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חורבת חנות: מערות קבורה מהתקופות הרומית–הביזנטית

רדואן בדחי ואיתן איילון

חורבת חנות אשר ליד צור יגאל נסקרה לראשונה בשנת 1991 בסקר מפת טייבה )מפה 61; איילון וינאי תשנ"א; 

איור 1(. לקראת הקמת היישוב צור יגאל, נסקרו בשנים 1992–1993 שוליה הדרומיים של החורבה ושטח חקלאי 

מדרום לה, ומתקנים שונים נחפרו בהם )איילון תשנ"ד; תשע"ב; איור 2(. בעקבות הסקר והחפירות נערכו באתר 

)לרבות  הדרומיים  בשוליה   1995 בשנת  תשנ"ז(,  )גליק  המערביים  בשוליה   1994 בשנת  אחדות:  הצלה  חפירות 

)סגל תשס"ג(. לבד  והמערביים  ובשנת 1998 בשוליה הדרומיים  מערות קבורה מהתקופה הרומית; בק תשנ"ז(, 

מחרסים ספורים מתקופת הברונזה הקדומה, מתקופת הברזל ומראשית התקופה האסלאמית הקדומה, מעיד הממצא 

שבאתר התקיימה התיישבות נרחבת בתקופות הרומית, הביזנטית, הממלוכית והעות'מאנית. 

איור 1. מפת איתור א': חורבת חנות והחפירות בסביבתה.
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 ,1996 יולי  בחודש  שנתגלו   )3–1:2 איור   ;19865–70/608065–70 )נ"צ  קבורה  מערות  בשלוש  דן  זה  מאמר 

במהלך הרחבת כביש הכניסה לכוכב יאיר ולצור יגאל.1 הן ממוקמות בשוליים הדרומיים של חורבת חנות, סמוך 

זו בציר צפון־מזרח–דרום־מערב;  זו לצד  הִקרטון,  נחצבו בסלע  )תשנ"ז(. המערות  למערות הקבורה שחפרה בק 

הפתחים בשלושתן פונים דרומה, לעבר עמק קטן. המערות נפגעו בחלקן הצפוני מעבודות הפיתוח. כ־20 מ' ממערב 

להן תועד מבנה גזית, אולי מבנה קבורה )מאוזוליאום(.

מערה 1 )תכנית 1(

פתח המערה )0.55 מ' רוחב, כ־0.65 מ' גובה( נמצא חסום באבן רבועה. מן הפתח הובילו שתי מדרגות חצובות אל 

 ;L102( סמוך למרכז האולם נחצב ברצפה בור ליקוט .)אולם הקבורה, שמתארו טרפזי )3.00 × 3.15 מ', 1.7 מ' גובה

 L101 ,]שפך עליון[ L100( 'חלל האולם נמצא מלא באדמה לגובה של 0.7–0.8 מ .)0.75 × 0.90 מ', 0.5 מ' עומק

]מילוי מהודק מתחתיו[(. בדופנות המערה נחצבו שמונה כוכי קבורה: בדופן הדרומית, משני עברי הפתח, נחצבו 

 ;)L106–L104( בדופן המזרחית — שלושה כוכים ;)איור 3 ;L111 ,L103( כוכים שפתחיהם נחתמו בלוחות אבן

איור 2. מפת איתור ב': מערות ומתקנים מדרום לחורבת חנות.
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בדופן הצפונית — שני כוכים )L109, L108( וכוך שחציבתו לא הושלמה )L107(;2 ובדופן המערבית — כוך אחד 

 0.65 )L110( 0.50 × 1.45 מ', וגובהו 1 מ'; מידות הכוך הגדול ביותר )L108( מידות הכוך הקטן ביותר .)L110(

× 1.90 מ', וגובהו 0.9 מ'. בכוכים נמצא מילוי עפר )0.2–0.3 מ' גובה(. רוב הממצא, לרבות הנרות )טבלה 2( וכלי 

הזכוכית )ר' ג'קסון־טל 2018: איור 1(, התגלה באולם ובבור הליקוט )טבלה 1(.3 בכוכים התגלו ממצאים מעטים 

לצד עצמות אדם בקבורה ראשונית שהופרעה או בקבורה משנית. בכוכים נמצאו בסך הכול 18 פרטים בוגרים ו־16 

ילדים )ר' אשד 2018(.

תכנית 1. מערה 1, תכנית וחתכים.
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טבלה 1. מיקום הממצא במערה 1

כלי זכוכיתכלי חרסמיקום במערה

)ר׳ ג׳קסון־טל 2018(

חרוזים, כפתורים/כלי עצם ואבן  

פלכים

)ר׳ דריי 2018( 

עצמות אדם

)ר׳ אשד 2018(

אולם הקבורה 

)L101 ,L100(

4 קערות )איור 1:4–4(

9 סירים )איור 5:4–13(

6 קנקנים )איור 14:4–18; 

אחד לא צויר(

2 פכים )איור 19:4, 20(

פכית מעוותת )איור 21:4(

4 נרות )איור 1:5–4; טבלה 

)5 ,4 ,2 ,1:2

שברי נרות* 

)טבלה 6:2–11, 14–16, 

)28–26 ,22–20

4 קערות )איור 1:1, 

)2

קערה

בסיס קערה/בקבוק

בקבוק/בקבוקון

כוס

קערת נר?

שבר גוף

סיכות או מקלוני 

איפור )שברים; איור 

)5:5

מקבת/אבן קלע )איור 

)6:5

בור הליקוט 

)L102(

קערה/מכסה )איור 1:6(

קנקן )איור 2:6(

פך )איור 3:6(

פך/קומקום )איור 4:6(

7 שברי נרות* )איור 5:6–8; 

טבלה 12:2, 17–19, 23–25(

כפתור/פלך מחרס 

)איור 13:2(

לפחות 4 בוגרים ו־4 כוך 103 

ילדים

2 שברי נרותכוך 104

)טבלה 13:2, 29(

לפחות 4 בוגרים ו־3 

ילדים

בקבוק )איור 1:7(כוך 105

נר )איור 2:7; טבלה 3:2(

44 חרוזים )זכוכית, 

פיאנס, קרניליאן, 

קלצדון; איור 1:2–9(      

2 נטיפות זכוכית 

)איור 10:2, 11( 

לפחות 4 בוגרים ו־5 

ילדים

סיכה/מקלון איפור כוך 106

)שבר; איור 3:7(

לפחות בוגר אחד 

וילד אחד

כוך 107

)לא גמור(

כוך 108

כוך 109

לפחות 2 בוגרים ו־2 בקבוקון )איור 3:1(כוך 110

ילדים

לפחות 3 בוגרים כוך 111

וילד 

* ייתכן ששברים אחדים שייכים לנר אחד.
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הממצא )איורים 4–7(

כלי חרס )איורים 4; 1:5–4; 6; 1:7, 2(.— באולם )L101 ,L100( התגלה מכלול מגוון של כלי חרס )איורים 4; 

1:5–4(. הקערות )איור 1:4–4(, סיר הבישול באיור 7:4, ואולי גם אלה באיור 5:4, 8 ו־11, הקנקן באיור 17:4, הפך 

באיור 20:4, וכן הנרות המקורצפים )איור 1:5, 2; טבלה 1:2, 2( ונרות הדרום )איור 3:5, 4; טבלה 4:2, 5(, הם 

מהמאה הא' ומראשית המאה הב' לסה"נ. יתר הכלים מתוארכים למאות הב'–הד' לסה"נ. בסיס פכית שהתעוות 

במהלך הצריפה )איור 21:4( מעיד אולי על ייצור כלי חרס באתר.

הממצאים מבור הליקוט )L102; איור 6( כוללים קנקן מהתקופה הרומית )איור 2:6(; שברים של נר מקורצף )איור 

5:6; טבלה 12:2(, נרות דרום )איור 6:6–8; טבלה 17:2–19( ונרות עגולים )טבלה 23:2–25(; פך ופך/קומקום 

)איור 3:6, 4; זבולון ואולניק תשל"ח:70( מהמאות הב'–הד' לסה"נ )האחרון שימש כנראה לחימום מים, ואולי 

אף לפעולות הקשורות בקבורה; קלונר תש"ם:255(; קערה או מכסה )איור 1:6( מהתקופה הביזנטית; וכפתור או 

משקולת פלך )ר' דריי 2018: איור 13:2(.

שימש  זה  כלי  תשל"ח:96(.  ואולניק  זבולון   ;1:7 איור  )'צלוחית';  אגס  דמוי  שגופו  בקבוק  נמצא   105 בכוך 

לשמנים או לבשמים, והוא שכיח בקברים מן המאות הא' לפסה"נ – הא' לסה"נ. שפתם של כלים אלה בדרך כלל 

מופשלת, ובסיסם שטוח; הווריאנט המוצג כאן שונה במקצת. כלי דומה נמצא במערת קבורה בשטח חקלאי סמוך 

ליישוב )איילון תשע"ב:134(. כן נמצא נר מקורצף )איור 2:7; טבלה 3:2(. שבר נר דומה נמצא בכוך 104.

איור 3. מערה 1, הפתח, המדרגות והכוכים שלצדם; משמאל — לוחות אבן שחתמו את כוכים. מבט לדרום.
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.)L100( איור 4. מערה 1, כלי חרס מהאולם
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4איור 4

הקבלותסלכלימס׳

קלדרון תשע״א: איור 2018-420:1קערה1
Bar-Nathan 1981: Pl. 10:22
Berlin 2006: Fig. 2.6:8, 10

2018-10Lapp 1961: Type 51.1Jקערה2
Berlin 2006: Fig. 2.6:23

זיסו וגנור תשס״ח: איור 2018-51:7קערה3
Glick 2006: Fig. 8:2, 3

2016-7קערה4

הדד תשס״ז: איור 2018-101:4סיר בישול5
Crowfoot, Crowfoot and Kenyon 1957: Fig. 69:3

אלגביש 1977: לוח IV:2016-1020סיר בישול6
Magness 1993:212, No. 1; 2008:71, No. 819 

קלונר וטפר 1987: איור 2015-66:165סיר בישול7

2015-1Adan-Bayewitz 1993: Pl. 4A:7, 13סיר בישול8
Loffreda 1974: Fig. 2:9
Calderon 2000: Pl. I:37

2015-2סיר בישול9

הרשקוביץ תשמ״ז: איור 2018-812:1סיר בישול10
Meyers, Strange and Meyers 1981: Pl. 6.5:10     

קלדרון תשע״א: איור 2018-58:1סיר בישול11
Loffreda 1974: Fig. 2:16 Tzaferis 1980: Fig. 3:29

2015-1Magness 1993:216, Form 1A:1סיר בישול12

2022-5Meyers, Strange and Meyers 1981: Pls. 6.1:3; 8.17:3סיר בישול13

קלדרון תשע״א: איור 2015-125:1קנקן14

2015-13Calderon 2000: Pl. I:10קנקן15

זיסו ואחרים תש״ע:497, לוח 2018-113:2קנקן16
Glick 2006: Fig. 10:3

פורת ואחרים תש״ע:160, לוח 2018-15:1קנקן17

זיסו ואחרים תש״ע:497, לוח 14:2
Geva 2010: Pl. 4.2:9

2018-12Magness 1993:224, Form 4A:2קנקן18
Taxel 2009: Fig. 3.3:7

הדד תשס״ז: איור 2015-125:4פך19

הדד תשס״ז: איור 2018-136:4פך20
Bar-Nathan 1981: Pl. 1:14
Berlin 2006: Fig. 2.9:10

2015פכית מעוותת21
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.)L101 ,L100( איור 5. מערה 1, נרות וממצא נוסף מהאולם



9רדואן בדחי ואיתן איילון

4איור 5

הקבלות והערות סללוקוסכלימס׳

ר׳ טבלה 10120371:2נר1

ר׳ טבלה 10120382:2נר2

ר׳ טבלה 10020194:2נר3

ר׳ טבלה 10020245:2נר4

זוסמן תשמ״ב:32, לוח VIII:100201912סיכת עצם5

1002021מקבת/אבן קלע6

.)L102( איור 6. מערה 1, כלי חרס מבור הליקוט

100

הקבלות והערותסלכלימס׳

2042-4Meyers, Strange and Meyers 1981: Pl. 8.20:1קערה/מכסה1
Johnson 1988: Fig. 7-27:449
Magness 1993:215, No. 7

2042-5Crowfoot, Crowfoot and Kenyon 1957: Figs. 70:5; 71:4קנקן2

2042-3Glick 2006: Fig. 11:8פך3

איילון תשנ״ו: לוח X:2042-71פך/קומקום4
Crowfoot, Crowfoot and Kenyon 1957: Fig. 70:10
Magness 1993:242, Form 1:2

ר׳ טבלה 2056-412:2נר5

ר׳ טבלה 17:2 2056-1נר6

ר׳ טבלה 18:2 2056-2נר7

ר׳ טבלה 19:2 2056-3נר8
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במערה נמצאו בסך הכל שלושה נרות תמימים, שניים שלמים ו־29 שברים, השייכים ל־27 נרות לכל הפחות )טבלה 

2(; חלק מן השברים שחוקים, ואחרים מכוסים בצמידה שהקשתה על זיהוי עיטוריהם. רוב הנרות מקורצפים )טיפוס 

'בית הורדוס'(, חלקם מטיפוס נרות הדרום ושברים אחדים הם מהטיפוס הרומי העגול; ארבעה שברים לא זוהו. 

מכלולים דומים התגלו, למשל, בקבוצת קברים שחפר ש' פיפאנו בשנת 1986 בחורבת רעש הסמוכה )בתחומי כוכב 

יאיר; הרשאה מס' A-1414( ובמערת קבורה בנתניה )רייך תשמ"ב: ציורים 16, 17(. נר מקורצף תמים ואחד הנרות 

השלמים מטיפוס זה )איור 1:5, 2; טבלה 1:2, 2(, שנמצאו על רצפת האולם, מעידים שהקבורה במערה החלה במאה 

הא' לסה"נ )Rosenthal and Sivan 1978:80; Barag and Hershkovitz 1994:46, 125; Hadad 2002:13(. בקבוצה 

זו נכללים הן נרות בעלי חרטום קצר, רחב וחסר עיטור והן בעלי חרטום ארוך וצר יחסית, המעוטר לעתים בקו 

חרות לרוחבו. נרות הדרום )או נרות יהודה; Barag and Hershkovitz 1994:78( שימשו בין השנים 70–135 לסה"נ 

לערך )זוסמן תשל"ב:Barag and Hershkovitz 1994:72–78; Rosenthal-Heginbottom 1995:244 ;33–32(. אלה 

שהתגלו כאן )איורים 3:5, 4; 8:6; טבלה 4:2, 5, 19( שונים מנרות הדרום הרגילים בכך שרובם חסרי דגם מרכזי 

על החרטום, ואין בהם עיטור מעגלים בצדיו. זו כנראה הווריאציה הצפונית של משפחה זו )זוסמן תשמ"ח:96; 

אביעם Hadad 2002:16 ;136:2002(. שתי המשפחות הללו — נרות מקורצפים ונרות הדרום — מרמזות שבתקופה 

הנרות  מבין  הם המאוחרים  או שחור,  אדום  חיפוי  העגולים, שלרובם  הרומיים  הנרות  יהודים.  נקברו במערה  זו 

במערה. טיפוס זה הופיע במחצית השנייה של המאה הא' או בסופה, ושימש בעיקר במאות הב'–הג' לסה"נ )זוסמן 

.)Rosenthal and Sivan 1978:85; Hadad 2002:16; Magness 2008:129 ;97:תשמ"ח

.)L106 ,L105( איור 7. מערה 1, ממצא מהכוכים

הקבלות והערותסללוקוסכלימס׳

זיגלמן תשמ״ח: איור 1052060-131בקבוק1

רייך תשמ״ב: ציור 9:15

ר׳ טבלה 10520653:2נר2

זוסמן תשמ״ב:32, לוח VIII: 106210812סיכת עצם3
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טבלה 2. הנרות ממערה 1

הקבלות והערות*תיאורמידות )ס״מ(טיפוסאיורסללוקוסמס׳

גובהרוחבאורך

תמימים/שלמים

שלם כמעט לגמרי; גוף עגול )סימני 8.36.42.3מקורצף110120371:5

האבניים ניכרים על פנים הבסיס( עם סימני 

קרצוף; טין ורוד־כתום בהיר; סביב העין 

מדף רחב, וסביבו טבעת צרה וגבוהה; 

החרטום קשות ולא סימטרי; הפייה 

מפויחת; הבסיס משוטח

Neidinger 1982: Pl. 21:4

תמים; גוף עגול עם סימני קרצוף; טין 9.16.82.9מקורצף210120382:5

כתום; סביב העין מדף קעור במקצת, 

וסביבו טבעת גבוהה; החרטום קצר, רחב, 

ואינו סימטרי; חיבורו לגוף גס במקצת, עם 

סימני החלקה בצד ימין; הפייה מפויחת; 

בסיס משוטח ועליו סימני ניתוק בחוט

ישראלי ואבידע 1988: מס׳ 

59
Rosenthal and Sivan 1978: 
No. 331

שלם כמעט לגמרי; גוף עגול עם סימני 8.76.12.7מקורצף310520652:7

קרצוף; טין חום בהיר; סביב העין מדף 

שטוח, וסביבו טבעת גבוהה; החרטום 

ארוך וצר יחסית, קשות במקצת; במרכזו 

חרות קו לרוחבו; הפייה מפויחת; הבסיס 

משוטח

פורת ולוי תשנ״ג: איור 1:2
Rosenthal-Heginbottom 
1995: Fig. 5.21:2

תמים; גוף אגסי; טין כתום בהיר; סביב 9.35.83.1דרום410020193:5

העין מדף קעור, צר מאוד, וסביבו שתי 

טבעות; על הכתף, התחומה בטבעת 

חיצונית, עיטור חוזר בדגם של עלה ושתי 

לולייניות, שתחתיתו בדרך כלל חסרה 

)השוו לדגם על החרטום באיור 5:18; 

טבלה 6:6(; ידית כפתור מעוגלת וקטומה; 

החרטום קשות, ומשני צדיו כנפיים 

מנוונות, שכמעט אינן בולטות מהגוף; 

רכס רוחבי במרכז החרטום מתלכד עם שני 

קווים דומים בשוליו, היוצרים את קצות 

הכנפיים; הפייה מפויחת; בסיס טבעת 

כפול, שבמרכזו נקודה נמוכה

לעיטור על הכתף:
Oren and Rappaport 1984: 
Fig. 14:2
Rosenthal-Heginbottom 
1995: Fig. 5.21:9

לדגם על החרטום:
Zias 1980: Fig. 4:5

תמים; גוף עגול; טין צהבהב; העין מוקפת 8.35.33.0דרום510020244:5

בשתי טבעות; על הכתף, התחומה בטבעת 

חיצונית, עיטור חוזר מטושטש, אולי 

קשתות ובתוכן נקודות; ידית זיז עגולה 

מלאה; החרטום קשות, לא מעוטר, ומשני 

צדיו כנפיים מקורצפות בולטות; הפייה 

מפויחת; בסיס טבעת שטוח

לדגם העיטור:

זוסמן תשל״ב: מס׳ 149, 

198; תשמ״ח: מס׳ 13

ישראלי ואבידע 1988: מס׳ 

168

שברים

חיפוי אדוםמקורצף61002015

שתי פיות; מפויחותמקורצף71002018-1

* מראי מקום שולבו רק בהופעה הראשונה של צורה או עיטור
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טבלה 2. )המשך(

הקבלות והערות*תיאורמידות )ס״מ(טיפוסאיורסללוקוסמס׳

גובהרוחבאורך

שני חרטומים; פיות מפויחות; באחד מהם מקורצף81002028

ניכרת החדרת החרטום לגוף הנר

בסיס וחרטום; טין צהבהב; פייה מפויחת; מקורצף91002030

סימני אבניים על הבסיס בפנים

בסיס משוטח, ובתוכו סימני אבנייםמקורצף101002034

בסיס טבעת דק, ובתוכו סימני אבנייםמקורצף111002034

פייה מפויחת מקורצף  121022056-45:6

חרטום שלו קו חרות לרוחבו; הפייה מקורצף131042084-1

מפויחת

חיפוי שחור; בסיס טבעת רחב ונמוך, מקורצף?141002022-1

מחורץ במרכזו

מקורצף?151002031

כתף; מעוטר בטבעת חיצונית ובדגם דרום161002018-2

קנוקנות?

כתף; ידית זיז מלאה )לא צולמה(; טין דרום6:6     171022056-1

צלהב; שלוש טבעות סביב העין וטבעת 

חיצונית סביב הכתף, שביניהן אשכול 

ענבים תלוי בקצה שריג דק; שריג יחיד 

לצד הידית

לדגם האשכולות והשריגים:

זוסמן תשל״ב: מס׳ 44

ישראלי ואבידע 1988: מס׳ 

141

כתף; טין כתום בהיר; שתי טבעות סביב דרום7:6 181022056-2

העין המפויחת וטבעת חיצונית, שביניהן 

שריג מתפתל עם קנוקנות קטנות, לסירוגין

חרטום וכתף; טין צלהב; טבעת סביב דרום8:6 191022056-3

העין; על הכתף שריג מפותל; בחזית 

העין כף תמר; החרטום תחום בין העין 

לפייה בקווים בולטים ונקודות במקומות 

התחברותם

זוסמן תשל״ב: מס׳ 188

שני שברים; חיפוי אדום; פיות מפויחותעגול201002018-3

דופן חלקהעגול211002022-2

חיפוי שחור בחוץ ואדום בפניםעגול221002026

בסיס מוקף בשלוש טבעות; חיפוי אדוםעגול231022056-5

דופן; חיפוי שחורעגול241022056-6

חיפוי אדוםעגול251022058

פייה261002016

מעוטר271002018-4

בסיס טבעת כפול281002018-5

בסיס טבעת שחוק291042084-2
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כלי עצם )איורים 5:5; 3:7(.— באולם ובכוך 106 נמצאו שברי גוף של סיכות, מחטים או מקלוני איפור מעצם, 

ר'  בהם,  ולשימוש  )להגדרתם  הרומית–הביזנטית  התקופות  מן  יישוב  בשכבות  הן  בקברים,  הן  נפוצים  פריטים 

.)Ayalon 2005:51–52

כלי אבן )איור 6:5(.— באולם נמצא כלי אבן יחיד: מקבת או אבן קלע.

שונות.— בכוך 105 נמצא 44 חרוזים, העשויים מזכוכית )40(, מפיאנס )1(, מקרנליאן )2( ומקלצדון )1(, ושתי 

נטיפות זכוכית )ר' דריי 2018: איור 1:2–11(.

מערה 2 )תכנית 2(

המערה מרוחקת כ־5 מ' ממערב למערה 1. פתח הכניסה )0.65 מ' רוחב, 0.85 מ' גובה; איור 8( נמצא חסום באבן 

 L201 ,]שפך עליון[ L200 ;רבועה. שלוש מדרגות הובילו אל אולם הקבורה, שנמצא בו מילוי עפר )1.5 מ' גובה

]מילוי מהודק מתחתיו[, L202 ]תחתית המילוי, מתחת למפלס המדרגות[(. לחדר מתאר מרובע )2.20 × 2.85 מ'; 

תכנית 2. מערה 2, תכנית וחתך.
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מ' עומק(.   0.5 מ',   1.50  ×  0.55  ;L203( ליקוט מלבני  בור  נחצב ברצפה  ובחלקו הצפוני  גובה ממוצע(,  מ'   2.1

בדופנות המערה נחצבו שבעה כוכי קבורה: בכל צד של הפתח נחצב כוך אחד )L206 ,L204(, שנסגר באבן מלבנית 

ונאטם בטיט ובאבנים קטנות; בדופן המערבית — שני כוכים )L207 ,L205(, הסגורים באבנים מלבניות; בדופן 

הצפונית, שנהרסה בעבודות הפיתוח, נחצבו שלושה כוכים )L210–L208(; ובדופן המזרחית סומן בחריתה על 

קיר הסלע מיקומו של כוך שלא נחצב. מידות הכוך הקטן ביותר שהשתמר )L205( 0.50 × 1.65 מ', וגובהו 0.8 מ'; 

מידות הכוך הגדול ביותר )L207( 0.6 × 2.0 מ'. רוב הממצא, לרבות הנרות )טבלה 4( וכלי הזכוכית )ר' ג'קסון־טל 

2018: איורים 2–4(, התגלה באולם, ומקצתו בכוכי הקבורה )טבלה 3(. במילוי העפר באולם, בבור הליקוט ובכוכים 

התגלו עצמות אדם בקבורה ראשונית שהופרעה או בקבורה משנית )ר' אשד 2018(. בסך הכל זוהו במערה פרטים 

בוגרים אחדים, שני ילדים ועובר.4 בבור הליקוט נמצא שבר של גלעין זית.

איור 8. מערה 2, הפתח, המדרגות והכוכים שלצדם, מבט לדרום.
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הממצא )איורים 9–13(

כלי חרס )איורים 1:9–15; 10–13(.— נראה כי באולם חלה בעבר הפרעה, שכן טיפוסי כלים דומים נמצאו במפלסי 

)איורים 2:9;  ג'קסון־טל 2018(. שני סירי בישול  ר'  המילוי השונים )ממצא כלי הזכוכית הוביל למסקנה שונה; 

3:11( הם מהמאה הא' או מראשית המאה הב' לסה"נ, וסיר שלישי )איור 2:10( — רחב מאוד, כנראה ה'מיחם' 

הנזכר במקורות )זבולון ואולניק תשל"ח:70( — אולי קדום יותר. שאר שברי כלי החרס שנמצאו להם מקבילות, 

ובהם נר רומי עגול )איור 9:11; טבלה 3:4( שנמצאו על רצפת האולם, נר 'אזורי' תמים ושני שברים של נרות דומים 

)איורים 13:9, 14; 10:11; טבלה 2:4, 10, 18(, תוארכו למאות הב'–הד' לסה"נ. במכלול כלים שאינם שכיחים 

טבלה 3. מיקום הממצא במערה 2 

עצמות אדם )ר׳ כלי עצם ואבן; מטבעותכלי זכוכית )ר׳ ג׳קסון־טל 2018(כלי חרסמיקום במערה

אשד 2018( 

אולם הקבורה 

)L202–L200(

קערת בישול )איור 1:9(

6 סירים )איורים 2:9, 3; 2:10; 

)4–2:11

מכסה סיר )איור 1:10(

קדרה )איור 1:11(

11 קנקנים )איורים 4:9–10; 3:10; 

)6 ,5:11

4 פכים )איורים 11:9, 12; 7:11, 8(

2 נרות )איורים 13:9; 9:11; טבלה 

)3 ,2:4

10 שברי נרות* )איורים 14:9; 10:11; 

טבלה 7:4, 10, 14–19, 25, 26(

צינור אוויר )איור 15:9(

10 קערות )איורים 1:2–4, 6; 

)15 ,13–10:3

3 קערות או כוסות )איור 7:2–9(

2 כוסות )איור 16:3, 17(

בקבוק )איור 22:4(

נטיפה )פסולת תעשייה; איור 

 )23:4

כלי אבן )איור 16:9(

2 מטבעות

מספר לא ברור 

של בוגרים ועובר

בור הליקוט 

)L203(

3 נרות )איור 1:12–3; טבלה 1:4, 

)5 ,4

9 שברי נרות* )טבלה 8:4, 9, 11, 12, 

)28 ,27 ,24 ,21 ,20

קערה )איור 5:2(

בקבוקון )איור 20:4(

בוגר וילד 

נר )איור 4:13; טבלה 6:4(כוך 204

שבר נר )טבלה 22:4(

בקבוקון )איור 19:4(

בקבוק )איור 21:4(כוך 205

קנקן )איור 3:13(כוך 206

שבר נר )טבלה 13:4(

קערה )איור 14:3(

קערה )איור 1:13(כוך 207

סיר בישול )איור 2:13(

בוגר וילד

שברי נר )איור 5:13; טבלה 23:4(כוך 208

בקבוקון )איור 18:4(כוך 209

כוך 210

* ייתכן ששברים אחדים שייכים לנר אחד.
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.)L200( איור 9. מערה 2, ממצא מהאולם
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הקבלות והערותסלכלימס׳

זיגלמן תשנ״ו: איור 2023-512:9קערת בישול1
Feig 1985: Fig. 1:9 

2025-7Meyers, Strange and Meyers 1981: Pl. 8.16:2סיר בישול2

2027-4סיר בישול3

אביגד תשל״ב: ציור 2013-11:94קנקן4

איילון תשנ״ו: לוח XII:2035-13קנקן5
Tzaferis 1980: Fig. 3:17
Ustinova and Nahshoni 1994: Fig. 4:22

2025-1Adan-Bayewitz 1986: Fig. 1:3קנקן6
Guz-Zilberstein 1995: Fig. 6.39:16
Kingsley 1999: Fig. 10:2

2035-6Johnson 1988: Fig. 7-52:785קנקן7
Kingsley 1999: Fig. 10:3

איילון תשמ״ד: איור 2025-51:5קנקן8

הדד 1999: לוח 4:4
Johnson 2008:91, No. 1086

2023-7קנקן9

2013-2Calderon 2000: Pl. I:12קנקן10

2013-3Calderon 2000: Pl. III:44פך11

אביגד תשל״ב: ציור 2012-102:94פך12
Pritchard 1958: Pl. 58:25
Johnson 1988: Fig. 7-45:680

ר׳ טבלה 20062:4נר13

ר׳ טבלה 2025-29:4נר14

2025-3Johnson 1988:248, Fig. 8-15צינור אוויר15
Netzer 1991: Ill. 152

אולי: אביגד 1980: איור 2027-1206כלי אבן16

באתרים מתקופה זו, דוגמת קערת הבישול המצולעת באיור 1:9, הקנקן באיור 8:9, העשוי מטין אפור כהה, שהיה 

נפוץ יותר בשלהי התקופה הביזנטית )Johnson 2008:91(, ושבר מפויח של צינור חרס שחתכו מרובע ומקורו בבית 

מרחץ )tubuli; איור 15:9(. כן נמצא שבר של קנקן שק מעוטר בפס אדום )לא צויר(; עיטור זה היה שכיח במאות 

 .)Johnson 2008:85  ;6  ,5:2 איור  והרפזי־עפר תשס"ז:30,  איילון   ;31:V לוח  )אלגביש 1977:  הב'–הד' לסה"נ 

לשניים מן הכלים )איור 2:11, 5( נמצאו מקבילות בחפירה אחרת בחורבת חנות )גליק תשנ"ז: איור 4:93, 9(.

בבור הליקוט נמצאו נר מקורצף תמים )איור 1:12; טבלה 1:4( ושני נרות רומיים עגולים שלמים )איור 2:12, 

3; טבלה 4:4, 5(. בכוכים )L208–L204( נמצאו כלים שנפוצו במאות הב'–הד' לסה"נ, לרבות נר רומי עגול תמים 

)'פיניקי'; איור 4:13; טבלה 6:4( ובסיס של נר דומה הנושא טביעת חותם של קדר )איור 5:13; טבלה 23:4(. 
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.)L201( איור 10. מערה 2, כלי חרס מהאולם

הקבלותסלכלימס׳

זבולון ואולניק תשל״ח: מס׳ 2041-1159מכסה לסיר1
Meyers, Strange and Meyers 1981: Pl. 8.4:1
Magness 1993:215, No. 3 

2041-6Ben-Arieh and Cohen-Uzzielli 1996: Fig.4.1:6סיר בישול2

סירים במידות דומות:
Meyers, Strange and Meyers 1981: Pls. 8.6:24; 8.11:15; 8.14:12
Guz-Zilberstein 1995: Fig. 6.39:13

איילון והרפזי־עפר תשס״ז: איור 2041-82:2קנקן 3
Johnson 1988: Figs. 7-51:779; 7-54:818

.)L202( איור 11. מערה 2, כלי חרס מהאולם
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הקבלות והערותסלכלימס׳

2049-5Ben-Arieh and Cohen-Uzzielli 1996: Fig. 4.6:2קדרה1
Johnson 1988: Fig. 7-26:425
Magness 1993:203, No. 5

קלדרון תשע״א: איור 2062-413:1סיר בישול2
Meyers, Strange and Meyers 1981: Pl. 8.4:2
Johnson 2008:71, No. 824

ידין תשכ״ג: ציור 2052-17.47:41סיר בישול3
Magness 1993:216, Form 1A:1; 2008:68, No. 782

2049-1Johnson 1988: Fig. 7-35:533, 549סיר בישול4
Calderon 2000: Pl. II:41

2063-9Tzaferis 1980: Fig. 3:18, 22קנקן 5
Adan-Bayewitz 1986: Fig. 1:3
Johnson 1988: Fig. 7-52:788 

קלדרון תשע״א: איור 2062-15:1קנקן 6
Kingsley 1999: Fig. 10:5
Glick 2006: Fig. 10:9

2052-4Taxel 2009: Fig. 3.4:9פך7

אלגביש 1977: לוח II:2049-312פך8
Johnson 2008:47, No. 418

ר׳ טבלה 20503:4נר9

ר׳ טבלה 205518:4נר10

.)L203( איור 12. מערה 2, נרות מבור הליקוט

הערותסלמס׳

ר׳ טבלה 120711:4

ר׳ טבלה 220864:4

ר׳ טבלה 320875:4
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.)L208–L206 ,L204( איור 13. מערה 2, כלי חרס מהכוכים

הקבלות והערותסללוקוסכלימס׳

גליק תשנ״ז איור 2072121-24:93קערה1
Adan-Bayewitz 1986: Fig. 3:21 

2072116-8Meyers, Strange and Meyers 1981: Pl. 8.4:2סיר בישול 2
Johnson 2008:71, No. 819

גליק תשנ״ז: איור 2062099-19:93קנקן 3

קלדרון תשע״א: איור 3:6
Johnson 1988: Fig. 7-54:813; 2008:87, No. 1022

ר׳ טבלה 20420686:4נר4

ר׳ טבלה 208210526:4נר5

במערה נמצאו בסך הכל חמישה נרות תמימים, אחד שלם ו־28 שברים, השייכים ל־22 נרות לכל הפחות )טבלה 

4(. נראה כי הנר המקורצף שנמצא בבור הליקוט )איור 1:12; טבלה 1:4(, מתארך את ראשית הקבורה במערה. 

בנרות הרומיים העגולים )איורים 9:11; 2:12, 3; טבלה 3:4–5( שוברה הִדסקית, ולא נותר סימן לעיטור שהיה 

היה קטן  מילויים בשמן, שכן החור המקורי  או להקלת  או שומרונים,  יהודים  בידי  אולי עדות לשימושם  עליה, 

100
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טבלה 4. הנרות ממערה 2 

הקבלות והערות*תיאורמידות )ס״מ(טיפוסאיורסללוקוסמס׳

גובהרוחבאורך

תמימים/שלמים

תמים; גוף עגול עם סימני קרצוף; לא 8.05.82.2מקורצף1:12  12032071

סימטרי בחתך )חלקו השמאלי גבוה 

יותר(; טין כתום; סביב העין מדף 

רחב וקעור במקצת, וסביבו טבעת 

גבוהה; החרטום קשות, קצר ורחב 

למדי ולא סימטרי; הפייה מפויחת; 

ניכר ניסיון לשטח את הבסיס, אך 

הוא נותר לא אחיד 

Barag and Hershkovitz 1994: 
No. 27
Sussman 2008: No. 22

תמים; גוף אגסי; פייה מוארכת 8.26.62.1אזורי 2200200613:9

במקצת; טין צלהב; העין, שנוצרה 

מראש בתבנית, מוקפת בטבעת 

גבוהה, וסביבה חריץ עמוק; בין 

העין לפייה המפויחת עיטור מסרק 

או קווים, ומשני צדיו וולוטה; על 

הכתף דגם רץ )׳רביד׳( של קשתות 

חד־מרכזיות או אובולו; בסיס טבעת 

מוקף בשני חריצים עמוקים; במעבר 

מהבסיס לתחתית החרטום יש בכל 

צד שני חריצים מקבילים כמעט 

)׳דגם V׳(

לנר:

זוסמן תשמ״ו:196, תצלומים 21, 

22

לעיטור מסרק:
Wexler and Gilboa 1996: Fig. 3:2

לדגם על הכתף:
Wexler and Gilboa 1996:116–117, 
Fig. 3:3

לחרטום:
Wexler and Gilboa 1996:120, 
Fig. 8

תמים; גוף עגול; טין אדום־כתום; 8.07.02.0עגול320220509:11

שחוק מאוד; העין שבורה במכוון, 

לא שרדו עליה סימני עיטור; סביב 

העין טבעת בולטת במקצת; במרכז 

הכתף בשני הצדדים בליטה, אולי 

דגם גרזן כפול; בין העין לפייה 

שרידי עיטור, אולי דגם מסרק, ולצדו 

וולוטות; החרטום מעוגל; הפייה 

מפויחת; הבסיס משוטח

לנר:

זוסמן תשמ״ח: מס׳ 26
Wexler and Gilboa 1996: Fig. 
10:2, 3

לדגם על הכתף:
Wexler and Gilboa 1996:117, 
Fig. 3:4

שלם כמעט לגמרי; גוף עגול; טין 7.96.52.4עגול2:12     42032086

כתום בהיר מאוד; העין שבורה 

במכוון, ללא שרידי עיטור, וסביבה 

טבעת בולטת; על הכתף דגם של 

קשתות חד־מרכזיות, ובמרכז גרזן 

כפול )מטושטש בצד ימין(; משני 

צדי החרטום המעוגל דגם וולוטה 

מאונך לעין, בניגוד למקובל; הפייה 

מפויחת; בסיס טבעת כפול

לדגם הכללי:
Wexler and Gilboa 1996: Fig. 
10:1, 2

לוולוטות המאונכות:
Rosenthal-Heginbottom 1995: Fig. 
5.23:2

* מראי מקום שולבו רק בהופעה הראשונה של צורה או עיטור.
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טבלה 4. )המשך(

הקבלות והערות*תיאורמידות )ס״מ(טיפוסאיורסללוקוסמס׳

גובהרוחבאורך

תמים; גוף עגול; טין חום בהיר 7.66.42.0עגול3:12     52032087

מאוד; שרידי חיפוי אדום)?(; העין 

שבורה במכוון ללא שרידי עיטור, 

וסביבה טבעת בולטת; במרכז 

כל כתף דגם גרזן כפול; בין העין 

לחרטום דגם מסרק)?(; משני צדי 

החרטום המעוגל דגם וולוטה; הפייה 

מפויחת; בסיס טבעת, שבמרכזו 

חרותה טבעת קטנה 

Wexler and Gilboa 1996: Fig. 
10:2–3
Sussman 2008: No. 76

תמים; גוף עגול; טין כתום בהיר; 8.86.03.0עגול620420684:13

העין שקועה, שבורה במכוון, 

וסביבה שלוש טבעות; הכתפיים 

חלקות; ידית זיז מלאה; החרטום 

מוארך ומעוגל; הפייה מפויחת; 

לרוחב החרטום נמשך קו בולט, 

וממנו יוצאים לעבר הכתפיים שני 

קווים שקצותיהם מתפתלים; הבסיס 

משוטח

זוסמן תשמ״ו:199, מס׳ 57 )נר 

פיניקי מהמאה הב׳ לסה״נ, שכיח 

בצפון הארץ ובמרכזה(

לדגם על החרטום:

זוסמן תשל״ב: מס׳ 148

היזמי תשנ״ז: איור 5:3

שברים

מדף וטבעת גבוהה סביב העיןמקורצף72002025-1

בסיס משוטח ודופן, חלקיםמקורצף?82032073-1

בסיס משוטח ודופן, חלקיםמקורצף?92032073-2

חיפוי אדום; חלק מבסיס טבעת יהודה102002025-214:9

מעוטר, שבמרכזו ורדה)?(; דופן 

מעוטרת בקווים מקבילים 

זוסמן תשמ״ח: מס׳ 54

זיסו וגנור תשס״ח: איור 5:9
Magness 2008: Fig. 5.5:4

דופן; עיטור בדגם של שלושה קווים דרום112032073-4

מחוברים בבסיס )פרח?(

ידית זיז מלאהדרום122032073-5

טין צלהב; חיפוי שחור; העין מוקפת אזורי132062106

בשתי טבעות; על הכתף דגם של 

קווים אלכסוניים בשני כיוונים, 

ובמקום מפגשם )במקום הידית( — 

שני מעגלים חד־מרכזיים ובתוכם 

נקודה; מתוארך למאות הג׳–הד׳ 

לסה״נ

לדגם על הכתף:

זוסמן תשמ״ו: מס׳ 26
Oren and Rappaport 1984:127, 
Fig. 17:9 

חרטוםעגול142002025-3

חרטום; הפייה מפויחתעגול152002027

העין מוקפת בטבעת גבוהה; שני עגול162002036

חריצים בין הכתף והחרטום

חיפוי אדום ושחור; בסיס טבעת עגול172022052

שסביבו צמד חריצים
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)Hadad 2002:16(. במערה נמצאו גם נרות ממשפחות 'אזוריות' מהמאות הג'–הד' לסה"נ )איורים 13:9; 10:11; 

 Rosenthal and Sivan ;100:1988 ואולי גם איור 14:9; טבלה 2:4, 10, 18; ר' זוסמן תשמ"ו:196; ישראלי ואבידע

.)1978:99

לק ישר ומוחלק היטב, ובניצב לו שתי דפנות  ֵחֵֵ )איור 16:9(.— באולם נמצא שבר של כלי משיש, ובו  כלי אבן 

שעוביין שונה; הצרה שבהן מתעגלת במקצת. הפאה הניצבת מסותתת בהתזות גסות, שנעשו אולי בשלב מאוחר. 

ייתכן שזהו שבר של טס מרובע, שלו בסיס טבעת נמוך.

טבלה 4. )המשך(

הקבלות והערות*תיאורמידות )ס״מ(טיפוסאיורסללוקוסמס׳

גובהרוחבאורך

בסיס וחרטום; טין צלהב; הפייה יהודה18202205510:11

מפויחת; על תחתית החרטום דגם 

כף תמר; בדופן, משני הצדדים, 

דגם קווים אלכסוניים; בסיס טבעת 

מעוקם במקצת

היזמי תשנ״ז: איור 1:4

זיסו וגנור תשס״ח: איור 5:9

לא מעוטרעגול192022055-1

בסיס ופייה עגול202032064-1

כתף; עיטור של קשתות חד־מרכזיות עגול212032064-2

סביב העין

עגול222042110

בסיס טבעת נמוך מוקף בשני עגול 2320821055:13

חריצים; טין כתום; חיפוי אדום; 

 IA במרכז חריתה של האותיות

)המספר 11?(, הניצבות זו לזו, כעין 

כתיבה בהיקף הבסיס

לחריתה:
Neidinger 1982: Pl. 23:11

כתף עגול?242032064-3

252002012

262002025-4

דופן; שרידי חיפוי אדום; הפייה 272032073-3

מפויחת

בסיס טבעת נמוך; דופן חסרת 282032085

עיטור; הפייה מפויחת
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מטבעות

דונלד צבי אריאל

באולם נמצאו שני מטבעות: 

1. סל 2040, לוקוס 201, ר"ע 81285. 

הורדוס אגריפס הא', ירושלים, 41/2 לסה"נ.

פנים: BA[CIΛEWC AΓP]ỊΠA שוכך.

 .Ḷ–ς. :גב: שלוש שיבולים; בשטחים

Æ, -, 2.31 גרם, 17 מ"מ.

.AJC 2:249, No. 11 :השוו

2. סל 2059, לוקוס 202, ר"ע 81285. 

ארקדיוס, 383–395 לסה"נ.

פנים: CAḌI-VS PF AVG[DN AR] דיוקן לימין, עטור נזר פנינים, לבוש גלימה. 

גב: ]- - -[ הניצחון לשמאל, גוררת שבוי.

Æ, 6, 0.80 גרם, 11 מ"מ.

.LRBC II:89, No. 2185 :השוו

מערה 3 )תכנית 3(

המערה התגלתה כ־15 מ' ממערב למערה 2, ונחפרה רק בחלקה. בחזיתה הדרומית־מערבית נחשפה חלקית חצר 

חצובה )2.6 מ' רוחב; איור 14(. מהפתח )כ־0.55 מ' רוחב וגובה( הובילו מדרגות, שחציבתן גרועה, אל אולם קבורה 

מעוגל )L310 ,L300 ]בצפון, מעבר למחיצה[; 4 מ' קוטר, 1.6 מ' גובה ממוצע(. על מילוי עפר באולם הקבורה 

 × 1.1 ;L311( נמצאו גושי סלע שנשרו מהתקרה. סמוך למרכז האולם נחצב ברצפה בור ליקוט )0.8–1.1 מ' גובה(

1.4 מ'(, שרק חלק קטן ממנו נחפר. מצפון־מזרח לו, במרחק 0.65 מ', נבנתה מחיצה )1.5 מ' אורך, 0.55 מ' גובה( 

מאבנים שהוצבו על צדן הצר )השוו: הדד תשס"ז:46, 56(.

בדופנות המערה נחצבו עשרה כוכים: בכל צד של הפתח נחצב כוך אחד )L304 ,L301(; בדופן המזרחית — שני 

כוכים )L306 ,L305(; בדופן המערבית — שני כוכים )L303 ,L302(, אחד מעוגל ומתעקל ואחר שחציבתו לא הושלמה; 

ובדופן הצפונית — ארבעה כוכים )L309–L307; לאחד לא ניתן מספר לוקוס(, ששניים מהם נפגעו בעבודות הפיתוח 

במקום. פתחי הכוכים נסגרו בלוחות אבן )מידות הלוח בכוך 301: 0.75 × 0.75 מ'( ונאטמו באבנים קטנות. מידות הכוך 

הקטן ביותר )L306( הן 0.7 × 1.7 מ', ואילו של הגדול ביותר )L305( — 0.85 × 2.10 מ'. במהלך החפירה ובבדיקה 

האנתרופולוגית הוברר, כי המערה הופרעה ונשדדה בימי קדם, ורוב הממצאים והעצמות נמצאו שלא באתרם. בכוך 307 

נערכה בדיקה מדגמית, ובה נמצאו עצמות של שני פרטים בוגרים ושל תשעה ילדים )ר' אשד 2018(. רוב ממצא כלי 

החרס, ולמעלה ממחצית הנרות )טבלה 6(, התגלה באולם, ומקצתו — בכוכים. במערה נתגלה מכלול גדול למדי של כלי 

זכוכית )ר' ג'קסון־טל 2018: איורים 5–11(, שנמצאו הן באולם המרכזי והן בכוכים )טבלה 5(.
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תכנית 3. מערה 3, תכנית וחתך.

איור 14. מערה 3, החצר והפתח מבחוץ, מבט לצפון־מזרח.
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טבלה 5. מיקום הממצא במערה 3 

כלי זכוכיתכלי חרסמיקום במערה

)ר׳ ג׳קסון־טל 2018(

חרוזים, כפתוריםכלי עצם ומתכת; מטבעות   

)ר׳ דריי 2018( 

עצמות אדם

)ר׳ אשד 2018(

אולם הקבורה 

)L310 ,L300(

קערת בישול )איור 1:15(

4 סירים )איור 2:15–5(

16 קנקנים )איור 6:15–21(

פך? )איור 22:15(

6 נרות )איור 1:16–4, 7, 8; 

טבלה 1:6, 2, 8–11(

8 שברי נרות* )איור 5:16, 

6; טבלה 12:6, 14, 17–22(

4 בקבוקים )איורים 6:7, 

)9 ,8:8 ;7

4 דו־שפופרות )איורים 

 )14 ,13:10 ;12 ,11:9

3 מכחולי איפור )איור 1:17–3(

מכסה/פעמון/חרוז )איור 4:17(

2 צמידים )איור 5:17, 6(

3 טבעות )איור 7:17–9(

2 קמעות )איור 10:17, 11(

מתלה? )איור 12:17(

3 טבעות מתלים? )איור 13:17–15(

מפתח? )איור 16:17(

כלי עבודה? )איור 17:17(

מטבע מחורר )איור 18:17(

חרוז זכוכית

כפתור/פלך סטיאטיט 

)איור 12:2(

מספר לא ברור 

של בוגרים 

וילדים

בור הליקוט 

)L311(

קערת בישול )איור 1:18(כוך 301

2 קנקנים )4:18, 5(

פך? )איור 8:18(

נר )איור 4:19; טבלה 6:6(

טבעת )איור 4:20(גוש פסולת

נר )איור 5:19; טבלה 7:6(כוך 302

שבר נר )טבלה 15:6(

בקבוק )איור 2:5(

גוש פסולת

9 חרוזי זכוכית

חרוז פיאנס

קערת בישול )איור 2:18(כוך 303

2 קנקנים )איור 6:18, 7(

3 נרות )איור 1:19–3; טבלה 

)5–3:6

בקבוק )איור 4:6(כוך 304

דו־שפופרת

בקבוק )איור 5:6(כוך 305

בקבוק

טבעת )איור 1:20(

סגר? )איור 7:20( 

מספר לא ברור 

של בוגרים 

וילדים

ספל/קערה )איור 3:18(כוך 306

שבר נר )איור 6:19; טבלה 

)13:6

שבר נר )טבלה 16:6(

מספר לא ברור כפתור/פלך זכוכיתבקבוק )איור 1:5(

של בוגרים 

וילדים

2 בוגרים, 9 טבעת )איור 2:20( פך )איור 10:8(כוך 307

ילדים

בקבוק )איור 3:6(כוך 308

חרוז פריט 

גוש פסולת

טבעת )איור 3:20(

2 מסמרונים )איור 5:20, 6(

מטבע מחורר )איור 8:20(

כפתור/פלך סטיאטיט

בקבוקכוך 309

2 בקבוקיםשפך המערה

דו־שפופרת

פסולת תעשייה

* ייתכן ששברים אחדים שייכים לנר אחד.
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הממצא )איורים 15–20(

כלי חרס )איורים 15, 16, 18, 19(.— מכלול הכלים במערה מאוחר ברובו לזה של מערות 1 ו־2. באולם נמצא רק 

קנקן אחד מהמאות הא'–הב' לסה"נ )איור 6:15( ושלושה נרות מקורצפים מתקופה זו )איור 1:16, 2; טבלה 1:6, 

2, 12(. שאר הכלים הם מהתקופות הרומית המאוחרת והביזנטית. כלים אופייניים לתקופות אלו הם קנקן גלילי 

מטיפוס 'קנקן עזה' )איור 20:15( שעל שפתו נותרו שרידי טין בשל התמיכה בו במהלך הייצור על האבניים, כשהוא 

הפוך )Landgraf 1980:71–72, 82, Fig. 23a; Majcherek 1995:169(; קנקנים מטין אדום או אפור כהה )'קנקן בית 

.)L300( איור 15. מערה 3, כלי חרס מהאולם
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4איור 15

הקבלותסלכלימס׳

3088Delougaz and Haines 1960: Pl. 54:17קערת בישול1

3028-1Bar-Nathan and Adato 1986: Fig. 1:19סיר בישול2
Calderon 2000: Pl. XXIII:49
Johnson 2008:71, No. 821

3099-1סיר בישול3

 3116-1Magness 1993:220, Form 4C:1; 2008:74, No. 859סיר בישול4

גליק תשנ״ז: איור 30166:93סיר בישול5
Loffreda 1974: Fig. 10:1
Johnson 1988: Fig. 7-34:527 

ידין תשכ״ג: ציור 3029-14.5:43קנקן6

קפלן תשכ״ד: ציור 5:2
Lapp 1961: Type 11F
Bar-Nathan 1981: Pls. 3:5; 10:6 

3007Delougaz and Haines 1960: Pl. 55:2קנקן7
Adan-Bayewitz 1993: Form 5A

זיסו ואחרים תש״ע:497, לוח 3099-216:2קנקן8
Glick 2006: Fig. 10:11

3089Tzaferis 1980: Fig. 3:18קנקן9
Johnson 1988: Fig. 7-52:788
Glick 2006: Fig. 10:4

3094קנקן10

3029-2קנקן11

3099-3Tzaferis 1980: Fig. 3:22קנקן12
Adan-Bayewitz 1986: Fig. 1:6

3116-2Tzaferis 1980: Fig. 3:18קנקן13
Bar-Nathan and Adato 1986: Fig. 1:14

2081-3Adan-Bayewitz 1986: Fig. 1:7קנקן14
Bar-Nathan and Adato 1986: Fig. 1:14

2081-1Meyers, Strange and Meyers 1981: Pl. 8.2:39קנקן15

2081-2Loffreda 1974: Fig. 8:6קנקן16
Peleg and Reich 1992: Fig. 14:23

3099-4Meyers, Strange and Meyers 1981: Pl. 8.20:17קנקן17
Peleg and Reich 1992: Fig. 13:15

3029-3קנקן18

אבשלום־גורני תש״ס: איור 3028-213:9קנקן19

באומגרטן תש״ס: איור 309511:4קנקן20

קלדרון תשע״א: איור 1:9
Adan-Bayewitz 1986: Fig. 1:14
Calderon 2000: Pl. VI:2

איילון תשנ״ה: איור 31131:3קנקן21
Landgraf 1980: Fig. 21:1
Johnson 2008:92, No. 1107 

3107Meyers, Strange and Meyers 1981: Pl. 8.2:35פך?22
Calderon 2000: Pl. III:44
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.)L300( איור 16. מערה 3, נרות מהאולם
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איור 16. )המשך( 

הערותסלמס׳

ר׳ טבלה 130961:6

ר׳ טבלה 231192:6

ר׳ טבלה 330808:6

ר׳ טבלה 431109:6

ר׳ טבלה 5303018:6

ר׳ טבלה 6309419:6

ר׳ טבלה 7311110:6

ר׳ טבלה 11:6 83087
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.)L310 ,L300( איור 17. מערה 3, פריטי מתכת מהאולם
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4איור 17 

הקבלותסללוקוסכלימס׳

אביגד תשל״ב: לוח LXXIII:16, 300309317מכחול איפור1
Meyers, Strange and Meyers 1981: Pl. 9.6:16

ר׳ מס׳ 30030051מכחול איפור2

אביגד תשל״ב: לוח LXXIII:310306015מכחול איפור3

איילון תשנ״ה: איור 7:5
Seligman, Zias and Stark 1996: Fig. 17:3, 4 

אביגד תשל״ב: ציור 2:101, 3, 30030166מכסה/פעמון/חרוז4

בר״ג תשל״ד: ציור 5:3

4:VII צפיריס תשמ״ב: לוח
Seligman, Zias and Stark 1996: Fig. 18:1
Stern and Getzov 2006:99, Fig. 7:21
Rafael 2008:451, No. 283

איילון תשנ״ה: איורים 12:7; 310305810צמיד5

איילון תשנ״ה: איור 31030411:12צמיד6

13:VIII זוסמן תשמ״ב: לוח

דר תשנ״ח: איור 3103036-12:18טבעת7

רייך 31030551989טבעת8
Reich 1994

איילון תשנ״ה: איור 300309018:7טבעת חותם9
Meyeres, Strange and Meyers 1981: Pl. 9.8:10

קפלן תשכ״ו; תשל״א3103027קמע10

אלגביש 1994: איור 3:139
Pummer 1987 

ר׳ מס׳ 310302210קמע11

 3103059Meyers, Strange and Meyers 1981: Pl. 9.3:3, 4מתלה?12

איילון תשנ״ה: איור 30020773:12טבעת מתלה?13

ר׳ מס׳ 13 3031 300טבעת מתלה?14

ר׳ מס׳ 13 3103036-2טבעת מתלה?15

3103056מפתח?16

איילון תשנ״ה: איור 8:7–310305310כלי עבודה?17
Mazar 1994: Fig. 11

איילון תשנ״ה:*310305237מטבע מחורר18
Seligman, Zias and Stark 1996: Fig. 20:1
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.)L306 ,L303 ,L301( איור 18. כלי חרס מהכוכים

הקבלות והערותסללוקוסכלי מס׳

3013006-1Delougaz and Haines 1960: Pl. 54:17קערת בישול 1

מגן וברוך תשנ״ז: איור 3033008-111:9קערת בישול2

3063011Bar-Nathan 1981: Pl. 10:24ספל/קערה3

3013006-2Meyers, Strange and Meyers 1981: Pls. 8.2:32; 8.20:19קנקן4
Calderon 2000: Pl. I:16

3013006-3Meyers, Strange and Meyers 1981: Pl. 8.6:37קנקן 5

איילון תשנ״ו: לוח XII:13 3033008-2קנקן 6
Taxel 2009: Fig. 3.3:8 

3033008-3Johnson 2008:90, No. 1060קנקן7

זבולון ואולניק תשל״ח: מס׳ 3013006-4178פך/בקבוק8
Johnson 1988: Fig. 7-46:696 

איור 319 

הקבלות והערותסללוקוסמס׳

ר׳ טבלה 130330643:6

ר׳ טבלה 230330704:6

ר׳ טבלה 30715:6 3303

ר׳ טבלה 430130516:6

ר׳ טבלה 530231147:6

ר׳ טבלה 6306305013:6
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.)L306 ,L303–L301( איור 19. מערה 3, נרות מהכוכים

.)L309–L307 ,L305 ,L301( איור 20. מערה 3, פריטי מתכת מהכוכים
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 Landgraf 1980:74–75; Adan-Bayewitz 1986:99–101; Johnson )איור 21:15;  שאן'(, המעוטרים בצבע לבן 

2008:91(; וכן נרות עגולים )למשל, איור 3:16; טבלה 8:6( ונרות שומרוניים )למשל, איור 4:16, 7, 8; טבלה 

9:6–11(. קערת בישול מצולעת )איור 1:15( הייתה כלי פחות נפוץ. כן נמצאו שברים של קנקני שק מעוטרים בפס 

אדום על הגוף, דוגמת אלה שנתגלו במערה 2 )לא צוירו( וידית אמפורה )לא צוירו(. על הצוואר והכתף של קנקנים 

רבים דבקו גושים קטנים של חומר.

בכוכים התגלו, בין השאר, קערות בישול מצולעות )איורים 1:18, 2( וספל או קערה עדינה, שדומה כי יש לתארכה 

למאה הא' לסה"נ )איור 3:18(. בקנקן שק שהתגלה בכוך שחציבתו לא הושלמה )L303; איור 7:18( נוקב חור 

בכתף לאחר הצריפה. רוב החוקרים מציעים כי בקנקן כזה תסס תירוש ליין, והנקב שימש להתנדפות של גזים, שכן 

פי הקנקן נפקק; לחלופין, ייתכן שהנקב שימש לחדירת אוויר לאחר סיום התסיסה או למזיגת כמות קטנה של יין 

)Adan-Bayewitz 1986:92–95(. גם בחפירות קודמות באתר )גליק תשנ"ז: איור 9:93( נמצאו קנקנים כאלה; אין 

זה מפתיע לאור מספרן הרב של הגתות באתר ובסביבתו. בכוכים התגלו רק נרות קדומים יחסית: בכוך שחציבתו לא 

הושלמה )L303(, שאולי לא שימש מעולם לקבורה, נתגלו שלושה נרות מקורצפים )איור 1:19–3; טבלה 3:6–5(, 

ובכוכים האחרים — נרות דרום )איור 4:19–6; טבלה 6:6, 7, 13( ושני שברים של נרות עגולים )טבלה 15:6, 16(.

במערה נמצאו בסך הכל שבעה נרות תמימים; ארבעה נרות כמעט שלמים, שניים מהם רבי־פיות; ו־22 שברים 

זו הוא הגדול ביותר. הקדומים שבהם הם מהטיפוס המקורצף, שחלקם  )טבלה 6(. מגוון טיפוסי הנרות במערה 

נמצא באולם )איור 1:16, 2; טבלה 1:6, 2(. כל חרטומי הנרות המקורצפים שנמצאו במערה מעוטרים בקו חרות 

לרוחבם )איורים 1:16, 2; 1:19–3; טבלה 1:6–5(; אף לא לאחד מהם חרטום קצר ורחב )לאחד מהם חרטום מלבני 

)איור 3:16;  נרות עגולים  והן בכוכים:  יותר נמצאו הן באולם  נרות מן הטיפוסים המאוחרים  ממש; לא תועד(. 

טבלה 8:6, 14–16(; נרות שומרוניים מטיפוס 2 של זוסמן )איור 4:16, 5; טבלה 9:6, 18(, שזמנם המאות הג'–הה' 

]Hadad 2002:35–37[ מאחרת  Sussman 1978:239–241; 1983:73–74, 85; חדד  )זוסמן תשמ"ח:112;  לסה"נ 

המאות שזמנו   ,)19:6 טבלה   ;6:16 )איור  זוסמן  של   3 מטיפוס  נר  לסה"נ(;  הד'–הה'  למאות  בהם  השימוש   את 

4איור 20

הקבלות והערותסללוקוסכלי מס׳

אביגד תשל״ב: לוח LXXIII:30530243טבעת1

3073037טבעת2

אביגד תשל״ב: לוח LXXIII:18, 308307720טבעת3

איילון תשנ״ה: איור 17:7

3012078טבעת4

מזר תשי״ח: ציור כ״ז:3083072-14מסמרה5

היזמי תשנ״ז: איור 18:8 

ר׳ מס׳ 3083072-25מסמרה6

3053047סגר?7

איילון תשנ״ה:*309300037מטבע מחורר8
Seligman, Zias and Stark 1996: Fig. 20:1 
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טבלה 6. הנרות ממערה 3 

הקבלות והערות*תיאורמידות )ס״מ(טיפוסאיורסללוקוסמס׳

גובהרוחבאורך

תמימים/שלמים למדי

תמים; גוף עגול עם סימני קרצוף; טין 9.06.32.2מקורצף130030961:16

כתום בהיר; סביב העין מדף שקוע, 

וסביבו טבעת גבוהה; החרטום קשות, 

וקו חרות לרוחבו מאחורי הפייה 

המפויחת; הבסיס משוטח

פורת ולוי תשנ״ג: איור 1:2
Barag and Hershkovitz 1994: 
No. 39
Rosenthal-Heginbottom 1995: 
Fig. 5.21:6
Sussman 2008: No. 20

תמים; גוף עגול עם סימני קרצוף; טין 8.56.22.1מקורצף230031192:16

כתום־ורוד בהיר; סביב העין טבעת 

גבוהה; החרטום קשות וקצר יחסית, 

ובמקום חיבורו לגוף חרות לרוחבו קו; 

הפייה מפויחת; הבסיס משוטח, והוא 

מוקף חלקית במעין חריץ

תמים; גוף עגול עם סימני קרצוף; טין 9.06.32.5מקורצף330330641:19

כתום בהיר; סביב העין טבעת מוגבהת 

כפולה; החרטום ארוך יחסית וכמעט 

מלבני; לרוחב החרטום, קרוב לפייה 

המפויחת מעט, חרות קו; הבסיס 

משוטח

Rosenthal and Sivan 1978: 
No. 332
Neidinger 1982: Pl. 21:3

תמים; גוף עגול עם סימני קרצוף; 9.06.42.4מקורצף430330702:19

טין כתום בהיר; סביב העין מדף 

נמוך, וסביבו טבעת גבוהה; בין הגוף 

לחרטום המקושת נמשך חריץ; פינה 

אחת בחרטום קטומה; הפייה מפויחת; 

הבסיס שטוח ורחב יחסית

Barag and Hershkovitz 1994: 
No. 39
Sussman 2008: No. 20

תמים; גוף עגול עם סימני קרצוף; טין 9.26.42.2מקורצף530330713:19

כתום בהיר; סביב העין מדף משופע, 

וסביבו טבעת גבוהה; הכתף שקועה 

במקצת סביב הטבעת; החרטום מקושת, 

ובחיבור בינו לבין הגוף חרות קו; בפנים 

נותרו שרידי טין בולטים בשל חיבורו 

הגס של החרטום לגוף; הבסיס משוטח, 

ועליו סימני ניתוק אחדים שנעשו בחוט 

Barag and Hershkovitz 1994: 
No. 39
Sussman 2008: No. 20

שלם כמעט לגמרי; גוף עגול; טין 10.26.73.9דרום630130514:19

כתום בהיר; חיפוי חום)?(; סביב העין 

טבעת בולטת; על הכתף, המוקפת 

בטבעת חיצונית, דגם עלים)?(; משני 

צדי החרטום כנפיים בולטות מוחלקות; 

הפייה מפויחת; ידית זיז מלאה; בסיס 

טבעת משוטח

לדגם על הכתף:

זוסמן תשל״ב: מס׳ 147, 194
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טבלה 6. )המשך(

הקבלות והערות*תיאורמידות )ס״מ(טיפוסאיורסללוקוסמס׳

גובהרוחבאורך

החרטום חסר; גוף עגול; טין כתום 8.46.43.1דרום730231145:19

בהיר; סביב העין מדף שטוח, וסביבו 

טבעת כפולה; על הכתף, התחומה 

בטבעת חיצונית, דגם ענף )זית?( עם 

עלים לסירוגין משני צדיו; בחזית, מול 

קצות הענפים, עיגול עם נקודה במרכזו; 

משני צדי החרטום כנפיים בולטות 

)השמאלית מוחלקת ופחות בולטת(; 

מרכז החרטום תחום בקווים מלפנים 

ובצדדים, ובו דגם עלה ושני לוליינים; 

השתמר קצה הפייה המפויחת; ידית זיז 

מלאה; בסיס טבעת נמוך

לדגם על החרטום:

זוסמן תשל״ב: מס׳ 129, 197

ישראלי ואבידע 1988: מס׳ 

107 ,85

לדגם על הכתף:

זוסמן תשל״ב: מס׳ 149 )בין 

החרטומים(, 188; תשמ״ח: 

מס׳ 49

ישראלי ואבידע 1988: מס׳ 107

אביעם 2002: איור 13:2
Rosenthal-Heginbottom 1995: 
Fig. 5.24:2

למעגל עם נקודה במרכזו:

זוסמן תשל״ב: מס׳ 209

תמים; גוף עגול; טין צהוב־כתום; 8.57.52.2עגול830030803:16

שחוק ומכוסה צמידה; העין שבורה 

במכוון, ללא שרידי עיטור; על הכתפיים 

בליטות, אולי דגם גרזן כפול, ושרידי 

עיטור היקפי, אולי קשתות חד־מרכזיות; 

בשני צדי החרטום דגם וולוטה; 

החרטום מעוגל; הפייה מפויחת; בסיס 

טבעת משוטח

Wexler and Gilboa 1996: Fig. 
10:1–2

תמים; גוף אגסי; טין כתום; העין, 8.85.22.6שומרוני930031104:16

השבורה במכוון, נתונה בדיסקוס שקוע 

המוקף בטבעת כפולה; בחזית חיבור 

בתעלה אל הפייה המפויחת; סביב העין 

דגם נקודות בולטות, ועל הכתפיים דגם 

סולם; דגם סולם קשות משני צדי החלק 

הקדמי; ידית זיז בולטת; בסיס טבעת 

כפול, שבמרכזו נקודה בולטת

לנר:
Sussman 1983: Pl. 9:62
Hadad 2002: No. 275
Sussman 2008: No. 156

לדגם על הכתפיים:
Sussman 1978:242–243

11.8 שומרוני?1030031117:16

)ללא 

הפיות(

רב־פיות; לא שלם; גוף דמוי פרסה 11.02.8

שפאותיו משופעות; טין חום בהיר־

כתום; שחוק בחלקו; סביב העין טבעת 

גבוהה; בין העין לבין החרטום דגם 

כף תמר או ִאדרה, המכוון לעבר העין; 

בין הדגם לשוליים שני קווים מקבילים 

ונקודות בולטות; בפאות המשופעות 

ובחזית המפויחת דגם של משולשים 

או זיגזגים ונקודות בולטות; ידית זיז 

בולטת לאחור; בסיס טבעת בולט מעט; 

אפשר לשחזר בנר זה בין שבע )בחזית 

בלבד( לתשע )גם בפאות( פיות

לצורה הכללית ולחלק 

מהדגמים:
Sussman 1980: Pl. XVII:4

דויטש 1988: מס׳ 298 )לנר זה 

חמש פיות, והוא מיוחס, על פי 

הדגם, למאות הז׳–הח׳ לסה״נ, 

אך התאריך נראה מאוחר מדי(

* מראי מקום שולבו רק בהופעה הראשונה של צורה או עיטור. 
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טבלה 6. )המשך(

הקבלות והערות*תיאורמידות )ס״מ(טיפוסאיורסללוקוסמס׳

גובהרוחבאורך

רב־פיות; כמעט שלם; גוף דמוי פרסה, 24.017.54.0שומרוני?30878:16 11300

שפאותיו משופעות; טין חום־ורדרד; 

בחלק האחורי עין גדולה, שנחתכה 

מהגוף כשהיה ׳קשה כעור׳; בין העין 

לבין הידית דגם של קווים רדיאליים 

ונקודות בולטות; בחלק הקדמי של 

הגוף דגם של גלגל, ובו חישורים 

שביניהם נקודות בולטות; דגם הגלגל 

מוקף בכף תמר או בִאדרה היוצרת 

מעגל סביבו; משני צדי הדגם המרכזי 

קווים מקבילים מפנים לחוץ; בפאות 

הצדדיות דגם של חלקי עיגול עם קווים 

מקבילים הנמשכים מפנים לחוץ; 

בפינות הקדמיות של הגוף מעגל כפול 

חד־מרכזי, ובמרכזו בליטה; בחזית, 

המפויחת כולה, 12 פיות )מהן השתמרו 

שבע בשלמותן(: עשר בחזית ואחת בכל 

פאה צדדית; בין הפיות קווים מקבילים, 

ומאחוריהן נקודות בולטות לרוחב הנר; 

ידית זיז בולטת לאחור; הבסיס חסר

איילון תשנ״ה: איור 11 )נר שבע 

פיות מעוטר במעגל, כף תמר/

ִאדרה ונקודות(

הפיות בצדי נר חמש פיות:
Rosenthal and Sivan 1978: 
No. 521

דגם כף תמר/ִאדרה בנרות מרובי 

פיות:
Rosenthal and Sivan 1978: 
No. 447

הדגם הצדדי של חלק עיגול 

ממולא בקווים על נר שומרוני 

מאוחר:
Sussman 1983: Fig. 2:20

כל אלה תוארכו למאות הד׳–הה׳ 

או הו׳ לסה״נ

שברים

חרטום; הפייה מפויחת; קו חרות לרוחב מקורצף123003098

מרכז החרטום

טבעת גבוהה סביב העין; על הכתף דגם דרום1330630506:19

וולוטה ליד ידית הזיז, ובמרכז קצה של 

אשכול ענבים)?( 

עגול143003095

פייהעגול153023114-1

מראה שקועה מוקפת טבעת; בינה לבין עגול163063061

הפייה המפויחת חלק של דגם מסרק 

ולצדו וולוטה

בסיס; טין כתום חולי; טבעת כפולה שומרוני?173003023-1

סביב הבסיס ובליטה במרכז

טין כתום; העין שבורה במכוון, וסביבה שומרוני 1830030305:16

דגם כף תמר או ִאדרה ומעגלים עם 

נקודה במרכז; תעלה בין העין לפייה 

המפויחת, ומשני צדיה דגם סולם קשות; 

הבסיס שטוח

ר׳ מס׳ 9

שומרוני 1930030946:16

מאוחר

מעוטר בקווים בכיוונים שונים; ידית זיז 

בולטת לאחור

גליק תשנ״ז: איור 12:93
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טבלה 6. )המשך(

הקבלות והערות*תיאורמידות )ס״מ(טיפוסאיורסללוקוסמס׳

גובהרוחבאורך

שומרוני 203003099

מאוחר

העין שבורה במכוון, וסביבה טבעת 213003023-2

גבוהה; בכתף דגם כף תמר או ִאדרה, 

וסביבו מעגלים עם נקודה במרכז; 

הבסיס שטוח

לבסיס:
Sussman 1983: Pl. 8:58

דופן 223003023-3

    

הה'–הו' לסה"נ )Hadad 2002:61; Sussman 2010:140–142(; ושני נרות רבי־פיות )איור 7:16, 8; טבלה 10:6, 

11(, המשתייכים, לפי עיטוריהם, למשפחת הנרות השומרוניים, וזמנם כנראה המאות הד'–הו' לסה"נ. לנר באיור 

7:16  )טבלה 10:6( היו שש או שבע פיות, ואילו לזה באיור 8:16 )טבלה 11:6( היו כנראה תריסר פיות פיות.

— בכוכים; הסיבה לכך  רוב פריטי המתכת נמצאו באולם, ומקצתם  )איורים 1:17–17; 1:20–7(.—  כלי מתכת 

כלי  וכולל  איילון תשנ"ה(,  )השוו:  והביזנטית  הרומית  לקברים מהתקופות  ברובו  אופייני  ברורה. המכלול  אינה 

איפור, עדיים, חלקי קופסות וחפצים אחרים. כמעט כל הפריטים נעשו מברונזה, למעט צמיד כסף אחד )איור 5:17(, 

גליל וטבעת מברזל )איורים 12:17 ו־1:20, בהתאמה( וחפץ קטן מנחושת )איור 7:20(. 

באולם התגלו שלושה מכחולי איפור מברונזה )איורים 1:17–3(. המכחול באיור 3:17 כמעט שלם, וקצהו מעוצב 

ככפית מוארכת. שני המכחולים האחרים שבורים; ייתכן שהיו בעלי קצה דמוי כפית או שהיו מקלוני איפור פשוטים. 

מכחולי מתכת אלה מתגלים תכופות בתוך כלי איפור מטיפוס דו־שפופרת מזכוכית, שכמותם התגלו באולם )ר' 

ג'קסון־טל 2018: איורים 9, 10(; יש לתארכם לפי המכלים למאות הד'–הה' לסה"נ. כן נמצא חפץ ברונזה דמוי 

כיפה שנקב בראשו )איור 4:17(, אולי מכסה של קופסה לחומרי איפור, אך אפשר שהיה זה חלק מפעמון שטבעת 

התלייה ניתקה ממנו ואשר הוצמד לעתים לצמיד, או מחציתו של חרוז גדול וחלול. בעדיים צמיד כסף )איור 5:17(, 

שקצותיו חוזקו בשתי מסמרות כסף; צמיד ברונזה )איור 6:17(; טבעת ברונזה שעליה חרות עיטור בצורת מעוין 

)איור 7:17(; וטבעת רב־צלעית מברונזה )איור 8:17(, שהשתמרו עליה סימנים לא ברורים, אולי אותיות. טבעות 

דומות התגלו באתרים שומרוניים קרובים, כמו אפולוניה וחורבת גלילות )רייך תשס"ב(.

עניין מיוחד מעוררים פריטי מתכת הנושאים בדרך כלל כתובות, אך מצב השתמרותם גרוע. סימני כתב, כנראה 

אותיות יווניות, השתמרו על טבעת חותם מברונזה )איור 9:17(, מסוג הנפוץ בקברים. עוד נתגלו שני קמעות ברונזה 

שבורים, דמויי עלה )איור 10:17, 11(, שחוקים ואכולים; בשל מצבם אי אפשר להבחין אם הייתה עליהם כתובת 

)רייך  אביב  תל  באזור  למשל  לסה"נ,  הד'–הו'  מהמאות  שומרוניים  בקברים  התגלו  כאלה  קמעות  כתב.  ובאיזה 

 .)Patrich and Rafael 2008:424, No. 52( ובמכלולי יישוב, למשל קיסריה )Pummer 1987 ;תשס"ב
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גליל מברזל )1.3 ס"מ קוטר; איור 12:17(, ששרד ממנו רק שבר ומחוברות אליו בזווית ישרה שרשרות ברונזה 

— עשויות מחוליות דמויות  ואחת בצד האחר  — שתיים בצד האחד  דקות, הוא ככל הנראה מתלה. השרשרות 

הספרה 8 )1.4 ס"מ אורך(, ולפי מיקומן על הגליל נראה כי הוא נתלה במאוזן. שתי טבעות ברונזה שטוחות )3 ס"מ 

קוטר; איור 13:17, 14( וטבעת ברונזה קטנה ועבה )איור 15:17( היו אולי חלק ממתלים של נרות זכוכית. ייתכן 

שחפץ אחר מברונזה שנמצא באולם הוא 'מפתח טבעת' )4.4 ס"מ אורך; איור 16:17(, הנזכר במקורות, אשר שימש 

לנעילת קופסה או ארגז. כמוהו נמצאו, למשל, במערת האיגרות במדבר יהודה ובנתניה )ידין תשכ"ג: לוח 45:26; 

רייך תשמ"ב: ציור 7:11(. מאחר שקצותיו שבורים, אין לפסול גם אפשרות שהפריט היה במקור גדול יותר ושימש 

חלק של מתלה. חפץ גלילי מברזל )15.2 ס"מ אורך; איור 17:17(, השבור בקצה האחד ועשוי כחוד משוטח בקצה 

האחר, שימש אולי כלי עבודה, כגון אזמל או חרט, או חלק מפרזול של תיבת עץ.

בכוכים נמצאו טבעת ברזל )4.8 ס"מ קוטר; איור 1:20(; טבעות ברונזה )איור 2:20–4(; שתי מסמרות ברונזה 

קטנות )איור 5:20, 6(, שמקורן אולי בקופסת עץ; וחפץ שבור מנחושת, שטבעת בקצהו, אולי סגר של קופסה )איור 

 .)7:20

מטבעות

דונלד צבי אריאל

במערה נמצאו שני מטבעות. בשניהם נקדח בשלב מאוחר חור, והם שימשו כנראה חלק מעדי.

1. סל 3000, לוקוס 309, ר"ע 81959. איור 8:20. 

498–538 לסה"נ, קונסטנטינופוליס.

פנים: ]---[ דיוקן לימין?

 .CỌΝ :למעלה, צלב; לשמאל, כוכב; מתחת לקו M :גב

Æ פוליס, -, 14.27 גרם, 29 מ"מ. מנוקב.

.DOC 1:78, No. 28 :השוו

2. סל 3052, לוקוס 310, ר"ע 81960. איור 18:17. 

יוסטיניאנוס א', 543/4 לסה"נ?

פנים: d]N IVS[TI]ṆỊ-ANVS PP AVC[ דיוקן לחזית, חבוש קסדה עם ציצה, עטור נזר, לבוש שריון; בידו הימנית, 

כדור ועליו צלב; על הכתף השמאלית, מגן; בשטח הימני, צלב.

IIµ :לימין ;ANNO :למעלה, צלב; לשמאל M :גב

Æ, 6, 16.66 גרם, 27 × 32 מ"מ. מנוקב פעמיים.

.DOC 1:126, No. 169 :השוו
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שונות.— בכוך 302 נמצאו עשרה חרוזים, תשעה מזכוכית ואחד מפיאנס. כן נמצאו במערה שלושה פריטים דמויי 

)ר' דריי 2018: איור 12:2( ובכוך 308, ואחד מזכוכית,  כפתור, אולי משקולות פלך: שניים מסטיאטיט, באולם 

בכוך 306. 

מבנה קבורה)?(

כ־20 מ' ממערב למערה 3 נפגע במהלך הרחבת הכביש לצור יגאל מבנה קדום שמתארו היה כנראה מלבני. שרידיו 

לא נחפרו, אך הם תועדו בידי המחברים )תכנית 4(. המבנה נבנה מאבני גזית מוחלקות היטב, והשתמרו ממנו רק 

חלק מהקיר הדרומי ואבנים ספורות מן הקירות המזרחי והמערבי. רוחב המבנה ממזרח למערב הוא 9.3 מ' )במידה 

שהאבן המזרחית ביותר שהשתמרה אכן שייכת לקיר החיצוני שלו(. הקירות נבנו בתוך בור גדול שנחצב בסלע 

הטבעי; הדופן הדרומית, האנכית שלו השתמרה לגובה של 0.9 מ', ומכאן שהמבנה היה תת־קרקעי בחלקו. בצד 

מזרח מולא החלל שבין דופן הסלע לקיר )כ־1 מ' רוחב( באבנים. מהקיר הדרומי נותרו באתרן, בחלקו המזרחי, 

חמש אבני גזית גדולות )מידות מרביות: 0.7 × 1.0 מ', 0.6 מ' גובה(, שנפגעו מכלי מכני. שאר אבניו נמצאו מוטלות 

בתחתית החפירה. הסלע בפינה הדרומית־מערבית של הבור לא נחצב, והוא יצר בליטה מרובעת אל תוך המבנה. 

מעבר לו נותרה באתרה האבן הדרומית של הקיר המערבי )מידותיה: 0.55 × 1.0 מ'(. בשל מצב ההשתמרות הגרוע 

של המבנה אי אפשר לקבוע את מהותו ואת זמנו. אולם, מיקומו באזור הקבורה בשוליים הדרומיים של היישוב 

גם בחזית אחת ממערות הקבורה שחפרה בק   — זה  לאזור הקבורה באתר  זרה  ואיכות הבנייה הגבוהה, שאינה 

)מאוזוליאום( מהתקופה  קבורה  זה מבנה  — מרמזים שהיה  גזית  בנייה באבני  )תשנ"ז( בקרבת מקום השתמרה 

הרומית או הביזנטית )השוו: איילון תשנ"ה:*28(.

תכנית 4. מבנה קבורה)?(, תכנית סכמתית.
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דיון

עד ראשית שנות ה־90 למאה הכ' לסה"נ לא היה ברשותנו מידע ארכיאולוגי על אודות חורבת חנות, ששטחה מוערך 

ב־40–60 דונם. מאז, נסקר האתר ביסודיות, למעט שטחים שנהרסו לפני כן בפעולות פיתוח )השטח שמצפון לכביש 

ונערכו בו חפירות הצלה אחדות. אף שכל החפירות  יאיר נסקר אף הוא, אך המידע לא פורסם(,  הכניסה לכוכב 

ואוכלוסייתו.  תולדותיו  על  מספקת  תמונה  מהם  התקבלה  האתר,  של  והמערביים  הדרומיים  בשוליים  התמקדו 

מערות הקבורה המתוארות כאן תורמות להבהרת תמונה זו.

לצד המרזבה המזרחית הפורייה של  הר שומרון,  הוקם בשולי  הוא  כלכלי:  מיקומו של האתר הבטיח שגשוג 

השרון. כך יכלו תושביו לקיים משק מעורב של גידולי שדה בעמק, מטעי גפן וזית בגבעות ומרעה בשטחים הטרשיים 

)השוו לחורבת מגדל הסמוכה: איילון, קדרון ושרביט תש"ן(. בגבעות חצבו אבני בנייה ומתקנים חקלאיים, כמו 

מעין  מתקנים  תשע"ב(;  איילון  )ר'  זורמים  מים  מקורות  במקום  אין  שכן  רבים,  מים  בורות  וכן  בד,  ובתי  גתות 

ברוב  שעברה  הקדומה,  הבין־לאומית  לדרך  סמוך  שוכן  האתר   .)2 איור  )ר'  ובסביבתו  באתר  בסקר  התגלו  אלה 

הרומית–הביזנטית  ובתקופות   ,)1 איור  )ר'   444 כביש  כיום  בו  שנמשך  בתוואי  השרון,  מרזבת  לאורך  התקופות 

— מעט מערבה משם, סמוך לטירה )רול ואיילון תשמ"ח:152–155(. הסמיכות לדרך תרמה ללא ספק לרווחתו 

 ,)Pringle 1986:22, 30( הכלכלית של היישוב, ואפשר שזה מקור שם המקום, 'חנות', הנזכר במקורות מימי הביניים

ואשר משמעותו אכסניה )שטרן תשנ"ז:52–53(. בנתונים אלה דומה האתר ליישובים סמוכים שכבר נחפרו, בעיקר 

חורבת מגדל )שיח' מושרף( שבצור נתן )איילון תשס"ב; Ayalon 2008( ובמידה פחותה גם חורבת רעש )בושנינו 

ופורת תשמ"ח; איילון, ניידינגר ומתיוס תשנ"ה( וחורבת נשה שבכוכב יאיר )מטנס תשס"ד(; לפיכך, אפשר להקיש 

מתולדותיהם גם לגבי היישוב באתר.

השרידים שהתגלו בחלק זה של האתר אופייניים לשולי יישוב: קברים )וייס תשנ"ד:232–237(, מתקני חקלאות 

)איילון תשנ"ז(. שלוש מערות הקבורה והמבנה שתועד ממערב להן, אולי מאוזוליאום,  ובורות אשפה  ומלאכה 

תכנית  תשע"ב(.  )איילון  באתר  קודמות  ובחפירות  בסקר  שהתגלו  הארגז  ולקברי  הקבורה  למערות  מצטרפים 

המערות, רכיביהן וממדיהן רגילים; החצר, הירידה במדרגות לאולם, הכוכים החסומים בלוחות אבן ובור הליקוט 

אופייניים למערות קבורה רבות מימי הבית השני ומהתקופה הרומית )חכלילי תשנ"ד; קלונר וזיסו תשס"ג:15–45(, 

לרבות באתר זה )בק תשנ"ז(. מערות קבורה ובהן כוכים שטוחי קרקעית אפיינו את ארץ ישראל בתקופת הבית 

 Avni, Dahari and Kloner( השני, ולאחריה — בעיקר את צפון הארץ ומרכזה, לרבות הר שומרון ומישור החוף

 .)2008:115–116

ופתחי  הראשי  הפתח  לסגירת  אבן  בלוחות  שימוש  נעשה  בשלושתן  דומות:  המערות  שלוש  של  תכונותיהן 

הכוכים; מספר הכוכים בהן דומה )7–9(; בכולן נמצא כוך בלתי גמור — אחד שרק סומן ושניים שחציבתם לא 

הסתיימה; ובשלושתן היה בור ליקוט לפינוי העצמות מהכוכים. לעומת זאת, ִמתאר האולמות אינו אחיד — טרפזי, 

מרובע לא מדויק ומעוגל — וחצר התגלתה רק בחזיתה של מערה מס' 3. בכולן התגלה רוב הממצא באולם ובבור 

הליקוט. במערות לא התגלו ארונות קבורה מאבן או ממתכת, והעדר מסמרים מעיד, שלא קברו בהן בארונות עץ 

)השוו: מזר תשי"ח:152–153; אביגד תשל"ב:136(, אלא אם יוצרו אלה על טהרת העץ, לרבות המסמרים )סתרי 

תשס"ו:39–45(;5 ייתכן, על כן, שקברו בתכריכים בלבד )פטריך תשנ"ד:202–204(.
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)ר'  לילדים  בוגרים  בין  מקובל  מספרי  ביחס  כנראה  נקברים,  עשרות  כמה  של  עצמותיהם  זוהו  ו־3   1 במערות 

העצמות  מצב  אבן,  בלוחות  חתומים  נמצאו  המערות  בכל שלוש  אחדים  וכוכים   2 למרות שמערה   .)2018 אשד 

מעיד כי מדובר בקבורות ראשוניות שהופרעו או בקבורות משניות )ר' אשד 2018(. בשל התנאים שנערכה בהם 

החפירה, שבשלם לא הושלמה החפירה במערה 3, והזמן שחלף מאז השלמתה אין בידינו הסבר להעדרן של קבורות 

בארטיקולציה, למעט השוד שבוצע בהן. בכל מקרה, גם אם נשדדו המערות עוד בימי קדם, לא נעשה בהן שימוש 

משני כמו בשתי מערות קבורה סמוכות שנחפרו בידי בק )תשנ"ז(.

ניתוח הממצאים ומקבילותיהם מראה שהקבורה בשלוש המערות החלה באותו פרק זמן לערך — בסוף המאה 

זו,  מתקופה  ספורים  וזכוכית  חרס  וכלי  המקורצפים  הנרות  מעידים  כך  על  לסה"נ.  הא'  במאה  או  לפסה"נ  הא' 

זו התרחב היישוב  2. אפשר שבתקופה  ומטבע של אגריפס הא' שנתגלה במערה  שהתגלו ברובם על הקרקעית, 

כחלק מההתפתחות היישובית בשרון בעקבות ייסוד קיסריה ואנטיפטריס בידי הורדוס וסלילת כביש ראשי ביניהן 

)רול ואיילון 135:1989–136(. סוף השימוש בהן, לעומת זאת, אינו אחיד: במערה 1 פסקה הקבורה כנראה במאה 

הג' או הד' לסה"נ; במערה 2 — במאה הד' לסה"נ, אם כי לפי כלי הזכוכית אולי היה זה מאוחר יותר; ובמערה 3 

היא נמשכה עד אמצע המאה הו' לסה"נ לכל פחות, כפי שמעידים שני המטבעות המחוררים, אך כנראה זמן לא 

רב אחר כך, שכן לא התגלו בה נרות שומרוניים מטיפוס 4 או 5 של זוסמן )תשמ"ח:102, טיפוס S4; תשס"ב:343, 

אך  בקברי משפחה,  נדיר  אינו  שנים,  מאות  בן  ארוך,  שימוש  לסה"נ. משך  הז'–הח'  המאות  שזמנם   ,)S5 טיפוס 

 Avni, ;ִחייב פינוי הנקברים מהכוכים וקבורה משנית של שרידיהם )רובין תשנ"ד:258–263; השוו: איילון תשנ"ה

Dahari and Kloner 2008:119(. ייתכן שהכוכים שמתארם רק סומן על קיר המערה או שחציבתם רק החלה מעידים 
שהמערה תוכננה מלכתחילה לשימוש ממושך, אך הכוכים נחצבו בה בהדרגה, לפי הצורך.6

הממצא במערות פשוט מאוד, למעט צמיד הכסף ממערה 3 )איור 5:17(. גם בכלי החרס לא זוהו פריטים מיובאים. 

אין לדעת אם הדבר משקף את רמת החיים האמתית באתר, שכן במערות 2 ו־3 יש סימנים לכך שהן נשדדו עוד 

בעבר )השוו: איילון תשנ"ה(. ראוי לציין שבמערת קבורה סמוכה שחפרה בק )תשנ"ז( ובקבר שנחפר בחורבת רעש 

שבכוכב יאיר )הרשאה מס' A-1414( התגלו, בין היתר, עדיי זהב אחדים.

על זהות הנקברים — המייצגים חלק מאוכלוסיית היישוב — יש ברשותנו מידע מועט. נרות מקורצפים ונרות 

דומים התגלו בחפירות קודמות באתר; מטבעות של  נרות  יהודית. שברי  דרום מיוחסים בדרך כלל לאוכלוסייה 

אגריפס, דוגמת זה שהתגלה במערה 2, התגלו בשולי חורבת נשה הסמוכה ממזרח; ושרידי יישוב, כנראה יהודי, 

שחרב במרד הגדול או במרד בר־כוכבא, ובו מערכת מסתור אופיינית, התגלו בחורבת מגדל )צור נתן( שמצפון 

)Neidinger, Matthews and Ayalon 1990:23–25; 1994:6–7; Ayalon 2008:1951(. ייתכן שיש בכך כדי להסביר 

את העדרם של ארונות קבורה שומרוניים במערות חורבת חנות, אף שהיו נפוצים בשומרון ובצפון השרון במאות 

הב'–הג' לסה"נ )ברקאי תשס"ב(, לרבות באתרים סמוכים, למשל צור נתן )איילון, קדרון ושרביט תש"ן:106, 117, 

118(, טייבה )ינאי תשס"ב:*38–*40( ונתניה )רייך תשמ"ב: ציורים 3–6(. הממצא הקרמי במערות מעיד שהן היו 

בשימוש בתקופה שבה קברו בארונות אלה, ויש בכך משום חיזוק להנחה, שהארונות אכן שימשו רק או בעיקר 

את השומרונים )לדעה אחרת, ר' מגן תשס"ב ]א[:Magen 1993 ;242–236(. על נקברים יהודים מרמזת אולי גם 

העובדה שהִדסקיות בנרות העגולים, אשר נשאו לעתים תבליטים פגניים או ארוטיים, שוברו בכוונה )ר' הרשקוביץ 

תשמ"ז:319, הערה 45, ללא נקיטת עמדה; לשני מאמרים השוללים פרשנות זו בצירוף הפניות, ר' גל, חנא ואביעם 
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אוכלוסייה  כנראה  אפיין  העצמות  ליקוט  מנהג  גם   .)Wexler and Gilboa 1996:127–130  ;7 הערה   ,150:2002

יהודית )השוו: פורת ולוי תשנ"ג:*41(.

ייתכן שבמאה הג' לסה"נ לערך עדיין קברו במערות אלה יהודים, כפי שמרמז היעדרם של נרות שומרוניים 

זוסמן  לדעת   .)3 איור  תשס"ב:  )איילון  נתן  בצור  למשל  התגלו,  מהם  שעשרות  זוסמן,  של   1 מטיפוס 

)תשס"ב:341–342(, נרות שומרוניים מטיפוס 1 )S1(, החסרים כאן, הם בני זמנם של נרות שומרוניים מטיפוס 

3. תופעה דומה נצפתה, בעיקר במכלולי קברים, גם בגבע ובלהבות חביבה,  S2( 2(, שכמותם התגלו במערה 

וזוסמן )תשמ"ח:101( ייחסה זאת לסיבה אזורית. אולם הממצא הדומה במערות של חורבת חנות מרמז שאולי 

קיים בכל זאת הבדל כרונולוגי בין הנרות, וטיפוס S1 קדום מעט לטיפוס S2 )המאות הג'–הד' לסה"נ והמאות 

הד'–הה' לסה"נ, בהתאמה(. תופעה דומה — הופעתם של נרות שומרוניים מטיפוס S1 באתר אחד והיעדרם באתר 

נתונים אלה  )איילון תשנ"ח:117(.  ובאתרים אחרים  גם בכפר סבא  — הובחנה  זמן  סמוך שהתקיים באותו פרק 

מחזקים את דעתם של זוסמן ואחרים, המייחסת שימוש בנרות אלה רק או בעיקר לשומרונים )לדעה פחות נחרצת, 

ר' Pummer 1989:157–162; לדעה מנוגדת, ר' מגן תשס"ב ]א[:242–243(. מעניין לציין שבמערות אלה לא התגלו 

נרות שומרוניים שבהם לא נפרצה סתימת העין עוד במהלך הייצור על ידי הקדר, תופעה המוכרת באתרים רבים 

 Sussman( ואפולוניה )באזור, למשל כפר סבא )איילון תשנ"ח: איור 9:11, 10(, קיסריה )פורת תשס"ז: איורים 8, 9

.)1983: Fig. 8:4

הקבורה המלווה בנרות שומרוניים מטיפוסים S2 ו־S3 של זוסמן )תשס"ב:342( במערה 3 — שראשית השימוש 

בה, כאמור, בימי הבית השני — החלה כנראה במאה הד' או הה' לסה"נ, כשמערות 1 ו־2 כבר יצאו מכלל שימוש. 

על כך מעידה העובדה שלא נמצאו בהן נרות כאלה )אם כי במערה 2 נמצאו נרות ממשפחות 'אזוריות' בני זמנם של 

.)S2 הנרות השומרוניים מטיפוס

נראה, אם כן, שבשלב מסוים תפסו השומרונים את מקומם של היהודים באתר, תהליך שהתרחש גם באתרים 

אחרים, למשל מע'ר א־שרף )פורת ולוי תשנ"ג:*41( וצור נתן )Ayalon 2008(. על התיישבות נרחבת של שומרונים 

רבות  וארכיאולוגיות  היסטוריות  עדויות  קיימות  בשרון,  והן  שומרון  הר  של  המערביים  בשוליים  הן  זה,  באזור 

זוסמן   ;1 איור  1;7 ברקאי תשס"ב:  איור  ]ב[:  מגן תשס"ב   ;1989 איילון   ;231  ,141:1989 ואיילון  רול  )למשל, 

תשס"ב:340(. נרות שומרוניים מטיפוסים שונים התגלו בכל האתרים הסמוכים, לרבות בחורבת חנות, שנחשפו בה 

גם שלושה מקוואות טהרה )גליק תשנ"ז; סגל תשס"ג:46( שאפשר לייחס לשומרונים )מגן תשס"ב ]א[:227–236(. 

ההנחה שלמן המאה הד' לסה"נ לכל המאוחר ישבו באתר שומרונים נסמכת גם על הטבעות והקמעות שהתגלו 

במערה 3, הדומים מאוד לממצאים שומרוניים טיפוסיים. בצור נתן אף התגלה בית כנסת שומרוני, שלצדו מקוואות, 

שהפך במאה הו' לסה"נ לכנסייה או לחלק ממנזר, כנראה לאחר פגיעה ביישוב במהלך מרידות השומרונים בשלטון 

הביזנטי )איילון תשס"ב; Ayalon 2008(. בחורבת חנות לא ניתן להצביע על אירועים היסטוריים דומים, שכן האתר 

עצמו עדיין לא נחפר. לכן גם אי אפשר לייחס בביטחון את סוף השימוש במערה 3 לפגיעה ביישוב במהלך מרידות 

אלו, למרות סמיכות הזמן והמקום )השוו: דר תשס"ב; די סגני תשס"ב(.
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הערות

את חפירת ההצלה )הרשאה מס' A-2513(, מטעם רשות העתיקות, ניהל רדואן בדחי )תשנ"ז( בסיוע צוות מרחב מרכז. השתתפו אבי האג'יאן   1

ורז ניקולסקו )מדידות ושרטוט(, חנה בנימינוב ורינה ברין )תכניות(, מיכל בר )GPS(, אריאלה צרפתי )רפאות(, מרינה שויסקיה )ציור ממצאים(, 

צילה שגיב )צילום שטח(, ורד אשד ויוסי נגר )אנתרופולוגיה פיזית(, רות ג'קסון־טל )זכוכית(, מירי לוין ולנה קופרשמידט )ניקוי מתכות(, דונלד 

צבי אריאל )נומיסמטיקה(, אורי ברוך )זיהוי ארכיאובוטני(, יהושע דריי )סקר מתכות וזיהוי חרוזים וכפתורים(, רגולה מולר שחם )זיהוי מתכות(, 

נציג משרד הדתות. החפירה במערה 3 הופסקה בטרם הושלמה בשל גורמים  רוני רייך )ממצא אפיגרפי(. עצמות האדם הועברו באתר לידי 

חיצוניים. המאמר עודכן בעיקרו בשנת 2011. את המאמר ערכו ליאור וקסלר, איילת דיין ודפנה שטראוס.

כוך זה וכוכים דומים במערות הנדונות כאן הם ככל הנראה כוכים שחציבתם לא הושלמה ולא כוכי ליקוט, שהשימוש בהם בעיקרו קדום יותר   2

)קלונר וזיסו תשס"ג:30(.

מרישומי החופרים לא ברור אם לא התגלו עצמות באולם המרכזי או שהן לא נאספו ולא נחקרו.  3

מרישומי החופרים לא ברורה הסיבה למיעוט העצמות במערה ובעיקר בכוכים שלא נפגעו, והאם אכן כולן נאספו בחפירה.  4

באולם של מערה L300( 3( נמצאו פיסות פחם זעירות )2–3 גרם( שזוהו בידי א' ברוך כאורן ירושלים, אולם לא ניתן להסיק מכך דבר.   5

הממצא במערות הקבורה שחפרה בק )תשנ"ז(, הסמוכות מאוד למערות הנדונות כאן, משקף משך שימוש קצר יותר )מסוף המאה הא' או   6

ראשית המאה הב' עד המאה הד' או הה' לסה"נ(, ומגוון טיפוסי הנרות בהן שונה במקצת: לא נמצאו בהן נרות מקורצפים ונרות דרום הקדומים 

ואף לא נרות שומרוניים מאוחרים. לבד מנרות עגולים ונרות ממשפחות 'אזוריות', שכמותם נמצאו במערות הנדונות כאן, התגלו בהן גם נרות 

מטיפוס יבנה צפון )השוו: זוסמן תשמ"ו:197–198(. הסיבה להבדלים אלה בממצא, על אף פרק הזמן החופף וסמיכותן של המערות זו לזו, אינה 

ברורה.

לא ברור מדוע מגן החסיר במפתו אתרים רבים במערב השומרון ובשרון, שכן למרות התנגדותו להגדרה של ממצאים ארכיאולוגיים דוגמת   7

סרקופגים ונרות כשומרוניים, מסומנים במפה אתרים שבהם התגלו סרקופגים כאלה )אך לא נרות(. לעומת זאת נעדרים מן המפה אתרים שבהם 

נמצאו פריטים הנושאים כתובות בכתב שומרוני וחסרים בה אתרים כאפולוניה־ארסוף וחורבת גלילות )אל־ג׳ליל(, הנזכרים כיישובים שומרוניים 

במקורות היסטוריים )בן־צבי תשל"ו:103–104, מפות א, ב(, או תל קסילה, שם התגלה בית כנסת שומרוני )קפלן תשל"ח(, הנזכר אצל מגן אך 

אינו מופיע במפתו )מגן תשס"ב ]ג[:440, 442, איור 1(.
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Horbat Hanut: burial Caves from the roman–byzantine Periods

radwan badhi and etan ayalon

Three burial caves (1–3; map ref. 19865–70/68065–70; Figs. 1, 2) were discovered in July 1996 while 

widening the entrance road to Kokhav Ya’ir and Zur Yig’al. The caves were hewn alongside each other in 

the chalk rock on the southern fringes of Horbat Hanut, a site estimated as covering 40–60 dunams. All 

three are aligned on a northeast–southwest axis and have south-facing entrances. The north side of the 

caves was damaged during the road-widening work. 

The entrance to Cave 1 (Plan 1; Fig. 3) was blocked by a square stone. Two rock-hewn steps led from 

the entrance to a trapezoidal burial chamber. A bone repository was hewn near the center of the chamber, 

and eight burial kokhim—several of which were sealed with stone slabs—were cut in the chamber’s walls. 

The kokhim contained the remains of 18 adult individuals and 16 children in what were either secondary 

burials or disturbed primary burials. Most of the finds came from the chamber and the bone repository 

(Table 1). The pottery assemblage (Figs. 4; 5:1–4; 6; 7:1, 2) was ascribed to two chronological periods, 

one is the first or early-second century CE and the other is the second–fourth centuries CE. A warped base 

of a juglet (waster; Fig. 4:21) may indicate that pottery was manufactured at the site. The finds included 

three intact oil lamps, two whole oil lamps and 29 fragments belonging to at least 27 lamps (Table 2). 

Most of the lamps are knife-pared (‘Herodian’ type), some are ‘Darom’-type lamps and a few fragments 

belong to round Roman lamps. Other finds included bone fragments of pins, needles or cosmetic sticks 

(Figs. 5:5; 7:3)—common artifacts in Roman–Byzantine-period burials; glass vessels (see Jackson-Tal 
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2018: Fig. 1); a stone tool (hammer stone? sling stone? Fig. 5:6); and beads made of glass (40), faience 

(1), carnelian (2) and chalcedon (1), as well as two glass pendants (see Dray 2018).

The entrance to Cave 2 (Plan 2; Fig. 8) was also sealed with a square stone. Three steps led down into 

a square burial chamber. The chamber had a rectangular bone depository at its northern end and seven 

hewn burial kokhim, several of which were sealed with stone slabs; the outline of an additional, unhewn 

kokh was incised on the eastern wall. The remains of several adult individuals, two children and a fetus 

were found in the soil fill in the chamber, in the bone depository and in the kokhim; these were either 

secondary burials or disturbed primary burials. The chamber had apparently been disrupted, since similar 

types of pottery vessels were found in different layers of fill, although the glass finds suggest otherwise 

(see Jackson-Tal 2018: Figs. 2–4).

Most of the finds came from the chamber and the rest came from the kokhim (Table 3). The pottery 

assemblage (Figs. 9:1–15; 10–13) attests to two chronological groups, one from the first or early second 

century CE and possibly earlier, and a later one from the second–fourth centuries CE. The finds included 

five intact oil lamps, one whole oil lamp and 28 fragments from at least 22 lamps (Table 4). One intact 

knife-pared lamp (Fig. 12:1; Table 4:1) recovered from the bone repository probably determines the 

earliest date at which the cave was used for burial. Also found were Roman lamps with intentionally 

broken discuses and ‘regional’ lamps from the third–fourth centuries CE. The chamber also yielded a 

fragment of a marble vessel (Fig. 9:16), possibly part of a square platter, and two coins, of Herod Agrippa 

I (41/42 CE) and Arcadius (383–395 CE).

Cave 3 (Plan 3) was only partially excavated. A front courtyard was hewn to its southwest (Fig. 14), 

and steps led from the entrance (c. 0.55 m width and height) to a circular chamber. A bone depository was 

hewn near the center of the chamber; to its northeast was a stone partition. Ten kokhim were hewn in the 

cave walls; their openings were blocked with slabs or sealed with small stones. A sample probe in Kokh 

307 produced the bones of two adult individuals and nine children. 

The cave had been plundered and disturbed in antiquity, and most of the finds and bones were not in 

situ (Table 5). Most of the pottery (Figs. 15, 16, 18, 19) was found in the chamber. Although several first-

century vessels were recovered, the majority of the assemblage dates from the Late Roman and Byzantine 

periods—later than the pottery from Caves 1 and 2. Among the finds in the cave were seven intact oil 

lamps, four nearly complete lamps and 22 lamp fragments (Table 6). They included knife-pared lamps, 

round lamps, ‘Darom’ lamps and a variety of Samaritan lamps: Sussman’s Type 2 (Fig. 16:4, 5; Table 

6:9, 15), attributed to the third–fourth centuries CE; Sussman’s Type 3 (Fig. 16:6; Table 6:16), dated to 

the fourth–sixth centuries; and two multi-nozzle lamps (Fig. 16:7, 8; Table 6:10, 11) that are probably 

from the fourth–sixth centuries CE. Also recovered were glass vessels (see Jackson-Tal 2018: Figs. 5–11); 

various metal artifacts (Figs. 17:1–17; 20:1–7) characteristic of burial assemblages from the Roman and 
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Byzantine periods; two late-fifth – sixth centuries CE coins that were perforated (Figs. 17:18; 20:8); as 

well as beads made of glass (3) and faience (1) and button-like objects (3; spindle whorls?) made of 

steatite and glass (see Dray 2018). 

Approximately 20 m west of Cave 3, the remains of an ashlar structure were documented (Plan 4). The 

walls were constructed inside a large hewn pit. Its location near the cemetery, on the southern fringes of 

the settlement, and its high-quality masonry suggest that it was a Roman- or Byzantine-period mausoleum.

The three burial caves are characteristic of the Second Temple and Roman periods. Burials began in 

the three caves at about the same time—in the late first century BCE or the first century CE. During this 

period, the community may have grown with the settlement expansion in the Sharon following Herod’s 

founding of the cities of Caesarea and Antipatris and the construction of a main road connecting the 

two cities. However, the caves were not abandoned at the same time: while the use of Cave 1 seems to 

have ended in the third or fourth century CE and that of Cave 2 in the fourth century CE or later, Cave 3 

continued to be used at least up to the mid-sixth century CE. The kokhim that were only outlined on the 

cave walls or left partially hewn are evidence that the cave was initially planned for prolonged use, during 

which the kokhim were planned to be gradually completed as required. Apart from the silver bracelet 

found in Cave 3, the finds from the caves are very simple. Nevertheless, it is impossible to tell whether 

this is a true reflection of the standard of living at the site, since Caves 2 and 3 were evidently robbed in 

antiquity. 

Some of the finds are indicative of a Jewish population: knife-pared lamps and ‘Darom’ lamps; broken 

discuses on the round Roman lamps, which often bore pagan or erotic reliefs; the custom of depositing 

bones; and the Agrippa I coin. This may explain the absence of Samaritan coffins in the caves, although 

such coffins were common in Samaria and the northern Sharon, including at nearby sites, during the 

second–third centuries CE. In the third century CE, Jews may still have been buried in these caves, as the 

absence of Sussman’s Type 1 Samaritan lamps suggests, but the oil lamps, rings and amulets discovered 

in Cave 3 indicate that at some point Samaritans replaced Jews here, as they are known to have done 

elsewhere.

CaPtions to illustrations

Fig. 1. Location Map A: Horbat Hanut and nearby excavations. 

Fig. 2. Location Map B: Caves and installations south of Horbat Hanut.

Plan 1. Cave 1, plan and sections.

Fig. 3. Cave 1, entrance, steps and kokhim beside them; on left, stone slabs that sealed the kokhim, looking 

south.

Fig. 4. Cave 1, pottery from the chamber (L100).
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Fig. 5. Cave 1, oil lamps and other finds from the chamber (L100, L101).

Fig. 6. Cave 1, pottery from the bone repository (L102).

Fig. 7. Cave 1, finds from the kokhim (L105, L106).

Plan 2. Cave 2, plan and section.

Fig. 8. Cave 2, entrance, steps and kokhim beside them, looking south.

Fig. 9. Cave 2, finds from the chamber (L200).

Fig. 10. Cave 2, pottery from the chamber (L201).

Fig. 11. Cave 2, pottery from the chamber (L202).

Fig. 12. Cave 2, oil lamps from the bone repository (L203).

Fig. 13. Cave 2, pottery from the kokhim (L204, L206–208).

Plan 3. Cave 3, plan and section.

Fig. 14. Cave 3, external view of courtyard and entrance, looking northeast.

Fig. 15. Cave 3, pottery from the chamber (L300).

Fig. 16. Cave 3, oil lamps from the chamber (L300).

Fig. 17. Cave 3, metal artifacts from the chamber (L300, L310).

Fig. 18. Cave 3, pottery from the kokhim (L301, L303, L306).

Fig. 19. Cave 3, oil lamps from the kokhim (L301–L303, L306).

Fig. 20. Cave 3, metal artifacts from the kokhim (L301, L305, L307–L309).

Plan 4. Mausoleum(?), schematic plan.


