עתיקות  ,54התשס"ז

מערת קבורה מהתקופה הביזנטית וראשית התקופה האסלאמית
בחורבת גּוֵֹרס שבשכונת גונן ,ירושלים
גדעון סולימני ,תמר וינטר ואנה דה-וינסנס
במהלך עבודות להרחבת בית הספר הממלכתי 'גבעת
גונן' )נ"צ רי"ח  ,21851/62907רי"י ;16851/12907
איור  ,(1שבתחומי חורבת גּוֹרֵס בשכונת גונן
בירושלים ,נחשפה מערת קבורה 2.הגבעה שעליה
אריש
ָ'ו ִ
נמצאת המערה )נ"ג  (710היא ח'רבת אל-ג ָ
גּוֹרס( 3,שבה אותרו בעבר שרידי קירות,
)חורבת ֵ
בורות מים ,מערות קבורה חצובות ושברי כלי חרס
מהתקופה הביזנטית.
המערה
המערה ) 4.5 × 3.5מ'; תוכנית  (1נחצבה בסלע
קירטון רך במדרון המערבי של החורבה ,ופתחה
הפונה לדרום נפגע בעבודות טרקטור .ניתן היה
לשחזר מדרגה ) 0.2מ' רומה( שירדה אל חדר
הקבורה ) 2.2 × 2.1מ' ,גובה  1.6מ'( .במרכז חדר
הקבורה הותקנו בור עמידה ) 1.6 × 1.1 ;L105מ',
עומק  1.55מ'( ושוקת קבורה אחת ),(L109
ובדפנות הותקנו מקמרים ,שבכל אחד מהם שתיים
או שלוש שקתות קבורה :בדופן הצפונית שלוש
שקתות ) ,(L100–102במזרחית שתיים ),L106
 (L107ובמערבית שתיים ) .(L104 ,L103מחיצה
שרוחבה  0.2מ' הפרידה בין בור העמידה לבין
שוקת קבורה  1.4 × 0.4) 109מ' ,עומק  0.2מ'(;

איור  .1מיקום האתר והאתרים החקלאיים שלאורך נחל רפאים.

1

כרית ראש ,שרוחבה  0.1מ' ,נחצבה בקצה המזרחי
של השוקת.
מחיצה שרוחבה  0.3מ' הפרידה בין שוקת
קבורה  109לבין המקמר הצפוני ,שבו הותקנו
שלוש שקתות קבורה ) 1.8–1.6מ' אורך0.7–0.5 ,
מ' רוחב 0.2 ,מ' עומק( :שתיים )(L101 ,L100
שכיוונן מזרח–מערב ,ואחת ) (L102שכיוונה
צפון–דרום .מחיצות שרוחבן  0.1מ' מפרידות
בין השקתות .לשוקת הדרומית ) (L101יש כרית
ראש ) 0.2מ' רוחב( בקצה המזרחי .בכל אחד
מהמקמרים המערבי והמזרחי יש שתי שקתות
קבורה ) 2.1 × 0.4 :L103מ' ,עומק  0.2מ'; :L104
 2.1 × 0.6מ' ,עומק  0.2מ';  L106ו:L107-
 2.2 × 0.6מ' ,עומק  0.2מ'( ,שמחיצות ברוחב  0.1מ'
מפרידות ביניהן .בשתי השקתות שבמקמר המערבי
הותקנה כרית ראש ) 0.3מ' רוחב( בקצה הצפוני.

תוכנית  .1המערה :תוכנית וחתך.
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הממצאים
בשכבת הסחף שבתוך שקתות הקבורה )0.1
מ' עובי( נתגלו רסק עצמות ,שברי כלי זכוכית
וחרוזים .בלוקוס  102נתגלה מטבע אחד ,שחוק
שאינו ניתן לזיהוי ,ובלוקוס  — 100טבעת נחושת.
בבור העמידה ) (L105נמצאו רוב העצמות וכל
נרות החרס .מצב השתמרותן של העצמות היה רע,
וקשה היה לקבוע את כמות הנקברים ,גילם או מינם
)טבלה  .(1למרות זאת ניתן היה להבחין בבירור
בחמישה פרטים בוגרים ,בני  40עד  60שנה ובשני
שלדי ילדים.
נרות–פמוט עשויים חרס

עשרים ואחד נרות-פמוט שלמים ושברים רבים של
נרות נוספים נמצאו כאמור בבור העמידה 4,מתוכם
שימשו רק ארבעה נרות ,פעם אחת בלבד .שאר
הנרות לא היו כלל בשימוש .כל  21הנרות נמנים
על טיפוס נר-הפמוט מהתקופה הביזנטית )איורים
.(3 ,2
הנרות יוצרו בתבנית מטין מנופה היטב עד
בינוני ,שנצרף לחרס שגונו אדום בהיר עד צהוב-
אדמדם ) 2.5YR 6/6, 6/8, 7/8עד 5YR 6/6–7/6
ו .(7.5YR 7/6-תשעה-עשר נרות-הפמוט השלמים
והשברים שנמצאו במערה )למעט מס'  6ונר נוסף
שנוצק באותה תבנית ולא אויר ,שנמצאו מחוצה
לה( הם מטיפוס נפוץ של נר-פמוט שגופו מוארך
או אגסי .לנרות מטיפוס זה אין ידית ,ובמקומה

3

מופיע דגם ,לפרקים מורם לעתים בקו הדופן; בנר
מס'  1מופיע קו ,בנרות מס'  2ו) 3-וב 12-נרות
נוספים שלא אוירו( — חצי עיגול .בנרות מאותו
טיפוס מופיעים דגמי עוגן ודגמים אחרים )ר' דיון
אצל  .(Nitowski 1974:31–32שני רכסים מקיפים
את עין הנר ,הפנימי לרוב בולט יותר; הרכס החיצון
נמשך לכיוון פי הנר ומקיף אותו.
טבלה  .1ממצא העצמות

לוקוס

מס' פרטים מין

גיל )שנה(

הערות

100

?

בוגרים וילדים

רסק עצמות

101

?

בוגרים וילדים

רסק עצמות

102

 2לפחות

בוגר ,כ 20-ילד,
4–3

103

?

בוגרים וילדים*

104

?

בוגרים וילדים

105

 4לפחות

106

?

בוגרים וילדים

107

 2לפחות

בוגר ,כ,20-
וילד

 :1זכר

108

1

60–40

109

?

בוגרים וילדים

* באחת העצמות הובחנה פגיעה אריתריתית בשורש כף היד,
שכתוצאה ממנה מאוחים הפרקים .סביר להניח שהפגיעה נבעה
מדלקת כרונית של הממברנה הסינוביאלית )אולי כתוצאה
מ (rhumatoid arthritism-או מזיהום ,והיא גרמה להסתיידות
הליגמנטים.

2

1
2

60–50 :1

0
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נרות-הפמוט מופיעים במכלולים בשני גדלים:
גדול ) 11.5–10.0ס"מ אורך 8–7 ,ס"מ קוטר; כמו
מס'  4 ,1ו 5-ועוד  11נרות שלא אוירו( וקטן )8
ס"מ אורך מרבי 5.5–5.0 ,ס"מ רוחב; כמו מס' 2
ו 3-ועוד שלושה נרות שלא אוירו( .הנרות הקטנים
מופיעים כבר במאה הד' לסה"נ ,ולעתים הם
מעוטרים בצלב על החרטום .לקראת סוף המאה
הה' לסה"נ ממלאים הנרות הגדולים את מקומם של
הנרות הקטנים .נרות-הפמוט הגדולים ממשיכים
להיות מיוצרים עד למאה הז' לסה"נ ,והם נחשפים
בכל אתר ביזנטי באזור .במהלך המאה הד' החלו

להופיע כתובות יווניות על נרות-פמוט קטנים
) ;Loffreda 1995:12ור' דיון אצל .(Loffreda 1989
לופרדה כבר הראה שמאוחר יותר ,עד למאה הח'
לסה"נ ,הופכות הכתובות להיות נפוצות יותר על
נרות-פמוט גדולים ,אך מהמאה הז' הכתובות
על הנרות מנוונות ובלתי קריאות ,ושפתן לאחר
הכיבוש הערבי הוחלפה לערבית.
קריאתן של הכתובות אינה תמיד פשוטה
ומשמעותן אינה תמיד נהירה בשל השימוש בכתב
עממי ,בכיווני כתיבה לא-קבועים ובאותיות
הפוכות .הכתובת האופיינית לנרות-הפמוט היא
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 Χριστσυ φαίνει πάσιν
 ,Φωςשמשמעותה "אורו
של המשיח מאיר לכל" ,אך יש גם ברכות ונוסחים
אחרים.

נרות-פמוט מס'  1ו —.2-כתף הנרות עוטרה בדגם
רדיאלי ,ועל החרטום יש עיטור בדגם כף תמר או
מנורה ,עם בסיס או בלעדיו.
נר-פמוט מס'  —.3חרטומו צבוט מעט ומופרד בקו
מגוף הנר .הנר ייחודי בעיטורו; הוא נחלק לשלושה
תחומים ,כעין טריפטיכון :מרכזי מעוטר בצלב,
ושני קיצוניים — בקו .כתף הנר מעוטרת בקווים
אלכסוניים ובקווים גליים משני צדי ידית זיז קטנה.
קו מקיף את בסיס הנר.
נר-פמוט מס'  —.4מתארו של הנר סגלגל ,עינו
מוקפת ברכס כפול ,החיצוני נמשך ומקיף גם את פי
הנר .החרטום מעוטר בצלב נופוס ) (Nufusוהכתף
בכתובת; את הכתובת ביוונית יש לקרוא נגד כיוון
השעון ,כך שבסיסי האותיות פונים חוצה .לשון
הכתובת  ,ΦwC ХΥ ΦENI ΠΑСΙN ΚΑΛHדהיינו
 Χ(ριστο)υ φαίνει πάσιν. Καλή
 ,Φωςתרגום:
"אורו של המשיח מאיר לכל] .ערב[ טוב" .בעבר
פורשה התיבה  Καλήכיחס הקניין ,כך שמשמעות
הברכה היתה "אורו של המשיח מאיר יפה לכל" )ר'
למשל בר"ג תשל"ד ,(85:אך היום ברור שזהו חלק
מברכה לבעל הנר.
נר-פמוט מס'  —.5הנר מוארך וחלקו הקדמי
גבוה במעט מחלקו האחורי .גם כאן מוקפת עין

הנר בשני רכסים ,שמהחיצוני נמשך קו לעבר
החרטום; הקו הופך על החרטום למעין פטוטרת
של כף תמר .את הכתובת ביוונית שעל כתף הנר
יש לקרוא בכיוון השעון ,כך שהאותיות פונות כלפי
חוץ ,ΦΩΣΧΥΦΕΝΠΑΣΙΝ :דהיינו  Χ(ριστο)υ
Φως
 ,φαίν(ει) πάσιν. Καλήתרגום" :אורו של המשיח
מאיר לכל .ערב טוב" .האות הראשונה היא phi
פתוחה ,וקשה להבחין בינה לבין הomega-
הביזנטית הרגילה שאחריה .האותיות  nuכתובות
בשני אופנים .התיבה האחרונה  Καλήכתובה
באותיות מעוגלות ,קשות לקריאה.
נר-פמוט מס'  —.6הנר המעוטר בזר הוא אחד משני
נרות-פמוט שנעשו באותה תבנית .גופם מוארך
וחרטומם מוגבה מעט .עין הנר מוקפת בשני רכסים,
החיצוני נמשך ויוצר תעלה המגיעה עד פי הנר .ידית
גבוהה ומחודדת חוברה לחלקו האחורי של הנר.
השפה מעוטרת בזר .נראה שזמנו של נר-פמוט זה
הוא בשלהי התקופה הביזנטית או בראשית התקופה
האסלאמית ,שכן מאפייניו הם של נרות אסלאמיים
קדומים ,בעיקר התעלה המחברת את עין הנר לפיו.
כלי הזכוכית

כשלוש-מאות שברים של כלי זכוכית נאספו מן
השקתות ומבור העמידה שבמערת הקבורה 5.רוב
שברי הזכוכית הם שברי גוף שאינם ניתנים לזיהוי,
אך כמותם הרבה מעידה שפינוי כלי הזכוכית
אחרי שלב הקבורה לא היה זהיר במיוחד .מתוך
 23השברים המזוהים יידונו להלן שישה )איור ,(4
המייצגים את טיפוסי הכלים שנתגלו במערה.
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כלי הזכוכית נעשו בניפוח חופשי מזכוכית
מעבירת-אור בצבעי ירקרק וכחלחל ,למעט ארבעה
שברי גוף קטנים ,דקים ,מעוטרים בצילוע רך ,שנעשו
בניפוח לדפוס .כלי הזכוכית עוטרו במגוון טכניקות,
בהן ליפוף חוטים דקים )מס'  (4וצביטת דופן הכלי
)מס'  .(6רוב השברים היו שייכים לכלים סגורים,
בעיקר לבקבוקים .בולט במכלול העדרן של קערות
וכוסות ,תופעה מוכרת במערות קבורה מן התקופה
הביזנטית.
כלי הזכוכית אופייניים לאזור ירושלים בתקופה
הביזנטית ,אחדים עשויים להופיע גם במכלולים
מראשית התקופה האומיית .תמונה זו תואמת
לממצא נרות החרס מהמערה ,האופייניים אף הם
לתקופה הביזנטית ולראשית התקופה האומיית.
בקבוקים שצווארם דמוי-משפך ) ,L104סל ,1006
זכוכית ירקרקה ,איור  ,L103 ;1:4סל ,1008
זכוכית ירקרקה ,איור  ,L109 ;2:4סל  ,1020זכוכית
כחלחלה ,איור  —.(3:4למס'  1שפה מעוגלת
) 50מ"מ קוטר( ורכס אופקי רדוד מתחת לשפה.
למס'  2שפה מעובה ) 40מ"מ קוטר(; למס'  3שפה
מעוגלת ) 30מ"מ קוטר( ,מקופלת פנימה וכיווץ קל
בבסיס הצוואר .בקבוקים אלה ,במגוון וריאציות ,היו
נפוצים בתקופה הביזנטית .באזור ירושלים נתגלו
בקבוקים דומים ,למשל בראס אבו מערוף שמצפון
לעיר ) ,Gorin-Rosen 1999:208, Fig. 1:9–11ושם
הקבלות נוספות מ'דומינוס פלוויט'( .בקבוקים
מהקשרים ביזנטיים נמצאו בין היתר ,בכנסייה בשבי
ציון ) ,(Barag 1967:66, Fig. 16:1–3בקבר  4בבית
ירח ) (Delougaz and Haines 1960: Pl. 59:2ובמבנה
בבית שאן ).(Peleg 1994:143–144, Fig. 15:6, 7
בקבוקים שצווארם עוטר בחוט דק ) ,L105סל
 ,1016שבר גוף;  ,L109סל  ,1020שפה וארבעה
שברי גוף;  ,L108סל  ,1023איור  —.(4:4לשבר
מס'  ,4העשוי זכוכית כחלחלה ,שפה מעוגלת )50
מ"מ קוטר בקירוב( וצוואר שסביבו מלופף חוט דק
בגוון ירוק-כחלחל שגונו כהה מזה של הכלי.
שבר זה שייך לבקבוק שגופו כדורי או אגסי .טיפוס
בקבוקים מעוטרים בחוטים החל להופיע בארץ במאה
הד' לסה"נ ,והם היו נפוצים לאורך התקופה הביזנטית
ובראשית התקופה האומיית )בר"ג תש"ל,196–194:
לוח  ,43טיפוסים טו ,29–22:ושם הקבלות רבות(.
שברי בקבוקים מטיפוס זה נחשפו במתחם בנייני
האומה ),Gorin-Rosen 2005:204, Fig. 2:29–31
ור' שם הקבלות נוספות מאזור ירושלים(.
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בקבוק ששפתו מקופלת פנימה ) ,L109סל ,1020
שבר שפה ,צוואר וכתף ,זכוכית כחלחלה; איור
 —.(5:4שפת הבקבוק ) 24מ"מ קוטר( מקופלת
פנימה ויוצרת מעין מדף אופקי .בקבוקים מטיפוס
זה ,המאופיין בצוואר קצר ובגוף כדורי או פחוס,
נמצאו במכלולים משלהי התקופה הביזנטית
ומהתקופה האומיית באזור ירושלים ,למשל
בחפירות הרובע היהודי )Gorin-Rosen 2003:384,
 ,Pl. 15.9:G92ור' שם הקבלות נוספות מאזור
ירושלים( ,ובדיר ע'זאלי )גורין-רוזן תשס"א
]ב[ ,48*–47*:איור  ,(2:26וכן בחורבת חרמשית
)וינטר תשנ"ח ,178:איורים  ;15 ,14:2 ;3:1ור' שם
הקבלות לכורסי ,ליריחו ולמצודה בעמאן(.
כלים מעוטרים בצביטה ) ,L105סל  ,1016שבר
גוף אחד;  ,L109סל  ,1020שלושה שברי גוף ,איור
 —.(6:4שבר מס'  6עשוי זכוכית חסרת צבע ,דופנו
קמורה ,ושרדו עליה שתי צביטות אופקיות.
מגוון כלים ,המעוטרים בצביטות אופקיות או
אנכיות על הדופן ,תוארכו לשלהי התקופה הביזנטית
ולראשית התקופה האומיית .באזור ירושלים נתגלו
מספר שברים מעוטרים בצביטה ,למשל בדיר ע'זאלי
)גורין-רוזן תשס"א ]ב[ ,48*–47*:איור (3:26
ובח'רבת טבליה )גורין-רוזן תשס"א ]א[ ,86*:איור
 ;13 ,12:2ור' שם דיון והפניות נוספות(.
העיטור בצביטה מופיע במגוון טיפוסי כלים,
במ ִעין
כך למשל על בקבוק אגסי שלם מקבר ַ
) ,(Barag 1985:371–372, No. 9, Fig. 8:IXעל
בקבוק שלו גוף פחוס מקבר  4בבית ירח )בר"ג
תש"לDelougaz and Haines 1960: Pl. ;55:
 (50:9ועל צנצנת מכנסיית תיאודורוס הקדוש בגרש
) .(Baur 1938:536:67[244], Fig. 18:244העיטור
בצביטה מופיע גם על כוסות וקעריות ממכלולים
אומיים )גורין-רוזן  ,299:2002איור  ,53:7ור' שם
הקבלות מבית שאן(.
החרוזים

נתגלו שלושים חרוזים ,רובם פשוטים ,האופייניים
לשלהי התקופה הרומית )המאה הד' לסה"נ( ,אם
כי הם ממשיכים להופיע במכלולים של התקופה
הביזנטית .החרוזים קטנים ועשויים מחומר עמיד,
ולכן הם נשתמרו לאורך זמן ואף הועברו מדור
לדור .נראה שהקבורה במערה נערכה בתקופה
הביזנטית ועמה הוטמנו חרוזים שמקורם בתקופה
קדומה יותר .להלן יידונו תשעה חרוזים העשויים
מזכוכית ומעיסת זכוכית.
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חרוז מזכוכית-פסיפס ) ,L105סל  9 ,1015מ"מ
קוטר ,שבור; איור  —.(1:5החרוז הגלילי עשוי
מזכוכית-פסיפס )'מיליפיורי'( בגוני ירוק ,צהוב,
אדום ,כחול ולבן .בקצה החרוז הוסף חוט אדום
שלא התמזג היטב עם גוף החרוז ואינו מקיף את
כולו.
חרוזים עשויים זכוכית פסיפס אופייניים לתקופה
הרומית המאוחרת ,אך אפשר למצוא אותם גם
בהקשרים ביזנטיים .חרוז דומה ,שלו חוט אדום
בקצותיו ,נמצא במערה  2בכסרא ,שתוארכה למן
המאה הד' עד אמצע המאה הה' לסה"נ )שטרן
תשנ"ח ,127–126:איור  .(67:14שלושה חרוזי
זכוכית-פסיפס מוארכים ,שלהם שבע פאות ,התגלו
במ ִעין ,ששימש בשלהי המאה הו' וראשית
בקבר ַ
המאה הז' לסה"נ )Barag 1985:373–374, Fig. 9:
 ,XII, Photo 24ור' שם דוגמות נוספות מקברים
בדיבון שתאריכם שלהי התקופה הביזנטית( .חרוז
מוארך מזכוכית-פסיפס בצבעים דומים נמצא
באוספי מוזיאון ישראל )Spaer 2001:125, Pl.
.(17:218
חרוז מעוטר בדגם גלי ) ,L100סל  16 ,1002מ"מ
קוטר 10 ,מ"מ אורך ,שבור; איור  —.(2:5זהו חרוז
טבעתי ,עשוי זכוכית שגונה כהה )אי אפשר היה
לזהותו בשל הבליה( ,ומעוטר בפס גלי לבן ובכתמים
צהובים .חרוזים מעוטרים בחוטים מלופפים היו
נפוצים במאות הג'–הה' לסה"נ .חרוז חביתי עם
חוט לבן בדגם זיגזג נמצא באוספי מוזיאון ישראל
) .(Spaer 2001:102–103, 112, Pl. 13:165חרוז
טבעתי שחור ,מעוטר בפס גלי לבן ,נתגלה באחד
מקברי 'דומינוס פלוויט' על הר הזיתים )Bagatti
.(and Milik 1958: Fig. 37:15

4

5

9

חרוז כחול-לבן ) ,L103סל  8 ,1028מ"מ קוטר9 ,
מ"מ אורך; איור  —.(3:5במרכז החרוז דמוי-החבית,
העשוי מזכוכית אטומה בגוני כחול ולבן ,מופיעה
רצועה לבנה רחבה ,ומשני צדיה רצועות כחולות דקות.
חרוזים דומים בגוני כחול ,שחור וחום ,שלהם רצועה
לבנה במרכזם ,נתגלו למשל במכלולים מהתקופה
הרומית המאוחרת בשומרון )Beck and Crowfoot
 .(1957:395, Fig. 92:17חרוז חביתי כהה עם רצועה
מרכזית לבנה נמצא באוספי מוזיאון ישראל )Spaer
.(2001:102–103, 112, Pl. 13:164
חרוז שחתכו משושה ) ,L100סל  5 ,1002מ"מ
קוטר 8 ,מ"מ אורך; איור  —.(4:5החרוז עשוי
זכוכית מעבירת-אור בגוון כחול-ירקרק .חרוזים
דומים נתגלו בשומרון במגוון קשרים ,מהמאות הג'
עד הה' לסה"נ )Beck and Crowfoot 1957:391,
 ,(395, Fig. 92:34ובקבורה  Bבלוחמי הגיטאות,
שתוארכה למחצית הראשונה של המאה הד' לסה"נ
).(Peleg 1991:146, No.18, Fig. 13:10
חרוז שחתכו מרובע ) ,L100סל  5 ,1032מ"מ קוטר,
 7מ"מ אורך; איור  —.(5:5החרוז עשוי מזכוכית
כחולה ,מעבירת-אור .חרוז כחול דומה נחשף בקבר
 XVבחניתה שתוארך למאה הג' וראשית המאה הד'
לסה"נ ).(Barag 1978:46, Fig. 18:125
חרוזים גליליים ) ,L109סל  8 ,1031מ"מ קוטר,
 18מ"מ אורך ,איור  ,L103 ;6:5סל  4 ,1008מ"מ
קוטר 11 ,מ"מ אורך ,שבור ,איור  —.(7:5החרוזים
עשויים זכוכית ירוקה ,מעבירת-אור .חרוזים דומים
מזכוכית ירוקה וכחולה נתגלו בשומרון )Beck and
.(Crowfoot 1957:395, Fig. 92:30
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איור  .5החרוזים.

6

גדעון סולימני ,תמר וינטר ואנה דה-וינסנס

חרוז טבעתי ) ,L109סל  13 ,1031מ"מ קוטר 7 ,מ"מ
אורך ,שבור; איור  —.(8:5החרוז עשוי מזכוכית
כחולה ,מעבירת-אור.
חרוז דמוי-מלון ) ,L100סל  13 ,1002מ"מ קוטר,
 10מ"מ אורך; איור  —.(9:5חרוז כדורי ,מחורץ,
עשוי מעיסת זכוכית ) (fritבצבע תכלת .חרוזים
דמויי-מלון נעשו מעיסת זכוכית או מפאיאנס,
והיו נפוצים בתקופה הרומית ובראשית התקופה
הביזנטית .חרוזים מטיפוס זה נמצאו במערת קבורה
בחקל דמא שבנחל קדרון )Winter 1996:114–115,
 ,Fig. 7.2:17ור' שם דוגמות נוספות(.
דיון וסיכום
נרות החרס ,כלי הזכוכית והחרוזים מתארכים את
משך השימוש במערה לתקופה הביזנטית ולראשית
התקופה האסלאמית הקדומה .תוכניתה של
המערה — חדר קבורה אחד מרכזי ,שבדופנותיו
מקמרים ,ובהם שקתות קבורה ,הערוכים זה מאחורי
זה לרוחב המקמר — מלמדת שיש לשייכה לתקופה
הביזנטית )המאות הה'–הז' לסה"נ; אבני תשנ"ז:
 .(43–42המערה שייכת לטיפוס  ,2.2.4הנדיר יחסית
לשאר הטיפוסים בני התקופה .אבני )תשנ"ז–42:
 (43הראה שמערות שלהן תוכנית ,ממצאים ואופי
קבורה דומים התגלו באזור ירושלים ,למשל
ב'דומינוס פלוויט' ,בבית פג'אר ,בנחלת אחים ,בהר
הרצל ובא-רם ,וכן ברחוב סנט ג'ורג' בירושלים
)סולימני ועדווי תש"ס( ,בתל אל-פול )פרץ
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וראם תש"ס( ובעין לבן )הרשאה מס' ;A-2830
סולימני ,בהכנה( .בשפלה זוהו מערות דומות )אבני
תשנ"ז ,(43–42:למשל בנתיב הל"ה ,בלוזית ובבית
גוברין ,ואף בצפון הארץ ,למשל בכסרא )שטרן
תשנ"ח( ובבית שערים )אביגד תשל"ב(.
מערת הקבורה מגונן שייכת לבית הקברות של
ח'רבת אל-ג'ואריש )חורבת גורס( ,שהיה כפר קטן
במערך היישוב החקלאי לאורך נחל רפאים בתקופות
הביזנטית והאסלאמית הקדומה )איור  .(1למערך
חקלאי זה שייכים גם חוות הנזיר שבנחל רקפות היורד
ומתחבר לנחל רפאים ,שבה נחשף יישוב עם מבנים,
מתקנים של בית בד ,גתות ,בורות ומערות )קלונר
תשס"א ,20–19:אתר  ;21שיאון וראם תש"ס; וכן
חפירה בראשות נ"נ מאי ]הרשאה מס' ;([A-2302
עין אל-חניה ,שם נחשפה כנסייה מהתקופה הביזנטית
)קלונר תשס"א ,36:אתר  ;(Baramki 1934 ;52עין
יעל ,שם נחשף יישוב ביזנטי עם מבנים ומדרגות
חקלאיות ,שהמשיך לשמש גם בתקופה האומיית
עת נבנה במקום בית מרחץ )קלונר תשס"א,42–41:
אתר  ;69אדלשטיין תשמ"ז; תשמ"ח(; עין אל-בלד,
שבו נאספה קירמיקה רבה מהתקופה הביזנטית )סקר
רכס לבן  ;(2003ועין אל-עליק )עין לבן( ,שם נאספה
קירמיקה רבה מהתקופות הביזנטית והאסלאמית
הקדומה )סקר רכס לבן  (2003ונחפרה מערת קבורה
מתקופות אלה )הרשאה מס'  ;A-2830סולימני,
בהכנה( .באתרים עין אל-חניה ,עין יעל ,עין אל-בלד
ועין אל-עליק נמצאו אף ניקבות ,המזרימות מים
בתעלות ובאמות בנויות לבריכה ולמדרגות חקלאיות,
דבר שאפשר חקלאות שלחין מפותחת באזור.

הערות
 1כל המחברים שותפים בכתיבת הדוח .תמר וינטר עיבדה
את ממצא הזכוכית והחרוזים ואנה דה-וינסנס — את ממצא
כלי החרס.
 2בחודש יוני  1995נחפרה המערה )הרשאה מס' (A-2314
מטעם רשות העתיקות בראשות המחבר בעזרתם של ג'ון
זליגמן וחאלד אבו טאעה .סייעו סילביה קרפיוקו )מדידות(,
רונלד גרינברג )ציור נרות החרס( ,מייקל מיילס )ציור כלי

זכוכית וחרוזים( ,צילה שגיב וקלרה עמית )צילום הממצאים(
ויוסי נגר )אנתרופולוגיה פיזית(.
 3תיק ארכיון י-ם/ג ,5/רחמני וגופנא )ג'ואריש/חורבת גורס,
.(1957
 4תודה לגדעון סולימני על האפשרות לחקור נרות אלה.
 5תודה לגדעון סולימני על ההזדמנות לחקור את כלי הזכוכית
והחרוזים וליעל גורין-רוזן על הדרכתה והערותיה.
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the cave were those of martyrs, probably of the
Christian massacre carried out by the Persians
in 614 CE, which signiﬁes the end of the use of
the cave.
CAPTIONS TO ILLUSTRATIONS
Fig. 1. Location map.
Plan 1. Plan of the cave.
Fig. 2. Finds from Trough 3B.
Fig. 3. Finds from Trough 3B (cont.).
Fig. 4. Finds from Trough 3A.
Fig. 5. Finds from Trough 3A (cont.).
Fig. 6. Finds from Trough 2A.
Fig. 7. Finds from Trough 2B.
Fig. 8. Finds from Trough 1B.
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Fig. 9. Finds from Trough 1B (cont.).
Fig. 10. Finds from Trough 1A.
Fig. 11. Finds on ﬂoor.
Fig. 12. Finds on ﬂoor.
Fig. 13. Finds on ﬂoor.
Fig. 14. Finds on ﬂoor.
Fig. 15. Finds from atop the ﬁll above the ﬂoor
(L4).
Fig. 16. Finds from atop the ﬁll above the ﬂoor
(L4).
Fig. 17. Finds from atop the ﬁll above the ﬂoor
(L4).
Fig. 18. Finds from atop the ﬁll above the ﬂoor
(L4).
Fig. 19. Finds from atop the ﬁll above the ﬂoor
(L4).

A BURIAL CAVE FROM THE BYZANTINE AND EARLY ISLAMIC PERIODS IN
HORBAT GORES, THE GONEN QUARTER, JERUSALEM
GIDEON SOLIMANY, TAMAR WINTER AND ANNA DE VINCENZ
(PP. 87*–94*)
A burial cave was exposed during development
works at the Giv‘at Gonen school, in the Gonen
quarter, Jerusalem (map ref. NIG 21851/62907,
OIG 16851/12907; Fig. 1). The cave (Plan
1) was hewn in the soft chalk bedrock on the
western slope of Horbat Gores. A standing pit
(L105) and a burial trough (L109) were installed
in the middle of the burial chamber. Arcosolia
were hewn in the walls, each with two or three
burial troughs: three troughs (L100–102) in the
northern wall, two (L106, L107) in the eastern
wall and two (L103, L104) in the western wall.
Crushed bones fragments of glass vessels,
and beads were discovered in the alluvium
layer inside the burial troughs. The northern
arcosolium yielded a worn coin (in L102) and
a copper ring (in L100). Most of the bones and
all of the ceramic lamps were recovered from
the standing pit (L105). The bones were poorly
preserved and it was difﬁcult to determine

the total number of interred, their age or sex;
however, it was possible to clearly distinguish
ﬁve adults, 40–60 years of age, and the skeletons
of two children.
Twenty-one complete clay candlestick lamps
and numerous fragments of other lamps were
retrieved (Figs. 2, 3); only four which had
been used. All the lamps date to the Byzantine
period. Nineteen complete candlestick lamps
and several fragments that were unearthed in
the standing pit are of the common type, with
an elongated or piriform body and a pattern
in place of a handle. Two lamps were found
outside the cave: No. 6 and another lamp that
was cast in the same mold (not illustrated).
The candlestick lamps appear in two sizes:
small (max. length 8 cm; Nos. 2, 3, and three
more, not illustrated), and large (length 10.0–
11.5 cm; Nos. 1, 4, 5, and eleven more, not
illustrated). The smaller lamps, occasionally
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bearing a cross on the nozzle, emerged as
early as the fourth century CE. By the late ﬁfth
century CE they were replaced by the larger
lamps that continued into the seventh century
CE. Greek inscriptions appeared on the lamps
during the fourth century CE and continued
till the eighth century CE, when they became
degraded and undecipherable. Numbers 4 and
5 bear a Greek inscription on the shoulder,
translated: “The light of the messiah shines
for all. Good [evening]”. Number 4 also has a
Nufus cross on the nozzle.
Some 300 fragments of glass vessels were
collected from the troughs and the standing
pit in the burial cave. Most of the pieces are
non-diagnostic body fragments; however, their
large quantity indicates that the removal of the
glass vessels following the burial phase was
careless. Of the 23 diagnostic fragments, 6
vessels, representative of the types discovered
in the cave, are discussed below (Fig. 4).
The vessels were free-blown of light green
and light blue translucent glass, bar four thin
body fragments adorned with mold-blown
shallow ribbing. The glass vessels were
decorated in different techniques, including
winding of thin trails (Fig. 4:4) and pinching
on the vessel wall (Fig 4:6). Most fragments
belonged to closed vessels, particularly bottles.
Noteworthy is the absence of bowls and cups
from the assemblage, a common phenomenon
in burial caves of the Byzantine period. The
glass vessels are characteristic of the Jerusalem
region in the Byzantine period; several are also
likely to appear in assemblages dating to the
early Umayyad period. This is consistent with
the ceramic lamps from the site, which are also
characteristic of the Byzantine period and the
early Umayyad period.
Thirty beads, mostly plain, were collected from
the site. Some were made of glass, including
mosaic glass (milleﬁori; Fig. 5:1), and some
of frit (Fig. 5:9). The beads are characteristic
of the Late Roman period (fourth century CE),
though they continue into the Byzantine period.
As they are small and durable, beads were longlasting and were passed down for generations.

It seems the interred in the cave in the Gonen
quarter were buried in the Byzantine period
together with beads from an earlier period.
The clay lamps, glass vessels and beads date
the use of the cave to the Byzantine period
and the beginning of the Early Islamic period.
The plan of the cave—a single central burial
chamber with arcosolia hewn in its walls,
and burial troughs set widthwise, parallel to
each other—indicates it should be ascribed to
the Byzantine period (ﬁfth–seventh centuries
CE). The cave belongs to Type 2.2.4 according
to Avni’s typology, a type which is relatively
infrequent compared to other cave types of
the period. Avni has shown that caves with the
same plan and similar ﬁnds and burial practices
have been discovered in the Jerusalem region,
e.g., at ‘Dominus Flevit’, Beit Fajjar, Nahalat
Ahim, Mount Herzl, er-Ram, St. George Street,
Tell el-Ful and ‘En Lavan. Similar caves were
identiﬁed in the Shephelah, e.g., Luzit, Bet
Guvrin and near Netiv Ha-Lamed-He, and also
in the north of the country, e.g., at Kursi and
Bet She‘arim.
The burial cave in the Gonen quarter is part
of the cemetery of Khirbat al-Juarish (Horbat
Gores), which was a small village within the
agricultural settlement array along Nahal
Refa’im during the Byzantine and Early Islamic
periods (Fig. 1). Other settlements belonging to
this agricultural cluster include Havat Ha-Nazir
in Nahal Raqafot (which merges into Nahal
Refa’im), where a settlement with buildings,
olive-press installations, winepresses, cisterns
and caves was uncovered; ‘Ein el-Hanniya, with
a Byzantine-period church; ‘En Ya‘al, where a
Byzantine settlement, including buildings and
farming terraces, continued into the Umayyad
period, when a bathhouse was built there; ‘Ein
el-Balad, dotted with numerous pottery sherds
of the Byzantine period; and ‘Ein el-Aliq (‘En
Lavan), where a large amount of Byzantine and
Early Islamic pottery was collected and a burial
cave dated to these periods was excavated. ‘Ein
el-Hanniya, ‘En Ya‘al, ‘Ein el-Balad and ‘Ein
el ‘Aliq also yielded tunnels that conveyed
water in channels and in built aqueducts to a
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pool and farming terraces, which made possible
sophisticated irrigated farming in the region.
CAPTIONS TO ILLUSTRATIONS
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Plan 1. Plan and section of the burial cave.
Fig. 2. Byzantine candlestick lamps, Nos. 1–3.
Fig. 3. Byzantine candlestick lamps, Nos. 4–6.
Fig. 4. The glass vessels.
Fig. 5. The beads.

Fig. 1. Location of Horbat Gores and the
agricultural settlements along Nahal Refa’im.

THE OLD CITY WALL OF JERUSALEM:
THE NORTHWESTERN CORNER
SHLOMIT WEKSLER-BDOLAH
(PP. 95*–119*)
During November 2002 an archaeological
excavation (Permit No. A-3524) was conducted
outside the Old City wall of Jerusalem,
northwest of the Jaffa Gate (Fig. 1). Five strata
were observed. In Stratum V, a few ﬁnds dating
to the Iron Age and the Hellenistic, Early Roman
and Byzantine periods were discovered in terra
rossa soil atop bedrock (Fig. 2). In Stratum IV,
drainage channels were uncovered (L2025,
L2026). They conveyed water to a large built
reservoir (L2006) with a ﬂat bottom and vaulted
ceiling, which was only partly excavated (Plan
1; Figs. 3–7); this stratum was ascribed to the
Byzantine period. Reservoir 2006 has wide
walls built of small stones bonded with cement.
Its inside is lined with a layer of reddish plaster
containing fragments of crushed potsherds.
North of this reservoir and beyond the limits of
the excavation, a 12 m segment of an outside
wall (W208) of another reservoir was exposed.
Tamped-earth habitation levels (L2032) from
this period were revealed next to the drainage
channels (L2025, L2026) and the reservoir and
included potsherds, glass vessels (Fig. 14) and
coins, all of which support the dating of Stratum
IV. An interesting ﬁnd from this stratum is a
fragment of a ceramic tile bearing the stamp
of the Tenth Roman Legion, which probably

originated from Stratum V (Fig. 4:6). A later
channel (L2010) was built in the Early Islamic
period (Stratum III; Fig. 8). In Stratum II the
foundation courses of the western outer wall of
a square tower from the Ayyubid period (11.8 ×
11.8 m; Plan 2; Figs. 9–11) were exposed below
the Ottoman city wall. The tower is known from
previous excavations that were conducted by
the author inside the Old City, in the courtyard
of the modern Knights’ Palace Hotel (see Plan
2). The tower is built of square stones bonded
with cement. The cornerstones are dressed
with drafted margins hewn by a multipointed
hammer and have a coarsely worked boss in
the center. The tower dates to the end of the
twelfth–beginning of the thirteenth centuries
CE (Fig. 12).
Stratum I dates to the Ottoman period. The
Old City wall (Plan 1: Sections 3–3, 4–4;
Plan 2), which was built by Sultan Suleiman
the Magniﬁcent in the second quarter of
the sixteenth century CE, is ascribed to this
stratum. The wall is partly built directly on the
remains of the Ayyubid fortiﬁcations and partly
on a foundation of ﬁeldstones bonded with gray
cement. The Ottoman habitation level was not
found next to the wall; it seems it was removed
when the area around the city walls was cleaned

