצד כלים נוספים המתוארכים לשלהי התקופה הרומית המאוחרת וראשית התקופה הביזנטית 

)גורין־רוזן 312:2002, איור 30:5(. בסיס הקנקנית דומה מאוד לבסיסים אחרים שנתגלו בחפירה )איור 24:2, 25(. 

צנצנות )איור 3:3, 4(.— השתמרה שפה של צנצנת )איור 3:3( עשויה מזכוכית בגוון צהבהב שעוטרה בחוט בגוון 

ירוק־צהבהב מתחת לשפה; לידיות הכלי עורקים בטורקיז. באותו סל נמצאו שברי דופן של כלי, ככל הנראה צנצנת 
)איור 4:3(, שעוטרה בחוטי טורקיז בדגם המורכב מחוט אופקי ומעליו דגם זיגזג משוחרר, שחיבר כנראה בין הגוף 
לשפה או לצוואר. בחורבת קסטרה נמצאו צנצנות רבות שלהן כפל פתוח מתחת לשפה וצנצנות מעוטרות בזיגזג 
 ;22:1999 הכרמל  למרגלות  קסטרא   ;5  ,3:iii לוח  תשנ"ט:  וכצנלסון  גורין־רוזן  למשל,  )ר'  השפה  אל  מהכתף 
גורין־רוזן 124:2021, איור 13 ]בחזית משמאל[(. לצנצנות הללו  תפוצה רחבה, ואפשר למצוא אותן בגליל, למשל 
בח'ירבת א־שוביכה )גורין־רוזן 2002: מערה 1 — 296, איור 27:4; מערה 2 — 304, איור 4:1, 5, ור' שם הפניות 

.)Jackson-Tal 2015: Fig. 1.51:1( ובשפלת החוף, למשל בקברים בתל ברוך ,)נוספות

צפחת )איור 5:3(.— מן הכלי שרד שבר קטן מהבסיס. צפחות כאלה מוכרות היטב מהקברים בחורבת קסטרה )ר' 

למשל, גורין־רוזן 2021: איור 13 ]צפחת מונחת אופקית בחזית[(. גופן עדשתי ופחוס, צווארן קצר ומסתיים לרוב 
בשפת משפך מקופלת פנימה או מעוגלת באש; לרובן תוספת של ידיות המחברות בין השפה לכתף. 
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איור 3. כלים שונים, שיטות עיטור שונות ונטיפה.
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הערותבליהגווןסללוקוסכלימס׳

כתמים של כחלחל־ירקרק1031006בקבוק1
בלייה חומה־

שחורה

דופן דקה וכיווץ בחיבור בין הצוואר לגוף, חומר עכור מבליה, 
טיב החומר והבלייה שונים מכל הכלים האחרים, סימני ניפוח 

וסיבוב

כתמי בלייה כחלחל־ירקרק2102015קנקנית2
חומה

איכות חומר נמוכה: סימני ניפוח וסיבוב, הרבה בועיות וחלקיקים 
כהים, סימני עיבוד בכלי על הידיות ועל הצוואר 

ירקרק־צהבהב בהיר 2102015צנצנת3
ושרידי טורקיז בעיטור 

המוסף

מעט צמידה 
חולית

שבר קטן מאוד, איכות זכוכית נמוכה: הרבה בועיות וחלקיקים 
כהים

ירקרק־צהבהב בהיר 2102015צנצנת או פכית4
ועיטור בחוטי טורקיז 

מעט צמידה 
חולית

שרידי עיטור בחוט זיגזג שמשוך מהכתף כלפי מעלה ומעליו חוט 
אופקי דק. איכות זכוכית נמוכה: הרבה בועיות וחלקיקים כהים

שבר קטן בסיס צפחת והתחלת דופן, על הבסיס צלקת גסה צמידה חוליתירקרק־צהבהב זיתי2112020צפחת5
קטומה

דו־שפופרת 6
תמרוקים

קטע קטן משפופרת אחת והתחלת השפופרת השנייהצמידה חוליתירקרק־צהבהב זיתי2112020

ירקרק־צהבהב בהיר עם 2112020צנצנת או פכית7
חוט טורקיז

איכות הכלי טובה למדימעט חולית

צהבהב בהיר עם חוטי 2112020צנצנת או פכית8
טורקיז

עיטור בחוט אופקימעט חולית

חום צהבהב בהיר עם 2112020צנצנת או פכית9
חוטי טורקיז

עיטור בחוט בדגם זיגזגמעט חולית

ירקרק־צהבהב עם חוט 2112020צנצנת או פכית10
טורקיז

שבר גוף עם עיטור בחוט אופקי דק ומתחתיו חוט משוך בדגם ססגונית
זיגזג 

ירקרק בהיר עם חוט 2112020צנצנת או פכית11
מאותה זכוכית עם 

עורקים כהים

שני חוטים אופקיים וביניהם חוט בדגם זיגזג, זכוכית באיכות מעט חולית
נמוכה מלאה גופיפים זרים

כנ״ל חום צהבהב בהיר 2112020צנצנת או פכית12
עם חוטי טורקיז

שרידי חוט אופקי ועיטור בטיפהמעט חולית

–13
18

בקבוקים/
פכיות

שברים של כלים המעוטרים בשקערוריותססגונית וחוליתכחלחל בהיר2112020

מעט צמידה צהבהב־זיתי בהיר2112020בקבוק/פכית19
חולית

מנופח בעיטור צלעות עדין מסובב

חלק עליון של הגוף, מנופח מסובב צפוףמעט חוליתצהבהב־ירקרק2112020בקבוק/פכית20

מנופח מסובב מרווח מאודססגונית וחוליתירקרק־חלחל בהיר2112020בקבוק/פכית21

ירקרק־כחלחל בהיר 2112020בקבוק/פכית?22
מאוד

בועיות קטנות, עיבוד עדין ומוקפדמעט חולית

דגם צלעות אלכסוניות ודפנות דחופות לשקערוריותמעט ססגוניתכחלחל בהיר2112020בקבוק/פכית23

ירקרק בהיר כמעט חסר 2112020בקבוק/פכית24
צבע

ר׳ 23מעט ססגונית

ירקרק בהיר כמעט חסר 2112020בקבוק/פך25
צבע

ר׳ 23מעט ססגונית

מעט חולית טורקיז2112020נטיפה26
ומאכלת

שלמה, הזכוכית מכילה עם גופיפים שחורים

4איור 3
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דו־שפופרת תמרוקים )איור 6:3(.— פריט זה צר למדי, ושרד ממנו שבר של שפופרת אחת בלבד. שפופרות כפולות 

וכצנלסון  גורין־רוזן  )למשל,  קסטרה  בחורבת  רבים  בקברים  נמצאו  מעוטרות  וחלקן  מגוונות  שידיותיהן  לכחל 
כרמל  גם בטירת  כמו   ,)15 איור   ,124:2021 גורין־רוזן   ;59:1999 הכרמל  למרגלות  קסטרא   ;4:iii לוח  תשנ"ט: 
ובשקמונה )Gorin-Rosen 2010:214–215, Figs. 2:12, 3:16, ור' שם הפניות נוספות(. שני שברים של דו־שפופרות 

צרות למדי, הדומות לפריט המתואר כאן, נמצאו בחורבת רקית )לרר־יעקובסון תשס"ג: לוח 1:12, 2(.

שיטות עיטור )איור 4:3, 7–25(

עיטור בחוטי זכוכית )איור 3: 4, 7–12(.— לקבוצה זו שייכים כלים שעוטרו בחוטי זכוכית בגוון כהה מזה של 

הכלי, הן על השפה )כמו באיור 11:2–14( והן על הגוף )איור 4:3, 7–12(. רוב החוטים שעיטרו את הכלים במכלול 
זה עשויים מזכוכית בגוון טורקיז. חוטי הזכוכית כרוכים סביב הכלי אופקית )איור 7:3–12( או בדגם זיגזג )איור 
4:3, 9–11( או בשילוב של חוטים אופקיים ודגם זיגזג )איור 4:3, 10–11(. עיטור בחוטי זכוכית בגוון שונה מגוון 
הכלי היה שכיח מאוד בתקופות הרומית המאוחרת והביזנטית, והמשיך להופיע גם בתקופה האומיית, אך צורות 
המתוארכים  קסטרה  בחורבת  בקברים  נמצאו  זה  באופן  המעוטרים  רבים  כלים  התקופות.  לאורך  השתנו  הכלים 
וחוט  אופקיים  חוטים  המשלב  עיטור  פורסמו(.  )טרם  הביזנטית  התקופה  וראשית  המאוחרת  הרומית  לתקופה 
זיגזג בגוון טורקיז נמצא על שני כלים שונים — קערה וצנצנת — במערה 2 בח'ירבת א־שוביכה, במכלול קבורה 
 .)4  ,2:1 304:2002, איור  המתוארך לשלהי התקופה הרומית המאוחרת ולראשית התקופה הביזנטית )גורין־רוזן 
נמצאה  טורקיז,  בגוון  זיגזג  וחוטי  אופקיים  חוטים  בה  שמשולבים  ירקרק־כחלחל,  בגוון  זכוכית  לקערת  דוגמה 

.)Gorin-Rosen 2009:85−86, Fig. 2.52:6( בחורבת עוצה

עיטור בשקערוריות )איור 13:3–18(.— מן הקבוצה השנייה, ובה כלים שגופם מעוטר בדגם שקערוריות, נמצאו 

בחפירה שברים אחדים השייכים לבקבוקים או לפכיות. לפי גודל השקערוריות והמרחק ביניהן, כמו גם גוון הזכוכית 
וטיבה, נראה שהשברים שייכים לשלושה או ארבעה כלים שונים. עיטור מעין זה שכיח מאוד בכלים שנמצאו בבית 
הקברות בחורבת קסטרה, למשל קנקניות שתוארכו למאות הד'–הה' לסה"נ )קסטרא למרגלות הכרמל 17:1999(, 
ובג'למה )Weinberg and Goldstein 1988:77, Figs. 4-37:335, 336(. במכלול קבורה המתוארך לשלהי התקופה 
פכיות  שלוש  נמצאו  א־שוביכה  בח'ירבת   2 במערה  שנתגלה  הביזנטית  התקופה  ולראשית  המאוחרת  הרומית 
מעוטרות בשקערוריות על הגוף; לפכיות אלו שפת משפך מקופלת פנימה, צוואר מעוטר בחוטי זכוכית וידית סרט 
אחת )גורין־רוזן 309:2002, איור 4א:21–23(, פכיות דומות נמצאו בקברים בכסרא )שטרן תשנ"ח:116–117, איור 

8: 33–34, ור' שם הפניות ללוחמי הגטאות, לשומרון ולג'למה(. 

עיטור בדפוס )איור 19:3–25(.— נמצאו שברים אחדים של כלים מעוטרים בדפוס, שרובם מעוטרים בדגם צלעות 

אנכיות או מסובבות, צפופות או מרווחות. אלה כוללים שברים של שני בקבוקים/פכיות מזכוכית בגוון צהבהב־
חום )איור 19:3, 20(, הראשון עם צלעות אנכיות רדודות והשני בדגם צלעות צפופות מסובבות; ייתכן שאחד מהם 
שייך לבקבוק או לפכית עם שפת משפך מזכוכית בגוון דומה )איור 1:2(. כן שייכים לקבוצה זו שני שברים מקרבת 
הבסיס, ששרד בהם הקצה התחתון של דגם צלעות המסתיים בגימור מעוגל )לא צולמו(, בדומה לסיומת של הדגם 
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4ב:24–26(  איור   ;312–311:2002 )גורין־רוזן  2 בח'ירבת א־שוביכה  בפכיות המנופחות לדפוס שנמצאו במערה 
ולכלי מהתקופה הרומית המאוחרת וראשית התקופה הביזנטית שנמצא במערת קבורה בכסרא )שטרן תשנ"ח: איור 
32:8(; ושבר השייך לכלי שנופח לדפוס בדגם מצולע מרווח שסובב ויצר דגם אלכסוני מרווח )איור 21:3(, בדומה 
לכלי שנמצא במערה 2 בח'ירבת א־שוביכה עם הפכיות שהוזכרו לעיל )גורין־רוזן 312:2002; איור 4ב:27(. שבר 

אחד מייצג דגם מעט יותר מורכב של צלעות אנכיות המתחברות בחלקן העליון לדגם קשתות )איור 22:3(.
23:3–25( מייצגים דגם מצולע מורכב. הכלי נופח תחילה לדגם צלעות אנכיות שסובבו  שלושה שברים )איור 
לדגם אלכסוני, ולאחר מכן הדופן שלו נדחפה פנימה לשקערוריות במרווחים קבועים. קנקנית מנופחת לדפוס עם 
דגם צלעות מסובבות ושערוריות צפופות בחלק הרחב של הגוף נמצאה בקבר בכסרא )שטרן תשנ"ח:114–115, 

איור 29:7, צילום כריכה אחורית,  ור' שם הפנייה לכלי דומה מצור(. 

נטיפה )איור 26:3(

הנטיפה עשויה מזכוכית בגוון טורקיז כלולאה שלה עיבוי בחלקה התחתון. נטיפות רבות מטיפוס זה התגלו בקברים 
בחורבת קסטרה לצד חרוזים )Gorin-Rosen 1998:4(. אף שזוהי הנטיפה היחידה ששרדה את השוד במערה, היא 
מלמדת שגם בטירת כרמל נקברו מתים עם מחרוזות ונטיפות, בדומה לנקברים בחורבת קסטרה ובמקומות אחרים. 

נטיפה מטיפוס זה נמצאה גם במערה 1 בח'ירבת א־שוביכה )כצנלסון 323:2002–324, איור 24:1(.

סיכום

השברים שנמצאו במערה הם המעט המעיד על המרובה. המגוון, הצורות, טיב הזכוכית והגוונים מעידים על הדמיון 
הרב לכלים שנמצאו בבתי הקברות בטירת כרמל, בחורבת קסטרה, בשקמונה וביישובים הכפריים בכרמל, דוגמת 
רקית וסומקה, וכן באתרים שנמצאו למרגלות הכרמל — ג'למה בצפון הרכס ואום א־זינת בדרומו — ואף בתפוצה 
יותר. במרבית האתרים שנזכרו נמצאה פסולת מתעשיית זכוכית שתוצרתה נמצאה במערות בטירת כרמל  רחבה 

)גורין־רוזן 2021(. 
הזכוכית שנסקרה כאן היא הדוגמה הראשונה לתפארת התוצרת של בתי מלאכה אלה ולתרבות הקבורה שאפיינה 
את אוכלוסיית האזור בשלהי התקופה הרומית המאוחרת. קבורה עתירת חפצים ומנחות מעידה על האוכלוסייה 
האמידה שהתגוררה בסמוך. עם זאת, קשה לקבוע אם הנקברים היו שומרונים, פאגנים או קהילה נוצרית קדומה, 

שכן המערה נשדדה והפריטים שנמצאו אינם מאפשרים זיהוי ודאי.
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Ṭirat Karmel: Glass Vessels from Late Roman– Early Bezantine 
Burial Caves

Yael Gorin-Rosen

Two burial caves (A and B; see Said 2021) in Ṭirat Karmel yielded 62 fragments of glass vessels, 

comprising a large variety of types, and one glass pendant. Most of the vessels and the pendant were 

discovered in Cave B (Figs. 1:6; 2:1–3, 5, 6, 8–14, 16–25; 3:2–26), while in Cave A only 11 vessels were 

found (Figs. 1:1–5, 7, 8; 2:4, 7, 15; 3:1). The wide range of forms and decorations is characteristic of the 

local repertoire, produced in either one or more workshops that operated at the foot of the Carmel Ridge. 

All the glass vessels found in the excavation date from the fourth and early fifth centuries CE, except for 

a single bottle (Fig. 3:1), which probably indicates a burial in the third or early fourth century CE. The 

burial caves were looted in the past, but the glass finds left behind attest to the rich assemblage of glass 

items that was interred in the caves.

The vessels and the pendant are very similar to objects found in tombs previously excavated in Ṭirat 

Karmel and its vicinity; in the large, nearby cemetery at Ḥorbat Qasṭra, whose findings are yet to be fully 

published; and in the tombs excavated at Tel Shiqmona, of which only a few vessels have been published 

to date. Additional assemblages with similar vessels were found over a wide distribution, for example in 

the Western Galilee, the Shephelah and the Coast. 

Some of the vessels are very similar to those found at glass-workshop sites, such as Jalame, on the 

northeastern slopes of the Carmel, which dates from the second half of the fourth century CE; Ḥorbat 

Raqit, in the southern part of the Carmel, where a small glass workshop operated; and at Ḥorbat Sumaqa, 

a Jewish village in the southeast part of the Carmel.

Since most of the glass vessels found in the cemeteries at Ṭirat Karmel and Ḥorbat Qasṭra have not 

yet been published, the repertoire presented in this report is the first fully published assemblage of burial 

offerings to shed light on the splendid glass production of the Carmel coast during the Late Roman and 

early Byzantine periods.

Captions to Illustrations

Fig. 1. Bowls.

Fig. 2. Bottles, jugs and juglets.

Fig. 3. Various vessels, various decoration techniques and a pendant.
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