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חמי יואב: פנס חרס דמוי כנסייה 

אדריאן גנור ורינה אבנר

נתגלה פנס חרס תמים בצורת מבנה דמוי  יואב  בחפירה שנערכה דרומית־מזרחית למדשאות של מרחצאות חמי 
כנסייה )'פנס דמוי בית'; איור 1; ר' אבנר 2022(. הפנס נתגלה בתוך קבר ארגז )L133( — אחד משני קברי ארגז 
בנויים מלוחות אבן ומקורים בגג גמלוני, שנבנו בתוך בורות איגום של גת והוציאו אותה מכלל שימוש )ר' אבנר 
2022: תכנית 2(; קבר 133 הוא הדרומי מבין השניים. הפנס נתגלה לצד מקטר, פכית בושם ונר סנדל עשויים חרס 

)איור 2; ר' Vincenz 2022: Fig. 4( ובקבוק זכוכית )ר' וינטר 2022: איור 17(, שתוארכו למאות הו'–הז' לסה"נ. 

איור 1. פנס החרס )L133, סל 2003(.
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איור 2. מכלול כלי החרס מהקבר.

פנסים אחדים מחרס נתגלו בחפירות בארץ ישראל, למשל באשקלון )קוגן־זהבי תשנ"ט:199–202, ור' שם דיון 
והקבלות( ובנחל פחר )דרום; הדד Vincenz 2019:22–23, Fig. 9:2 ;2019, ור' שם הקבלות(. לרוב צורתם עגולה, 
ומאפיינים אותם ידית לולאה ועיטור בטכניקת חיתוך של דגמים הנדסיים )Kerbschnitt(. פנסים דמויי בית נדירים 
יותר. פנס מעין זה נתגלה באשקלון )קוגן־זהבי תשנ"ט: 202, איור 2:25(. באוסף שלוזינגר נמצאים שני פנסים דמויי 
בית שנקנו באלכסנדריה )Rosenthal and Sivan 1978:150–151, Nos. 623, 624(, וסביר להניח שמקורם במצרים. 
ותועדו.  נחשפו פרטי העיטור שלו  כלי חרס.1 לאחר שנוקה,  הפנס שנתגלה בחפירה הועבר למעבדה לשימור 
במהלך התיעוד התעוררו שאלות על אודות תהליך הכנת החפץ, שלא באו על פתרונן כיוון שהפנס היה תמים. כדי 
להתחקות אחר תהליך הייצור של הכלי ושלבי הכנתו, שוחזר כלי דומה )איור 3(, ועל סמך השחזור מובאת להלן 

הצעה לתהליך הכנתו. 

במעבדה לשימור כלי חרס של רשות העתיקות רוקנה אדריאן גנור את החול והאדמה מהחלל הפנימי של הפנס.  1
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החפץ ותהליך הכנתו

וגג מקומר  רוחב  דופנות  אורך, שתי  דופנות  כקופסה המורכבת מתחתית, שתי  בצורת מבנה העשוי  עוצב  הפנס 
)איורים 4, 5(. תחתית הקופסה )איור 4:ג(, דופנות הקופסה והגג שלה נעשו ממשטחים מלבניים מרודדים )כ־1 ס"מ 

עובי(. המשטחים נחתכו בגודל המתאים והונחו לייבוש עד לשלב שבו החומר 'קשה כעור'.
להכנת הקופסה, הוצמדו שני משטחים בתחתית הכלי ליצירת דופנות האורך )14–15 ס"מ אורך, 7.5–8.0 ס"מ 
רוחב; דופן A, איור 4:א; דופן B, איור 4:ב(, ושני משטחים נוספים הוצמדו ליצירת דופנות הרוחב )כ־8 ס"מ רוחב, 
כ־13 ס"מ גובה מרבי במרכז הקשת; דופן C, איור 5:א; דופן D, איור 5:ב(. הדפנות חוברו אל התחתית בעזרת 
חוליות טין שהודבקו בפנים הכלי )איור 6:א(. באופן דומה הודבקו דופנות האורך אל דופנות הרוחב )איור 6:ב(. 
סימני מריחת הטין נראים בבירור בחיבור הדפנות אל תחתית הפנס, הן בפנים הכלי )איור 7:א( והן מחוצה לו )ר' 

איור 4:ג(, ואף אפשר להבחין בטביעות האצבע של האומן בטין )איור 7:ב(. 
בשלב הבא חובר המשטח המרודד ששימש להכנת הגג המקומר אל הפן החיצון של דופנות האורך. כיוון שבשלב 
זה לא כבר ניתן היה לחזק את מקום החיבור בחוליות טין, הוצמדו אל קווי החיבור מבחוץ גדילי טין )איור 8:א( 
שנוצלו ליצירת אלמנט עיטורי באמצעות צביטות בטין; גם החיבור בין הדפנות חוזק בשלב זה באמצעות גדילי 
טין שעוצבו בעיטור דומה, וכך סייעו בייצוב הכלי )איור 8:ב(. כדי לפאר את עיטור הפנס לאחר ייצובו הודבקו 
בארבע פינות הגג, במקום החיבור לדופנות האורך, גדילים שעוצבו כסלילים, המדמים אולי שבלולים או פרחים 

)איור 8:ג(. 
9(: פתח  )איור  'חלונות' שנועדו לאפשר את הפצת האור בכל הכיוונים  ובגג  זה נחתכו בדופנות הפנס  בשלב 
סגלגל רחב, לא סימטרי, בדופן A )ר' איור 4:א(, ששימש גם להכנסת הנר לפנס, וחמישה 'חלונות' בצורת צלב 

איור 3. פנס החרס המקורי )שמאל( והכלי המשוחזר )ימין(.
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איור 4. פנס החרס, דופנות האורך והתחתית: )א( דופן A, )ב( דופן B, )ג( התחתית.
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.D ב( דופן( ,C דופן )איור 5. פנס החרס, דופנות הרוחב: )א

 איור 6. הפנס המשוחזר: )א( חוליית טין במקום החיבור בין דופן אורך לתחתית הכלי; 
)ב( חוליות טין במקום החיבור בין דופנות האורך ודופנות הרוחב.
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איור 7. פנס החרס: )א( סימני מריחת הטין בחיבור הדפנות אל הבסיס; )ב( טביעות אצבעותיו של האומן בטין.

איור 8. גדילי טין שהוצמדו לפנס מבחוץ: )א( גדיל טין שהוצמד לקו חיבור בין הגג לאחת מדופנות האורך מבצבץ בין המשטחים, מבט 
מפנים הפנס; )ב( חיבור בין משטחים באמצעות גדילים שנצבטו לאורך; )ג( עיטור סלילי המדמה שבלול או פרח.
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איור 9. פנס החרס מפיץ אור נר.

שווה צלעות — שלושה בדפנות )ר' איורים 4:ב; 5(, ושניים, שאינם אחידים בגודלם, בגג )איור 10(. בין צלעות 
הצלבים נוקבו פתחים, שהורחבו בצורה מרושלת ויצרו מעין ריבועים. משני צדי הצלב שעל דופן B עוצבו רצועות 
אחד  כל  במרכז  מפולשים,  לא  שהמשולשים  אף  4:ב(;  איור  )ר'  משולשים  חמישה  מהן  אחת  שבכל  אורכיות, 

מארבעת המשולשים העליונים בכל רצועה נוקבו חורים מפולשים קטנים )איור 11:א(. 
לבסוף, נחתך בגג הפנס, כמעט במרכזו, נקב שלתוכו הוכנסה ידית בצורת לולאה סגלגלה )איור 11:ב(. הידית 
עוצבה מחולייה גלילית )1.5 ס"מ עובי(, שסביבה נכרכה חולייה נוספת המחברת אותה אל הגג. בשיפולי הגג, משני 
עברי הידית, נחתכו שני פתחים מלבניים קטנים, המדמים דלתות לעליית גג )ר' איורים 9, 10(. את יתרת פני השטח 
החיצוניים של הפנס עיטרו רצועות בדגם אידרה, שהוטבעו ברישול באמצעות מקל שטוח בעל חתך משולש, ככל 

הנראה מעץ.
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איור 10. גג פנס החרס, מבט על.

דיון וסיכום

ובעיטורו, המתבטאת בריבוי דגמים  ייצור הכלי  ניכרת השקעה בתהליך  יואב  בפנס החרס שנתגלה בקבר בחמי 
ובשילוב של טכניקות עיטור ברמות גימור שונות. כל אלה יצרו כלי יחיד במינו, שעד כה לא נמצאו לו מקבילות. 
השימוש בטכניקת החיתוך בכלי יצרה פתחים במגוון צורות; דרכם ָקַרן אור הנר שהוצב בפנס, כך שצורות אלו — 

בעיקר צלבים — ִרצדו על קירות הקבר ותקרתו. 
ייחודו של החפץ אינו רק בצורתו אלא גם בגודלו, שכן רוב פנסי החרס המוכרים מעוגלים וקטנים יותר, וכך 
גם פנסים דמויי בית )קוגן־זהבי תשנ"ט, ור' הקבלות שם(. נראה שכלי זה מחקה כלי ברונזה מהתקופה הביזנטית 
 Xanthopoulou 2010:283–284, No.( ההרמיטאז'  במוזיאון  המוצגת  ברונזה  נברשת  למשל  כמו  המאוחרת, 
שמפרידים  סטרות,  ושתי  תווך  אולם  שלה  דו־קומתית,  בסיליקה  כנסיית  בצורתה  מעוצבת  הנברשת   .)LU1.008

איור 11. פנס החרס: )א( 'חלונות' הצלב והנקבים בשתי שורות המשולשים בדופן B בפנים הכלי; )ב( חיבור הידית בפנים הכלי. 
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ביניהם שני טורי עמודים, חמישה בכל טור. מתחת לכל עמוד בולט חוצה פס מתכת, המסתיים בלולאה שעליה 
הניחו נר זכוכית. בקומה העליונה עוצבו 'חלונות' בצורת צלבים. מקורה של הנברשת בקבר באורלייאנסוויל/אש־

יואב. הן  וזמנה המאה הה' לסה"נ, כלומר היא קדומה לפנס מחמי  )Orlèansville/Ech-Cheliff( באלג'יר,  שליף 
נר החרס שדלק בפנס מחמי יואב והן נרות הזכוכיות שדלקו בנברשת מאלג'יר הקרינו אור בצורת צלב על קירות 
הקברים. לבחירה בפנס דמוי כנסייה המעוטר בסמל הצלב הייתה משמעות דתית, והשימוש באור שהקרין הפנס 

בחלל הקבר תרם אף הוא לחוויה המיסטית הדתית בעת השהייה בו.
 למרות שהצלב מעיד על זהותם של הנקברים והקוברים, אי אפשר לתארך את הפנס במדויק. בהיעדר מקבילות, 
תוארך הפנס על פי כלי החרס ובקבוק הזכוכית שנחשפו לצדו בקבר, לסוף המאה הו'–המאה הז' לסה"נ. ההשקעה 
הניכרת באלמנטים השונים המעטרים את הפנס מעידה על השפעה אומנותית בין טכניקות וחומרים שונים בחפצי 

אומנות זעירה, תופעה המוכרת במכלולי קבורה נוצריים בני התקופה. 
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Ḥame Yo’av: A Church-Shaped Clay Lantern

Adrienne Ganor and Rina Avner

An intact lantern decorated with the Kerbschnitt technique and shaped as a church-like structure (Figs. 

1) was found in a gabled cist grave (L133) uncovered to the southeast of the Ḥame Yo’av spa resort (see 

Avner 2022); the grave was dated to the sixth–seventh centuries CE. This is a unique find that seems to be 

an imitation of a late Byzantine-period bronze lantern. In lieu of parallels, the lantern was dated according 

to the ceramic and glass finds with which it was found (Fig. 2; see Avner 2022: Fig. 17; Vincenz 2002: 

Fig. 4). 

To understand the production process of this lantern, a copy was made (Fig. 3) and the construction 

stages were recorded. The lantern was designed as a box comprising a base, four walls and a vaulted roof 

(Figs. 4, 5), all made of rectangular slabs of clay (1 cm thick) left to dry until leather hard. The walls were 

attached to the base and to each other with added clay coils set along all the inner joints (Fig. 6). The 

remains of smeared clay from luting the walls to the base are clearly seen both inside the vessel (Fig. 7:a) 

and on its exterior (Fig. 4:c); finger prints can also be seen in the clay (Fig. 7:b). Once the roof was added, 

clay coils could not be added to the joints; instead, clay coils were added on the exterior and turned into 

a pinched decorative element (Fig. 8:a, b). Similar clay coils were added in a spiral design at each of the 

four corners of the roof (Fig. 8:c).

Next, window-like openings were carved out in the Kerbschnitt technique, allowing the light of a lit 

lamp set within the vessel to shine outward (Fig. 9). These included a large, uneven oval opening in Wall 

A (fig. 4:a), through which a lamp could be set inside the vessel; and five cross-shaped ‘windows—three 

in the remaining walls, and two in the roof (Fig. 10)—decorated with four squares between the arms 

of each cross. The cross in Wall B is flanked with vertical strips containing five triangles each, four of 

which having a small perforated hole (Fig. 11:a). Finally, a perforated hole near the center of the roof 

was cut open to attach the oval-shaped loop handle (Fig. 11:b). the handle is flanked by two rectangular 

perforations, probably representing doors leading into an attic. The remainder of the lantern’s exterior is 

decorated with an impressed herring-bone pattern.

Captions to Illustrations 

Fig. 1. The clay lantern (L133, B2003).

Fig. 2. The pottery assemblage from the grave.

Fig. 3. The original clay lantern (left) and the copy (right).

Fig. 4. The clay lantern: (a) Wall A, (b) Wall B, (c) base.
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Fig. 5. The clay lantern: (a) Wall C, (b) Wall D.

Fig. 6. The copy: (a) a clay coil set along the joint between a long wall and the base; (b) clay coils set 

along the joints between the walls.

Fig. 7. The clay lantern: (a) smeared clay at the joint between a long wall and the base; (b) the potter’s 

finger prints in the clay.

Fig. 8. The clay lantern: (a) a clay coil attached to the outer joint between a wall and the roof, viewed from 

the interior of the vessel; (b) a pinched clay coil on the outer joint between two clay slabs; (c) a spiraled 

clay coil representing a snail or a flower.

Fig. 9. Light shining from the clay lantern.

Fig. 10. The clay lantern, view from above.

Fig. 11. The clay lantern: (a) a cross-shaped ‘window’ and the perforated holes in the 

vertical strips on Wall B, view from the interior of the vessel; (b) the attachment of the handle, view from 

the interior of the vessel. 
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