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חורבת מיסר :בית מרחץ מן התקופות הרומית והביזנטית
מוראד אנטון טבר ופטר גנדלמן
בשנת  2003נערכה חפירת הצלה בחורבת מיסר ,בשוליו המזרחיים של כפר מיסר (נ"צ רי"ח
 ,20430–40/70555–70רי"י  ;15430–40/20555–70איור  1.)1באתר נערכו בעבר סקר ארכיאולוגי
וחפירות אחדות .בשנות השבעים למאה הכ' נחשף מבנה ציבור מהתקופה הרומית (לא פורסם) .בשנים
 1985–1980נסקרו האתר וסביבתו כחלק מסקר הר מנשה; במרכז הגבעה ,ליד המסגד ,נמצא קברו של
שייח' מיסר ,ושם נמצאו שרידי קירות ,חציבות ,בורות מים ומערות קבורה (זרטל ומרקם .)266:2000
בשנת  1994נתגלה קולומבריום רומי (אורבין  ,)50:2001בשנת  1999נחשפו טרסות חקלאיות ושרידי
אדריכלות מהתקופה הרומית (עואודה תשס"ג )106:ובשנת  2002נתגלה יישוב מהתקופות הרומית
והביזנטית (סעיד  .)2009 ;2008כן נמצא בכפר מזבח אבן הנושא כתובת הקדשה ביוונית (נאמן
תשנ"א ,46:איור .)3
בחפירה המתוארת להלן נפתחו ארבעה ריבועים ,שצירם הכללי צפון–דרום (תכנית  :)1בריבוע מס'
 2נחשף בחלקו בית מרחץ ,שבו זוהו שלוש שכבות; בריבועים מס'  1ו 4-נמצאו שרידים אדריכליים;
ובריבוע מס'  3נמצאו רק אבני גוויל אחדות ,פזורות .השרידים תוארכו לתקופות הרומית והביזנטית.
החפירה המקוטעת הקשתה על יצירת קשר ברור בין השרידים בריבועים  2 ,1ו .4-לפיכך ,השרידים
בשלושת הריבועים יתוארו בנפרד.
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ריבוע Sq 4

ריבוע Sq 3
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בית מרחץ
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m

0

תכנית .1

החפירה
ריבוע  :2שרידי בית מרחץ
שכבה  :IIIהתקופה הרומית הקדומה

מאחר שריבוע החפירה נפתח בין שני בתי מגורים מודרניים ,נחשף בו רק קצה חדר החמים (הקלדריום;
תכנית  ;2איור  .)2החדר נתחם מצפון בקיר רחב ( ;W31 ,W4כ 8.5-מ' אורך 0.95 ,מ' רוחב) ,שהשתמר
לגובה שישה נדבכים (כ 2.1-מ' גובה) .הקיר נבנה משתי שורות של אבני גזית הנושאות סיתות שוליים.
לצד קיר ( 31בינו לבין קיר  8משכבה  )IIנחפר בור בדיקה ( 1.0 × 0.5 ;L1035מ' בקירוב) ,שממנו עולה
כי קיר  31הושתת על הסלע.
בין קירות  4ו 31-הותקן פתח רחב (כ 2-מ' רוחב) ,המוביל לגומחה מעוגלת .הקיר המעוגל של הגומחה
( ;W3איור  )3בנוי אבנים מסותתות ,והשתמר אף הוא לגובה שישה נדבכים (כ 2.1-מ' גובה) .הגומחה
רוצפה באבני גזית ( ,)F6הניגשות לקירות  4 ,3ו .31-אפשר שהגומחה שימשה כאמבט ,כעדות שרידי
הטיח שנמצאו בה .בתוך הגומחה ,בפינת קירות  3ו ,31-נקבעו כמה אריחי חרס ,אולי תיקון שנעשה
לאחר שאחת האבנים נפלה ממקומה (תכנית  :2חתך  ;2–2ר' איורים  ,7 ,6מימין).
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איור  .2בית המרחץ ,מבט למערב.

איור  .3קיר הגומחה ( ,)W3מבט לצפון.

מוראד אנטון טבר ופטר גנדלמן

5

הפן החיצוני ,הצפוני של קיר  3עובה בקיר שנמשך בציר מזרח–מערב ( ;W2כ 3-מ' אורך ,כ 0.6-מ'
רוחב; איור  .)4קיר זה ,שנועד כנראה לחזק את קיר  ,3נבנה משתי שורות של אבני גוויל בינוניות (0.3
×  0.4 × 0.3מ') והשתמר לגובה שישה נדבכים (כ 1.8-מ' גובה) .משני עברי קיר  2נמשכים שני קירות
( )W9 ,W1לכיוון צפון .הקירות משולבים בפינות החיצוניות שיוצר קיר  3עם קירות  4ו ,31-עדות כי
נבנו בעת ובעונה אחת .שני הנדבכים התחתונים של קיר  ,9שהשתמר לגובה חמישה נדבכים ,שימשו
דופן מזרחית לתעלת מים ( ;L1031כ 0.5-מ' רוחב; איור  ,)5שדופנה המערבית ( )W15נבנתה לגובה
שני נדבכים .התעלה שולבה בתוך קיר  ,2ומצפון לקיר זה קורתה בלוחות אבן ( 0.70 × 0.40 × 0.15מ').
נראה כי התעלה ,שנמשכה צפונה מקיר  ,3ניקזה את מי בית המרחץ .בנדבך השלישי של קיר  3נותר בין
שתי אבנים מרווח צר (כ 0.1-מ' רוחב) ,וייתכן שדרכו זרמו המים אל עבר התעלה.
לשכבה  IIIאפשר לייחס בוודאות רק את הממצאים מבור בדיקה  :1035מורטריום מהתקופות הפרסית
או ההלניסטית (איור  ,)1:11סיר בישול מאמצע המאה הב' לפסה"נ – אמצע המאה הב' לסה"נ (איור
 )2:11וקנקן מסוף המאה הא' לפסה"נ – ראשית המאה הב' לסה"נ (איור  .)3:11על פי ממצא זה ,נראה
כי בית המרחץ הוקם במחצית הראשונה של המאה הב' לסה"נ ,או זמן קצר לאחר מכן.

איור  .4בית המרחץ ,מבט למזרח.
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איור  .5תעלת מים  ,1031מבט למזרח.

שכבה  :IIהתקופה הרומית המאוחרת

בשכבה  IIנערכו שינויים בבית המרחץ .פתח הגומחה נחסם בקיר ( ;W11ר׳ תכנית  ;2ר' איורים ,)4 ,2
שחיבר בין קירות  4ו 31-והשתמר כמותם לגובה שישה נדבכים (כ 2.1-מ') .הגומחה ,שהוצאה מכלל
בשימוש ,מולאה באדמה אפורה ( .)L1007במקום האמבט שהיה בגומחה ,הותקן אמבט מטויח מדרום
לקיר  ,11צמוד לו; האמבט הושתת על מילוי של אבני גוויל מעורבים במלט ובאדמה אפורה ( 0.4מ'
עובי; איורים  .)7 ,6האמבט חומם באמצעות חוליות חרס אנכיות ( ,)tubuli ;W30שהוצמדו בטיט אל
הפן הפנימי ,הדרומי ,של קירות  11ו ;31-הן נחשפו בשני קטעים ושרדו לגובה שלוש חוליות .קצותיהן
התחתונים העמיקו עד חלל ההיפוקאוסט .עמודי ההיפוקאוסט ,שנבנו מאריחי חרס מרובעים והשתמרו
לגובה  1.2מ' ,נתגלו מעט מזרחה לחוליות החרס ומדרום לקיר .11
אל קיר  31הוצמד ממערב קיר ( )W12הבנוי אבני גוויל (ר' איורים  .)4 ,2ההבדל הבולט בשיטת הבנייה
של שני הקירות מעיד כי קיר  12היה תיקון או תוספת לקיר  .31דומה כי בשלב זה גם הונח ריצוף של אבני
גוויל ( ,)F3הניגש מדרום אל קיר  12ואל קצהו המערבי של קיר  .31בשל השטח המצומצם שבו נתגלה
הריצוף ,אי אפשר היה לפרקו ועל כן תאריכו אינו ברור.
האזור שמצפון לקירות  12ו 31-וממערב לקיר  1רוצף באבני גזית ( .)F5על הריצוף נבנה דרגש אבן (,)W8
שכיוונו מזרח–מערב .נראה שהריצוף והדרגש היו חלק מחדר שירות בבית המרחץ; חדר דומה נמצא בבית
המרחץ שנתגלה בבאקה אל-ע'רביה (בדחי תשס"ב .)60*:במפגש קירות  4ו 9-נחפר בור בדיקה (,L1016
 1 × 1 ;L1020מ' בקירוב) ובו נתגלו אריחי חרס צמודים לקיר ( 4איור  )8וכלי החרס שתוארכו למאות
הב'–הה' לסה"נ (איורים  .)1:14 ;14 ,13 ,11–8 ,5 ,3 ,1:13 ;8 ,4 ,2 ,1:12אלה כללו שברים רבים של כלי
אנטיליה (איור  ,)14:13ואפשר ,על כן ,שבית המרחץ הוזן באמצעות מערכת אנטיליה.
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איור  .8אריחי חרס צמודים לקיר  ,4מבט לדרום.

איור  .9בור אשפה  ,1032מבט לצפון.

שכבה  :Iהתקופה הביזנטית

במאה הז' או בראשית המאה הח' לסה"נ פורק בית המרחץ והוצא מכלל שימוש .מעליו הונח מילוי של
אדמה אפורה ואבנים ,ובה כלי חרס מהתקופה הביזנטית ( ;L1006איור  .)4:15ממערב לקיר  1נמצא בור
אשפה ( ;L1032תכנית  ;2איור  )9ובו כלי חרס מהמאות הה'–הז' לסה"נ (.)15:15
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ריבועים  1ו :4-שרידים אדריכליים

בריבוע ( 1תכניות  ;3 ,1איור  ,)10שנמצא מדרום-מזרח לבית המרחץ ,נחשפו בחלקם שני חדרים (,1
 .)2קירותיהם ,הבנויים אבני גוויל (גודל ממוצע 0.35 × 0.30 × 0.25 :מ') ,תואמים בכיוונם את קירות
בית המרחץ שנחשפו בריבוע  .2חדר ( 1כ 2.7-מ' רוחב) ,שנחשף לאורך כ 2.3-מ' ,נתחם בקירות (,W5

57.46
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W20

חדר Room 2
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L1021 57.16
L1022 56.85
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57.76

m

W21
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תכנית  .3ריבוע .1

איור  .10ריבוע  ,1מבט למערב.

0

10

חורבת מיסר :בית מרחץ מן התקופות הרומית והביזנטית

 ;W20 ,W6כ 0.5-מ' רוחב) שהשתמרו לגובה נדבך אחד (כ 0.3-מ' גובה) .החדר רוצף בלוחות אבן גיר
( ;F1גודל ממוצע 0.45 × 0.40 × 0.10 :מ') ,אך לאורך קיר  5אבני הריצוף חסרות ,אולי בשל שוד .לצד
קיר  ,6מתחת לריצוף ,נחפר בור בדיקה ( 1 × 1 ;L1022 ,L1012מ' בקירוב) ,ונתגלו בו כלי חרס מהמאה
הה' לסה"נ (לא צוירו) ,המלמדים כי הריצוף אינו קדום לתאריך זה .מחדר  2נחשפה רק הפינה הדרומית-
המזרחית .חדר זה ,שמפלסו נמוך בכ 0.3-מ' מרצפת חדר  ,1רוצף באבני גוויל שטוחות ( .)F2כלי החרס
שנמצאו על הריצוף (לא צוירו) תוארכו אף הם לתקופה הרומית המאוחרת ,אך למאות הג'–הד' לסה"נ,
עדות לכך שחדר  2קדום לחדר .1
בריבוע ( 4תכניות  ,)4 ,1כ 20-מ' מצפון לבית המרחץ ,נמצאו שני שלבי בנייה המיוחסים לתקופה
הביזנטית .קיר  0.8( 7מ' רוחב) ,שנחשף לאורך  1.9מ' והשתמר לגובה נדבך אחד (כ 0.3-מ') ,הוקם
במאה הו' לסה"נ ,כעדות כלי החרס שנמצאו בתעלת היסוד שלו .מעל הקיר נחשף בור אשפה (,)L1004
שבתוכו נמצאו עצמות וכלי חרס רבים (איור  .)20–16 ,6 ,2 ,1:15כן נמצאו בו כלי זכוכית ,אבני פסיפס
וחפצי מתכת (לא צוירו) ,ומטבע אחד מימי יוסטיניאנוס הא' ( 557/8לסה"נ; ר' ביכובסקי ,להלן ,מס' .)4

L1017

m

W7

55.90
55.76

L1004

2

57.01
55.98

0

תכנית  .4ריבוע .4

הממצא
כלי החרס
התקופות הפרסית וההלניסטית
מורטריום (איור  —.)1:11זהו שבר של קערת כתישה ,השייכת לטיפוס  B5bשל שטרן (–Stern 1982:98

 ,)101, Fig. 121המתוארך למאות הו'–הד' לפסה"נ .מורטריה אלה המשיכו לשמש כנראה עד אמצע
המאה הג' לפסה"נ ( .)Briend and Humbert 1980:108, Pl. 12:1–3מרכזי הייצור שלהן טרם התגלו,
והוצע כי הם היו בקפריסין או בצפון סוריה (.)Gunneweg and Yellin 1997:240
התקופה הרומית הקדומה

סיר בישול (איור  —.)2:11לסיר שפה זקופה ומחורצת .הוא שייך לטיפוס  PENT 10של לופרדה
( ,)Loffreda 2008:184–185ולטיפוס  4Aשל אדן-בייביץ' (Adan-Bayewitz 1993:124–125, Pl.
 .)4A:12, 13הסיר מתוארך למן אמצע המאה הב' לפסה"נ עד אמצע המאה הב' לסה"נ.
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איור  .11כלי החרס מבור בדיקה ( 1035שכבה :)III
התקופות הפרסית וההלניסטית ( ;)1התקופה הרומית הקדומה (.)3 ,2
מס’

הכלי

סל

תיאור

1

מורטריום

186-4,6

טין צלהב-ירקרק חולי ,צריפה בינונית ,חסמים שחורים קטנים

2

סיר בישול 186-5

3

186-3

קנקן

טין אדום ( ,)2.5 YR 5/8צריפה גבוהה ,מעט חסמים לבנים ושחורים
טין אדום בהיר ( ,)2.5 YR 6/6צריפה גבוהה ,חסמים לבנים קטנים

קנקן (איור  —.)3:11לקנקן צוואר נמוך ושפה מקופלת .הוא שייך לטיפוס  1Aשל ריילי (.)Riley 1975:26
בקיסריה ובסביבתה הוא מתוארך לסוף המאה הא' לפסה"נ ולראשית המאה הב' לסה"נ (Blakely
.)1987:89–90; Calderon 2000:91–92, Pl. I:1–8; Silberstein 2000:421, Pl. I:17, 18, 21
התקופה הרומית המאוחרת

קערה מקומית (איור  —.)1:12לקערה שפה נוטה חוצה ומרזב פנימי .קערה זהה נתגלתה בחורבת רקית
( .)De Vincenz 2004:218–219, Fig. 2:4קערות דומות שנמצאו בג'למה תוארכו קודם לאמצע המאה
הד' לסה"נ (.)Johnson 1988:177, Fig. 7-26:422, 425
קדרות בישול (איור  —.)3 ,2:12לקדרה מס'  2שפת מדף רחבה וזוג ידיות משוכות מהשפה לגוף חביתי
ומצולע .קדרות זהות ,המתוארכות למאות הב'–הד' לסה"נ ,נחשפו בחורבת כוסית הסמוכה (גנדלמן
תשע"א ,112*:איור  )9:9ובקיסריה ( .)Riley 1975:41, No. 58לקדרה מס'  3שפה חתוכה ,ידיות
אופקיות וגוף מזווה .קדרות מטיפוס זה נפוצו לאורך המאות הא'–הז' לסה"נ (אלגביש  :1977לוח ;21:VI
Berlin 1997:108, Pl. 33:PW291–294; Calderon 2000:96–97, Pl. III:53; Silberstein 2000:437,

 ,)Pl. VII:3, 4אך על סמך צורתה והטין ממנה היא עשויה יש לתארכה למאות הא'–הד' לסה"נ.
סירי בישול (איור  —.)9–4:12לסיר מס'  4שפה זקופה ומחורצת ,והוא שייך לטיפוס  1Aשל מגנס
( ,)Magness 1993:216שזמנו המאות הב'–הד' לסה"נ .לסיר מס'  5שפה זקופה; הסיר נמנה עם טיפוס 16
בג'למה ,המתוארך למאות הד'–הה' לסה"נ ( .)Johnson 1988:198, Fig. 7-41:607סירים מסוג זה נפוצו
בקיסריה במאות הב'–הה' לסה"נ (Riley 1975:48, 49, Nos. 109, 110; Tomber 1999:300, 309, Fig.
 .)2:47לסיר מס'  6שפה זקופה ומעוגלת ,ואף הוא נמנה עם טיפוס  16בג'למה (Johnson 1988:198, Fig.
 .)7-41:608סירים דומים לו נמצאו בין היתר בבית שאן ( )Peleg 2004:67*–68*, Fig. 27:14, 15ובשכם
(מגן תשס"ה :לוח .)11:2
לסיר מס'  7שפה נוטה חוצה; סיר דומה שנמצא בבית שאן תוארך למאה הד' ולראשית המאה הה'
לסה"נ ( .)Peleg 2004:67*–68*, Fig. 27:18לסיר מס'  8שפה רחבה ,נוטה חוצה ופנימה .הוא נמנה עם
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איור  .12כלי חרס מהתקופה הרומית המאוחרת.
מס'

הכלי

לוקוס

סל

תיאור

1

קערה

1020

160-1

טין אדום בהיר ( )2.5 YR 6/6חולי ,צריפה בינונית ,חסמים לבנים קטנים

2

קדרת בישול

1020

159

טין אדום בהיר ( )2.5 YR 6/6בליבה וצהבהב ( )5YR 7/4בחוץ ,חולי,
צריפה בינונית ,חסמים לבנים וחומים קטנים

3

קדרת בישול

1010

73-8

טין אדום ( )2.5 YR 5/6חולי ,צריפה בינונית ,חסמים לבנים קטנים

4

סיר בישול

1020

159-6

טין אדום ( )2.5 YR 5/8חולי ,צריפה בינונית ,מעט חסמים לבנים קטנים

5

סיר בישול

1031

149-4

טין אדום ( ,)2.5 YR 5/8צריפה בינונית ,מעט חסמים לבנים

6

סיר בישול

1010

85-11

טין אדום ( )2.5 YR 5/8חולי ,צריפה בינונית ,מעט חסמים לבנים קטנים

7

סיר בישול

1010

73-10

טין אדום ( )2.5 YR 5/8חולי ,צריפה בינונית ,מעט חסמים חומים

8

סיר בישול

1020

159-5

טין אדום ( )2.5 YR 5/8חולי ,צריפה בינונית ,מעט חסמים חומים

9

סיר בישול

1010

73-19

טין אדום ( )2.5 YR 5/8חולי ,צריפה בינונית ,מעט חסמים לבנים קטנים

טיפוס  22בג'למה ,המתוארך קודם ל 351-לסה"נ ( .)Johnson 1988:198, Fig. 7-42:616–618סירים
מטיפוס זה נפוצו במאות הב'–הד' לסה"נ בחורבת כוסית (גנדלמן תשע"א ,112*:איור  ,)8 ,7:9בקיסריה
(Riley 1975:35, 41, Nos. 33, 56, 59; Bar-Nathan and Adato 1986:163, Fig. 3:16; Blakely 1992:

13
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 )Fig. 23:9, 11ובאתרי הכרמל (אלגביש  :1977לוחות  ;121:XV ;17, 16:IIIזיגלמן תשנ"ו ,81*:איור
 .)Guz-Zilberstein 1995:322, Fig. 6.49:14, 17; Silberstein 2000:433, Pl. V:14 ;12 ,11:12לסיר מס'
 9שפה נוטה חוצה עם מרזב פנימי .הוא חסר צוואר ,ולו גוף פחוס ומצולע .סירים דומים נפוצו בקיסריה
ובאתרי הכרמל והגליל במאות הד'–הה' לסה"נ (Johnson 1988:190, Fig. 7-35:534–535; Tomber
.)1999:309, Fig. 3:50
קנקנים (איור  —.)7–1:13לקנקן אגירה מס'  1שפה נוטה חוצה עם רכס .הוא חסר צוואר וגופו חביתי
ומצולע .קנקן זה נמנה עם טיפוס  5במכוור ,המתוארך לימי הבית השני (.)Loffreda 1996: Fig. 7:9–12
קנקני השק (מס'  )7–2שייכים לטיפוס הקנקן החופי ,שיוצר לאורך מישור החוף ובשרון ,והמכונה גם
"דרומי" או "קנקנן אדום" .לקנקן מס'  2צוואר חביתי ,והוא מתוארך לשלהי המאה א' ולראשית המאה
ב' לסה"נ (Riley 1975:26, 48–49, Nos. 94–104; Bar-Nathan and Adato 1986:163, Fig. 2:9; Bar-
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4איור 13

מס’

הכלי

לוקוס סל

תיאור

1

קנקן

1020

159-36

טין צהבהב ( )5 YR 7/4חולי ,צריפה בינונית ,חסמים לבנים קטנים

2

קנקן

1024

125-4

טין צהבהב ( )5 YR 7/4חולי ,צריפה בינונית ,חסמים לבנים קטנים

3

קנקן

1020

121-3

טין אדום בהיר ( )5 YR 6/6.2בליבה וצהבהב ( )5YR 7/4בחוץ ,צריפה בינונית,
מעט חסמים לבנים

4

קנקן

1010

85-8

טין צהבהב ( )5 YR 7/4חולי ,צריפה בינונית ,חסמים לבנים קטנים

5

קנקן

1020

158

טין אדום בהיר ( )2.5 YR 6/6בליבה וצהבהב ( )5YR 7/4בחוץ ,צריפה בינונית,
מעט חסמים לבנים

6

קנקן

1010

73-5

טין צהבהב ( )5 YR 7/4חולי ,צריפה בינונית ,חסמים לבנים קטנים

7

קנקן

1031

149-2

טין צהבהב ( )5 YR 7/4חולי ,צריפה בינונית ,חסמים לבנים קטנים

8

מכסה

1020

171

טין צהבהב ( )5 YR 7/4חולי ,צריפה בינונית ,חסמים לבנים קטנים

9

מכסה

1020

194

טין צהבהב ( )5 YR 7/4חולי ,צריפה בינונית ,חסמים לבנים קטנים

10

פך

1020

159-41

טין צהבהב ( )5 YR 7/4חולי ,צריפה בינונית ,חסמים לבנים קטנים

11

פך

1020

178

טין צהבהב ( )5 YR 7/4חולי ,צריפה בינונית ,חסמים לבנים קטנים

12

פך

1010

73-39

טין אדום ( )2.5 YR 5/8חולי ,צריפה בינונית ,מעט חסמים לבנים

13

פכית

1020

159-19

טין צהבהב ( )5 YR 7/4חולי ,צריפה בינונית ,חסמים לבנים קטנים ,חיפוי אדום

14

כלי אנטיליה 1020

158

טין צהבהב ( )5 YR 7/4חולי ,צריפה בינונית ,חסמים לבנים קטנים

 .)Nathan 2006:57–57, Pl. 8:39–42, Type M-SJ8לקנקנים מס'  3ו 4-שפה מקופלת וצוואר גלילי
ונמוך .קנקנים אלה תוארכו למאה הב' לסה"נ בקיסריה ()Bar-Nathan and Adato 1986:163, Fig. 2:1–8
ובדור (.)Guz-Zilberstein 1995:313, Figs. 6.39:16; 6.51:1–2; 6.58:13
לקנקנים מס'  7–5שפה מקופלת וצוואר גלילי גבוה; טיפוס קנקן זה אופייני למאות הג'–הד' לסה"נ
(Riley 1975:26, Fig. 8-9:7; Bar-Nathan and Adato 1986:163, Fig. 2:1–8; Blakely 1987:66–69,
83–87, Figs. 21:52–55; 29:98–100, 102; 30:109, 112–114; Guz-Zilberstein 1995:313, Figs.

.)6.39:16; 6.51:1, 2; 6.58:13
מכסים (איור  —.)9 ,8:13המכסים דמויי קערה שדופנה זקוף ובסיסה שטוח .הם שימשו לכיסוי קנקנים.
מכסים דומים נמצאו בחורבת כוסית (גנדלמן תשע"א ,112*:איור  )1:9ובציפורי (Díez Fernández
.)1983:129, 218, Type T17.1:524
פכים (איור  —.)12–10:13לפך מס'  10שפה עם מרזב פנימי ,צוואר גלילי רחב וכתף מצולעת; פך זה
היה נפוץ במאות הב'–הד' לסה"נ (גנדלמן תשע"א ,114*:איור  ;16 ,15:9גל ומוקארי  :2002איור ;3:10
 .)Kletter and Rapuano 1998:51–52, Fig. 4:9, 10לפך מס'  11שפה מעובה ,נוטה חוצה ,צוואר גלילי,
גוף אגסי ,מצולע ובסיס שקוע .לפך מס'  12שפת משפך מעוגלת וצוואר גלילי ,מצולע.
פכית (איור  —.)13:13לפכית צוואר צר ושפת משפך .כלי דומה נמצא בשקמונה (אלגביש ,20–19:1977
לוח .)99:XII

15
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כלי אנטיליה (איור  —.)14:13לכלי שפה רחבה ,נוטה חוצה ,גוף אגסי מצולע ובסיס מחודד .הוא
מתוארך למאות הד'–הה' לסה"נ (.)Ayalon 2000:221–223, Type 2, Fig. 3:2, 3
נרות (איור  —.)14נרות מס'  3–1הם נרות דיסקוס עשויים בתבנית; גופם אגסי ,נטול עיטור ,והדיסקוס
שובר בכוונה .הם נמנים עם טיפוס  27של רוזנטל-הגינבוטום (Rosenthal-Heginbottom 1995:246,

2

1

4

3

איור  .14נרות חרס מהתקופה הרומית המאוחרת (ללא קנ״מ).
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4איור 14

סל

תיאור

מס'

לוקוס

1

1020

163

טין צהבהב ( ,)YR 7/4 5צריפה בינונית ,חסמים לבנים קטנים ,חיפוי אפור-אדמדם

2

1010

59

טין צהבהב ( ,)YR 7/4 5צריפה בינונית ,חסמים לבנים קטנים ,חיפוי חום-אדמדם

3

1010

81

טין צהבהב ( ,)YR 7/4 5צריפה בינונית ,חסמים לבנים קטנים ,חיפוי אפור-אדמדם

4

1031

149-3

טין צהבהב ( ,)YR 7/4 5צריפה בינונית ,חסמים לבנים קטנים ,חיפוי אדום

 ,)Fig. 5.23:4, 5המתוארך למאות הב'–הג' לסה"נ .נרות אלה נפוצים בקיסריה (Hartelius 1987:77–78,

 )94–95, Figs. 23:78; 25:77ובשרון (זוסמן  ,196–195:1986לוח .)10–7:77
נר מס'  4אגסי ועשוי בתבנית אף הוא; עין הנר שלו פתוחה ,בחרטום — עיטור לוליינים סכמתי,
ובכתף — דגם משולשים .הוא שייך לטיפוס הנר עם העין הגדולה של רוזנטל וסיון (Rosenthal and
 )Sivan 1978:99–103, No. 413ולטיפוס  1של חדד ( ,)Hadad 1997:153, Fig. 6המתוארך למאה הד'
לסה"נ .נרות אלה נפוצים בשכם (מגן תשס"ה :לוחות  )4:38 ;5:36 ;5 ,4:11ובעפולה (דותן תשט"ז,28:
לוח .)19–17:9
התקופה הביזנטית

קערות (איור  —.)5–1:15קערה מס'  1מיובאת והשאר מקומיות .קערה מס'  1שייכת לקבוצת הכלים
הקפריסאיים המחופים אדום ( ,)Cypriot Red Slip Wareשזמנן סוף המאה הו' עד סוף המאה הז' לסה"נ
(.)Hayes 1972:379–382, Form 9; Meyza 2007:67–68, Pl. 20:K3.1
לקערה מס'  2שפה נוטה חוצה ,שמתחתיה נמשך עיטור חבל .קערה זהה נמצאה בתל עירה שבנגב
( .)Fischer and Tal 1999:304, Pl. 6.137:3קערות דומות שנמצאו בכפר נחום (Loffreda 1974: Fig.
 )12:12, 13, Type C12bובג'למה ( )Johnson 1988:186, Fig. 7-33:523תוארכו לסוף המאה הד' לסה"נ.
קערה מס'  3עמוקה ולה שפה עבה ,נוטה חוצה .לקערות מס'  4ו 5-בסיס גבוה וזוג ידיות אופקיות; אפשר
לכנותן "קערה-גביע" .לקערה מס'  4שפה נוטה חוצה ,ולא נמצאו לה מקבילות .לקערה מס'  5שפה
חתוכה ,ונמצאו לה מקבילות בח'ירבת אל-שוביכה שבגליל (טצ'ר ,נגר ואבשלום-גורני  ,264:2002איור
1א ;9:הוגדרה "מכסה קנקן") ,בשכם (מגן תשס"ה :לוח  )4:7ובקיסריה ( .)Riley 1975:35, No. 34כל
ההקבלות לקערה מס'  5תוארכו למאות הה'–הז' לסה"נ.
סירי בישול (איור  —.)9–6:15לסיר מס'  6שפה מעוגלת וצוואר זקוף; סירים דומים תוארכו בג'למה
לסוף המאה הד' לסה"נ ומאוחר יותר ( ,)Johnson 1988:186, Fig. 7-33:523ובשכם למאות הב'–הד'
לסה"נ (מגן תשס"ה :לוחות  .)3:67 ;2 ,1:8לסיר מס'  7שפה עבה ,נוטה חוצה; סירים מטיפוס זה נפוצו
בקיסריה ובאתרי הכרמל ,הגליל ועבר הירדן במאות הה'–הז' לסה"נ (Tomber 1999:309, 318, Figs.
3:48; 7:114; Calderon 2000:138, Pl. XXII:45; Smith, McNicoll and Watson 1992:174–176, Pl.

.)111:1, 2
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4איור 15

מס'

הכלי

לוקוס סל

תיאור

1

קערה

1004

24-7

טין אדמדם ( ,)2.5 YR 6/6צריפה גבוהה ,חיפוי

2

קערה

1004

126-5

טין צהבהב ( )5 YR 7/4חולי ,צריפה בינונית ,חסמים לבנים קטנים

3

קערה

1015

98-1

טין אדום בהיר ( ,)2.5 YR 6/6חולי ,צריפה בינונית ,חסמים לבנים
וחומים קטנים ,מירוק קל בחוץ

4

קערה

1006

23-2

טין צהבהב ( )5 YR 7/4חולי ,צריפה בינונית ,חסמים לבנים קטנים

5

קערה

1005

91-24

טין אדום בהיר ( )5 YR 6/6.2חולי ,צריפה בינונית ,מעט חסמים לבנים

חום-אדמדם

 114-12טין אדום ( )2.5 YR 5/8חולי ,צריפה בינונית ,מעט חסמים חומים

6

סיר בישול

1004

7

סיר בישול

1005

42-5

טין אדום ( )10 R 5/8חולי ,צריפה בינונית ,חסמים לבנים

8

סיר בישול

1019

120-2

טין אדום ( )2.5 YR 5/8חולי ,צריפה בינונית ,מעט חסמים לבנים

9

סיר בישול

1013

91-17

טין אדום ( )10 R 5/8חולי ,צריפה בינונית ,חסמים לבנים

10

מכסה

1013

,114-5
91-30

טין צהבהב ( )5 YR 7/4חולי ,צריפה בינונית ,חסמים לבנים קטנים

11

קנקן

1013

140-1

טין צהבהב ( )5 YR 7/4חולי ,צריפה בינונית ,חסמים לבנים קטנים

12

קנקן

1005

42-4

טין צהבהב ( )5 YR 7/4חולי ,צריפה בינונית ,חסמים לבנים קטנים

13

קנקן

1005

11-3

טין אדום בהיר ( )2.5 YR 6/6בליבה וצהבהב ( )5 YR 7/4בחוץ ,צריפה
בינונית ,מעט חסמים לבנים

14

קנקן

1014

109-2

טין צהבהב ( )5 YR 7/4חולי ,צריפה בינוני ,חסמים לבנים קטנים

15

קנקן

1032

169-2

טין אדום בהיר ( )5 YR 6/6.2בליבה וצהבהב ( )5 YR 7/4בחוץ ,צריפה
בינונית ,מעט חסמים לבנים

16

קנקן

1004

24-1

טין חום-אדום כהה ,צריפה טובה ,מעט חסמים לבנים קטנים

17

קנקן

1004

30-4

טין אפור כהה ,צריפה טובה ,מעט חסמים לבנים קטנים

18

קנקן עזה

1004

24-3

טין חום כהה ,צריפה בינונית ,מעט חסמים לבנים קטנים

19

פקק

1004

56-2

טין צהבהב ( )5 YR 7/4חולי ,צריפה בינונית ,חסמים לבנים קטנים

20

מכסה-פקק

1004

56-4

טין צהבהב ( )5 YR 7/4חולי ,צריפה בינונית ,חסמים לבנים קטנים

21

כלי אנטיליה

1014

95-1

טין צהבהב ( )5 YR 7/4חולי ,צריפה בינונית ,חסמים לבנים קטנים

לסיר מס'  8שפה עבה ,נוטה חוצה וגוף פחוס ומצולע; מקבילה נמצאה בחורבת סומקה (זיגלמן
 ,326:1998איור  .)18:9לסיר מס'  9שפת מקור עם חריץ עמוק בצד החיצון וצוואר נמוך; טיפוס סיר זה
היה שכיח בקיסריה ובאתרי הכרמל והגליל במאות הה'–הז' לסה"נ (;Johnson 1988:192, Fig. 7-38:566
Magness 1992:143, Fig. 62:8; Avissar 1996:73, Fig. XII.6:8; Calderon 2000:108, 138, Pls.

.)VII:31; XXII:34, 35; Tomber 1999:309, Fig. 7.113
מכסה (איור  —.)10:15למכסה דופן מזווה ושפה חתוכה.
קנקנים (איור  —.)18–11:15קנקנים מס'  15–11הם מטיפוס קנקן השק החופי :Riley 1979( LRA5
 ,)322שלו שני תתי-טיפוס .לקנקן מס'  11שפה זקופה ,צוואר גלילי ,נמוך עם רכס וגוף אגסי ,מצולע
בצפיפות .קנקן זה שייך לטיפוס  1B/Yשל ריילי ( ,)Riley 1975:26–27, Nos.1, 2, 4, 6שאופייני לסוף
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המאה הה'–המאה הו' לסה"נ .מקבילות נמצאו בקיסריה ובאתרי הכרמל והגליל (Adan-Bayewitz
1986:91–96, Fig. 1:4–6; Bar-Nathan and Adato 1986:132, Fig. 1:11–13; Magness 1992:131,
;Figs. 58:16–21; 64:2, 3; Tomber 1999:302, Fig. 8:127, 128; Calderon 2000:104, Pls. VI:7–10

.)XVII:11–15
לקנקנים מס'  15–12שפה עבה ,צוואר גלילי ,נמוך וגוף כדורי ,מצולע בצפיפות .קנקנים אלו נמנים עם
טיפוס  1Cשל ריילי ( ,)Riley 1975:27, No. 3וטיפוס  63של פיקוק וויליאמס (Peacock and Williams
 )1986:216ומתוארכים לסוף המאה הו' ולמאה הז' לסה"נ .הם נפוצים בכל הארץ (Blakely 1987:140–141,
Figs. 37:121, 128; 39:150, 152; 42:185, 186, 192; Calderon 2000:131–132, Pl. XVIII:19,

.)Fig. 22; Rapuano 1999:179, Fig. 7:95
קנקנים מס'  16ו 17-הם קנקני שק צפוניים (קנקני בית שאן) המתוארכים למאות הז'–הח' לסה"נ.
לקנקן מס'  16שפה מעוגלת וצוואר קוני ,גבוה; מקבילות נמצאו בחורבת שמע (Meyers, Kraabel
 .)and Strange 1976:227–229, Figs. 7.11; 7.21:17–23לקנקן מס'  17שפה בעלת רכס חיצון וצוואר
חביתי ,נמוך; מקבילה נמצאה בכפר נחום ( .)Loffreda 1974: Fig. 9קנקן מס'  18הוא קנקן עזה היחיד
שנמצא בחפירה; הוא נמנה עם טיפוס  4של מיירק ( )Majcherek 1995:169, Pl. 3ומתוארך למאות
הו'–הז' לסה"נ ,אך אפשר שהמשיך להיות בשימוש גם במחצית הראשונה של המאה הח' לסה"נ (Egloff
.)1977:116–117; Magness 1994:135
פקק (איור  —.)19:15לפקק ידית והוא שימש לפקיקת קנקנים; פקקים מסוגו היו נפוצים לאורך כל
התקופה הביזנטית (זבולון ואולניק  :1978איורים Adan-Bayewitz 1986:99–101, Fig. ;121–117 ,113
.)3:18
מכסה-פקק (איור  —.)20:15המכסה דמוי קערה עם ידית סל; מכסה דומה נמצא במנזר בח'ירבת א-דיר
שבמדבר יהודה (.)Calderon 1999:138, Pl. 1:17, Fig .2
כלי אנטיליה (איור  —.)21:15לכלי שפת קערה וגוף אגסי ,מצולע ,והוא מתוארך למאות הה'–הז' לסה"נ
(.)Ayalon 2000:223, Type 3, Fig. 3:4
נרות (איור  —.)16כל הנרות הם מטיפוס שומרוני; לנרות מס'  3–1גוף אגסי ,מעוטר בדגם סולם ,חרטום
עם תעלה וידית זיז .הם יוצרו עם עין סגורה ששוברה על ידי המשתמש; נרות אלו שייכים לטיפוס  3של
זוסמן ( ,)Sussman 1983:78–79, Figs. 7:4, 5; 8המתוארך למאות הה'–הז' לסה"נ .לנר מס'  4גוף גבוה,
המעוטר בקווים מקבילים ובנקודות ,וידית זיז; הוא מקביל לטיפוס  4של זוסמן (Sussman 1983:74,
 ,)Fig. 9:2המתוארך למאות הו'–הז' לסה"נ.
לנר מס'  5גוף גבוה מעוטר בדגם סולם וגלגל ,עין פתוחה ,חרטום עם תעלה וידית זיז — מאפיינים
של הנרות מהטיפוס השומרוני ונרות מהתקופה האסלאמית הקדומה .הוא מתוארך למאות הו'–הח'
לסה"נ (זוסמן  ,131:1999איור  ;28מגן תשס"ה :לוח Rosenthal and Sivan 1978:137–138; ;9–2:70
.)Silberstein 2000:452, Pl. XIV:1
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2

1

4

3

איור  .16נרות מהתקופה הביזנטית (ללא קנ״מ).
איור 16

מס'

לוקוס

סל

תיאור

1

1013

94

טין חום בהיר ,צריפה גבוהה ,חסמים לבנים קטנים ,חיפוי אדמדם

2

1013

96

טין חום בהיר ,צריפה גבוהה ,חסמים לבנים קטנים ,חיפוי אדמדם.

3

1013

187

טין חום בהיר ,צריפה גבוהה ,חסמים לבנים קטנים ,חיפוי אדמדם

4

1014

 95-2טין חום בהיר ,חולי ,צריפה בינונית ,חסמים לבנים קטנים

5

לא ידוע 103

טין חום בהיר ,חולי ,צריפה בינונית ,חסמים לבנים קטנים

חפצי המתכת

חפצי מתכת (לא צוירו) נמצאו בשכבות  IIו .I-הם כוללים מסמרי ברזל אחדים; גוש עופרת ,ששימש
כנראה חומר גלם; ופריטי ברונזה :להב של אולר או סכין ,שבר ידית ,שבר מחודד וכיסוי של מנעול קטן
בעל חור למפתח מסתובב.
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המטבעות
גבריאלה ביכובסקי

 .1לוקוס  ,1026סל  ,146ר"ע .75806
דיאדומניאנוס ,קיסריה 218 ,לסה"נ.
פנים ]- - -[ :ראש לימין.
גב ]- - -[ :ראש סרפיס לימין.
 7.39 ,6 ,Æגר' 21 ,מ"מ.
.Kadman 1957:112, No. 78
 .2לוקוס  ,1001סל  ,9ר"ע .75808
 341–335לסה"נ.
פנים ]- - -[ :ראש לימין עטור נזר פנינים ,לבוש שריון וגלימה.
גב ]GLORIA EXERCITVS[ :שני חיילים ניצבים לחזית ,אוחזים מגנים וחניתות ,ביניהם נס .סימן
המטבעה שחוק.
 1.18 ,0 ,Æגר' 15 ,מ"מ.
.Cf. LRBC 1:31, No. 1363
 .3לוקוס  ,1003סל  ,19ר"ע .75809
קונסטנס הא' ,תסלוניקה(?) 346–341 ,לסה"נ.
פנים DN CONSTANS [PF AVG[ :ראש לימין עטור נזר פנינים ,לבוש שריון וגלימה.
גב ]VICTOR]IAEDDAVGG[QNN[ :שתי דמויות ויקטוריה ניצבות זו מול זו ,אוחזות זרים; ביניהן ענף.
מתחת לקו[SMTSA[ :
 1.42 ,6 ,Æגר' 15 ,מ"מ.
.Cf. LRBC 1:21, No. 859
 .4לוקוס  ,1004סל  ,8ר"ע .75807
יוסטיניאנוס הא' ,אנטיוכיה 557/8 ,לסה"נ.
פנים DN IV[- - -[ :דיוקן לחזית ,עטור כתר ,לבוש שריון וגלימה.
גב K :משמאל ;ANNO ,מימין ,תאריך ;XXX :למטה .chi-rho
 ,6 ,Æחצי פוליס 1.42 ,גר' 15 ,מ"מ.
.Cf. Hahn 2000:150, No. 155
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סיכום

בחפירה נתגלה קטע מבית מרחץ שנבנה בתקופה הרומית הקדומה (המחצית הראשונה של המאה הב'
לסה''נ או זמן קצר אחר כך; שכבה  .)IIIנערכו בו שינויים במהלך התקופה הרומית המאוחרת (שכבה ,)II
והוא יצא מכלל שימוש בסוף התקופה הביזנטית (המאה הז' או ראשית המאה הח' לסה"נ; שכבה  .)Iבתי
מרחץ גדולים התגלו בערים מרכזיות ,כמו בית שאן (מזור ובר-נתן  ,)1999חמת גדר ()Hirschfeld 1997
וקיסריה (פורת תשנ"ו) ,ובתי מרחץ בינוניים וקטנים נמצאו בכפרים ,בחוות ובמצודות (גיחון תשל"ח;
צפריר תשמ"ה) .נראה שבית המרחץ שנתגלה בחורבת מיסר נמנה עם האחרונים .אפשר שבית מרחץ זה
היה במחנה הלגיון הרומי ששמר על דרך קיסריה–לגיו (זרטל ומרקם  )24:2000או ביישוב של חיילים
משוחררים.

הערה
 1החפירה (הרשאה מס'  )A-3925נערכה בחודשים יוני–יולי  2003בעקבות הכשרת שטח לבנייה בכפר .את החפירה ,מטעם רשות
העתיקות ובמימון סעיד עמארנה ,ניהלו מוראד אנטון טבר ומוחמד אבו פנה .סייעו ואדים אסמן וויאצ'סלב פירסקי (מדידות) ,צילה
שגיב (צילום) ,נטליה זק (סרטוט תכנית) ,מרינה שויסקיה (ציור כלי חרס) וגבריאלה ביכובסקי (נומיסמטיקה) .פטר גנדלמן עיבד
את הממצא הקרמי.
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Horbat Mesar: A Roman and Byzantine-Period Bathhouse
Murad Anton Tabar and Peter Gendelman

Excavations at Horbat Mesar on the eastern fringes of Mesar village (map ref. MIG 20430–
40/70555–70, OIG 15430–40/20555–70; Fig. 1) revealed part of a bathhouse caldarium (Sq
2; Plans 1, 2; Figs. 2–8). The remains include a well-built wall (W4, W31), apparently the
northern wall of the bathhouse, with an apse (W3). The apse was buttressed to its north with an
additional wall (W2) that was flanked by two walls leading north (W1, W9). Along W9 ran a
drainage channel (L1031). To the west of W1 was a service room (F5) with a bench (W12), but
it is unclear if it was constructed with W1. The ceramic finds from a probe excavated along W31
(L1035) — dated to the Persian–Hellenistic period (Fig. 11:1) and the early Roman period (Fig.
11:2, 3) — suggest that the bathhouse was constructed in the Early Roman period (the first half
of the second century CE or shortly thereafter; Stratum III).
During the Late Roman period (Figs. 12–14) the bathhouse underwent structural alterations
(Stratum II; see Plan 2): The apse was blocked (W11) and filled with dirt (L1007); a bath, heated
by tubuli (W30) that led up from the hypocaust was constructed to the south of W11; and W31
was either repaired or extended to the west (W12). It seems that a stone-paved floor (F3) was
laid at this stage as well. The bathhouse fell into disuse at the end of the Byzantine period (the
seventh or early eighth century CE; Stratum I; Figs. 15, 16). The structure was filled with dirt,
and the place was used as a refuse pit (L1032; Fig. 9). The bathhouse may have been part of a
military camp used by the Roman legion that guarded the Caesarea–Legio road, or belong to a
veterans’ colony.
Three additional squares were excavated. In Sq 1, two rooms were partially exposed (Plans
1, 3; Fig. 10); they are ascribed to the Late Roman period. The excavation in Sq 4 revealed
two phases, both from the Byzantine period (Plans 1, 4): a wall (W4) covered by a refuse pit
(L1004). No finds were discovered in Sq 3.
Captions to Illustrations

Fig. 1. Location map.
Plan 1. General plan.
Plan 2. The bathhouse (Strata III–I): plan and sections.
Fig. 2. The bathhouse, looking west.
Fig. 3. The apse wall (W3), looking north.
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Fig. 4. The bathhouse, looking east.
Fig. 5. Water Channel 1031, looking east.
Fig. 6. The apse, looking southwest; to the right — W31 repaired with tiles.
Fig. 7. Inside the apse, looking south; to the right — W31 repaired with tiles.
Fig. 8. Ceramic tiles attached to W4, looking south.
Fig. 9. Refuse Pit 1032, looking north.
Plan 3. Square 1.
Fig. 10. Square 1, looking west.
Plan 4. Square 4.
Fig. 11. Pottery from Probe 1035 (Stratum III): the Persian–Hellenistic periods (1); the Early
Roman period (2, 3).
Fig. 12. Pottery from the Late Roman period.
Fig. 13. Pottery from the Late Roman period.
Fig. 14. Oil lamps from the Late Roman period (not to scale).
Fig. 15. Pottery from the Byzantine period.
Fig. 16. Oil lamps from the Byzantine period (not to scale).

