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ממצא הזכוכית מנווה עין מרזב
אילה לסטר
בממצא כלי הזכוכית מעין מרזב כ 400-שברים,
כ 100-מהם שברי גוף שזוהו 1.מקור השברים בשני
מבנים שחפר פורת :מבנה א׳ ,מצפון למערכת ,A
ומבנה ג׳ ,ממזרח למערכת ( Bר׳ פורת תשמ״ח;
כרך זה) .נוסף לכלי הזכוכית נמצאו גם שברים
של כלי חרס ,כלי סטיאטיט ,מטבעות ,ושברי כלי
מתכת ,המתוארכים למאות הז׳–הח׳ לסה״נ (ר׳
פורת תשמ״ח ;109:כרך זה).
בממצא הזכוכית שברי שפה של קערות ,קבוצה
גדולה של שפות וצווארים של בקבוקים ,נרות כליל
ושברים אחדים של שמשות .כמו כן ,נמצאו נתזים
של גושי זכוכית; שברים עבים ושטוחים ,השייכים
ככל הנראה לדפנות של תנור מקומי לניפוח כלי
זכוכית; ושני שברים של כלים שהתעוותו במהלך
הכנתם ,ובהם רגל של נר כליל ודופן של כלי מעוטר
בציבוט .ממצאים אחרונים אלה עשויים להצביע
על ייצור כלים ביישוב.
הזכוכית מופיעה בגוונים של ירוק-כחול ,לצד
שברים אחדים בגוני צהוב כהה ,ירקרק וירוק זית,
והיא מחופה בדרך כלל בבליה גירית לבנה .בכלים
בסיס אחד של בקבוק מזכוכית כחולה כהה וכלי
אחד מזכוכית בגוון ארגמן .כ 40-שברים מן המכלול
צוירו ,והם מוצגים טיפולוגית וכרונולוגית .הדיון
מתבסס על היבטים טיפולוגיים .החומר המוצג
להלן מתוארך לתקופות הביזנטית המאוחרת –
האומיית ,ויש שברים אחדים מן המחצית השנייה
של המאה הח׳ לסה״נ.
עד כה מוכרים רק מכלולים מעטים של כלי
זכוכית מאזור הערבה שזמנם שלהי התקופה
הביזנטית והתקופה האסלאמית הקדומה ,ובהם
נחל שחק (ישראל ,נחליאלי ובן-מיכאל תשנ״ה)
ואילות (אבנר תשנ״ח) ,אולם נמצאו בהם רק
שברים ספורים :שני שברים מנחל שחק (ישראל,
נחליאלי ובן-מיכאל תשנ״ה ,8*:איור )23 ,22:7
וארבעה מאילת-אלות (אבנר תשנ״ח,33*–32*:
איור  .)4–1:14בחורבת כסיף שבאזור ערד נמצאה

קבוצה קטנה של כלי זכוכית באזור בית הקברות,
וזמנם התקופה הרומית המאוחרת והתקופה
הביזנטית הקדומה ,המאות הג׳–ד׳ לסה״נ (וינטר
 .)2013מכלול גדול של כמה מאות כלי זכוכית
נמצא במצד תמר ,והוא מתוארך מהמאה הג׳
עד המאה הז׳ לסה״נ ( .)Erdmann 1977מערבה
משם ,בניצנה ובאשקלון ,נמצאו שתי קבוצות של
כלי זכוכית המתוארכות למאות הה׳–הז׳ לסה״נ
( .)Harden 1962; Katsnelson 1999לאתרים אלו
יש להוסיף את כלי הזכוכית מהסקר בדרום סיני
( ,)Gorin-Rosen 2000שזמנם התקופה הביזנטית
המאוחרת והתקופה האומיית ,וקבוצה של כלי
זכוכית מן המאות הח׳–הט׳ לסה״נ בראיה/א-תור
שבמערב סיני (.)Shindo 2004; 2005
גם ממזרח לירדן ,בג׳רש ,פורסמה קבוצה גדולה
של כלי זכוכית מן התקופות הביזנטית המאוחרת –
האומיית ( ,)Meyer 1988; Dussart 1998וכלים
נוספים פורסמו מסקר אזור הע׳ור הדרומי וצפון-
מזרח הערבה ממזרח לירדן (.)Meyer 1992
להלן יוצג מכלול הזכוכית מנווה עין מרזב
בהשוואה לכלי זכוכית מאתרים מצפון הארץ,
מרכזה ודרומה ,לצד אתרים מסוריה ,לבנון ,ממזרח
לירדן ומדרום לו ,ומאתרים בסיני ובפוסטאט,
זאת בשל העדר מכלולים גדולים של כלי זכוכית
מאזור הדרום והערבה .בסיכום ייבחן תיארוך
האתר בהשוואה לאתרים אחרים בערבה בכוונה
לראות בעין מרזב חלק ממערך התיישבות כולל,
מהתקופה הביזנטית המאוחרת עד ראשית התקופה
העבאסית .כלים מסוימים ,כגון כוס-קערה ,כלים
מעוטרים בציבוט ובקבוקים בעלי שפה מקופלת
ומשוטחת ,ממשיכים להתקיים בתקופות העבאסית
והפאטמית ,אולם הם אינם נזכרים כאן ,שכן הם
חורגים מהמסגרת הכרונולוגית של המכלול הנדון.
ההשוואה הטיפולוגית שלהלן מלמדת ,כי כלי
הזכוכית מהערבה אינם שונים במובהק מקבוצות
הכלים שמקורן באזורים במרכז הארץ ובצפונה.
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הממצא

מעובה מעט כלפי פנים ,מעוגלת באש .הכלים
עשויים זכוכית דקה בגוונים של זכוכית
ירקרקה ,ובה בדרך כלל בועיות עגולות וסגלגלות.
שפה מס׳  5עשויה מזכוכית בצבעי צהוב-ענבר,
ועליה סימני סיבוב של הזכוכית תוך כדי הניפוח.
נראה שהיא שייכת לשלב האחרון של היישוב ,לצד
שני שברים אחרים שלא צוירו ,העשויים מזכוכית
עבה בצבעי ירוק-זית וצהוב.
הקערות מטיפוס זה נפוצות בתקופה האומיית,
ונמצאו באתרים דוגמת בית ירח (Delougaz and
 ,)Haines 1960: Pl. 59:14טבריה (Lester 2004:
; ,Fig. 7.1:2; Hadad 2008: 167, Pl. 5.1:1, 3ושם
הפניות נוספות) ובית שאן (Peleg 1994: Fig.
כחולה-

קערות

הקערות מתוארכות לתקופות הביזנטית המאוחרת
והאומיית (איור  .)9–6 ,4–1:1אחת מהן כנראה
מהתקופה העבאסית הקדומה (מס׳ .)5
קערות מטיפוס כוס-קערה (איור  —.)6–1:1נמצאו
 23שפיות השייכות לקערות מטיפוס זה; חמש מהן
צוירו .ארבע קערות עשויות בניפוח חופשי (איור
 ,)4–1:1וקערה אחת מנופחת לדפוס (איור .)5:1
טיפוס זה של קערה הוא הנפוץ באתר.
גובהן של הקערות מטיפוס זה שווה לקוטרן או
עולה עליו ,והן מתאפיינות בדופן קמורה ובשפה

15:2; Hadad 2005: Pl. 4:78, 80, 82; Katsnelson
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אילה לסטר

 .)2014: Fig. 8: 4קבוצה של קערות מח׳ירבת
אל-שובייכה שבגליל המערבי מתוארכת לתקופה
הביזנטית המאוחרת ולראשית התקופה האומיית,
ובה גם כוס-קערית מעוטרת בציבוט בקרבת
הבסיס (גורין-רוזן  ,298:2002איור .)54–52:7
קערות מן התקופה האומיית נמצאו ברמלה
ובח׳ירבת א-ט׳אהיריה (Gorin-Rosen 2010:215,

218, Pl. 10.1:1, 2; Jackson-Tal 2012:60*, Fig.
 .)1:6בח׳ירבת טבליה ובח׳ירבת עדאסה שבאזור

ירושלים נמצאו קערות עשויות בניפוח חופשי,
אחת מהן מעוטרת בציבוט ,מן התקופות הביזנטית
המאוחרת–האומיית (גורין-רוזן תשס״א :איור
 ;12–10:2תשס״ח[ב] ,124 :איור .)4 ,3:2
בדרום הארץ נמצאה קערה מטיפוס זה במצד
תמר ,והיא מתוארכת מסוף המאה הג׳ עד המאה
הז׳ לסה״נ (.)Erdmann 1977: Pl. 7:779
ממזרח לירדן נמצאו קערות מטיפוס כוס קערה
בגרש ( .)Meyer 1988:213, Fig. 13:Eקערה
מטיפוס זה נמצאה גם בסקר אזור העו׳ר הדרומי
והערבה הצפונית-המזרחית בירדן (Meyer
 .)1992:132, Pl. 37:xקערות דומות נמצאו גם
בפוסטאט ,והן מתוארכות לשנים  800–750לסה״נ
(.)Scanlon and Pinder-Wilson 2001: Fig. 8:a, b
קערה מקבוצה זו ,מעוטרת בבוהק ,מן המאה
הח׳ לסה״נ ,נמצאה בחורבת מגדל (לרר-יעקובסון
תשנ״ד) .ייתכן כי שבר הדופן שבאיור  ,6:1שעליו
שרידי עיטור בבוהק ,שייך לקבוצה זו .שברים
אחדים של כלים מטיפוס הכוס-קערה ,השייכים
לכלים שעוטרו בציור בבוהק ,נמצאו בשני אתרים
ברמלה (גורין-רוזן תשס״ח[ב] :לוח  ;1:6תשע״ג:
איור  ,1:2ושם דיון בקבוצה; Pollak 2007:111,
 .)Fig. 6:33גורין-רוזן מציעה לתארך את הקבוצה
לתקופה האומיית ולראשית התקופה העבאסית.
השפה של טיפוס זה של קערה עשויה להיות גם
צינורית חלולה ,כמו שפת הקערה שבאיור ,5:1
המעוטרת בצילוע אלכסוני ,בדומה לקעריות-ספל
מטבריה המתוארכות מסוף המאה הח׳ לסוף המאה
הי׳ לסה״נ ( .)Lester 2004: Fig. 7.1:3, 5קערות
מעוטרות בציבוט במלקחיים נמצאו בפוסטאט מן
המאות הט׳–הי׳ לסה״נ (Scanlon and Pinder-
 ,)Wilson 2001: Pl. 38:b–jוכך גם באל-מינה,
מן המאות הט׳–הי׳ לסה״נ (Lane 1937: Figs.
 .)11:D; 12:B, C, E, Fקערות מקבוצה זו מעוטרות
בחיתוך רדוד נמצאו בראיה/א-תור ,שם הרכב
הזכוכית מצביע על תיארוך למן המאה הט׳ ואילך.
ראשיתה של הקערה בתקופה הביזנטית
המאוחרת והאומיית ,והיא מתקיימת עד המאה
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הי״א לסה״נ .דומה כי הקערות העמוקות והגדולות
יותר ,המופיעות בתקופה העבאסית/הפאטמית,
שלהן שפה מדורגת נוטה פנימה ,שואבות את
צורתן מטיפוס הכוס-קערית .עם זאת ,גודלן
והרכבה השונה של הזכוכית ,העבה והצלולה
פחות ,מקנים להן אופי אחר (Lester 1996: Fig.

XVII.3:1, 2; Gorin-Rosen and Katsnelson
.)2005: Fig. 3:28

 .1שפת כוס-קערה .הדפנות קמורות ,השפה חלקה ,מעובה
מעט ומעוגלת בקצה .זכוכית דקה ובהירה בגוון תכלכל .כתמים
של בליה מוכספת .קוטר 10.7 :ס״מ.
 .2שפת כוס-קערה .הדפנות קמורות ,השפה מעובה מעט
ומקופלת כלפי פנים .זכוכית עבה בגוון ירוק-תכלכל ובה
בועיות סגלגלות .קוטר 9.9 :ס״מ.
 .3שפת כוס-קערה .הדפנות קמורות ,השפה מעובה מעט
ומעוגלת כלפי פנים .זכוכית בגוון ירוק-תכלכל ובה בועיות
עגולות וסגלגלות .קוטר 9.4 :ס״מ.
 .4שפת קערה .הדפנות קמורות ,השפה מעובה ומעוגלת כלפי
פנים .זכוכית בגוון צהבהב ובה בועיות עגולות וסגלגלות.
שרידי סיבוב מוט הנפח נראים בפסי צבע הזכוכית המופיע
בצורה סיבובית ומודגשת .קוטר 7.4 :ס״מ.
 .5שפת כוס-קערה .הדפנות קמורות ,השפה מעוגלת ומעובה
כלפי פנים .זכוכית בגוון צהבהב ובה בועיות עגולות
וסגלגלות .שרידי סיבוב מוט הנפח נראים בפסי צבע הזכוכית
המופיע בצורה סיבובית ומודגשת .קוטר 7.4 :ס״מ.
 .6שבר זעיר של דופן קמורה .על השבר עיטור בבוהק בקו
רוחבי או אורכי ,ומשני צדיו שרידים של דגמי פרח או עלים.
זכוכית דקה בגוון תכול .כתמים של בליה גירית.
קערות בעלות שפה פשוקה (איור —.)9–7:1
שלוש קערות מאופיינות בדופן פשוקה ושפה
חלקה .קערה מס׳  7חלקה ,ולה שפה מקופלת
פנימה .קערות מס׳  8ו 9-מעוטרות בציבוט,
בשורות אלכסוניות של קווקווים אופקיים ,ולהן
שפה מעט מודגשת .דומה כי שברים מס׳  8ו9-
מקורם באותה קערה.
קערה בעלת שפה פשוקה מן התקופה האומיית
נמצאה בבית שאן ( .)Hadad 2005: Pl. 2:31קערה
מטיפוס זה נמצאה גם בקיסריה ,שם היא מתוארכת
לאמצע המאה הז׳ – המחצית הראשונה של המאה
הח׳ לסה״נ ( ,)Pollak 2003:166, Fig. 1:1, 2וכן
ברמלה ,מן התקופה האומיית ומן המאות הח׳–הט׳
לסה״נ (Gorin-Rosen 2010: Pl. 10.1:4; Pollak
.)2007: Fig. 2:9, 11, 12
קערות דומות נמצאו באתרים בעבר הירדן.
דוסאר מציינת כי קערות אלו התקיימו בתקופות
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הביזנטית ,האומיית והעבאסית (Dussart 1998:60,
.)Type BI.211, Pl. 4:2, 4, 8, 10, 16

לכלים המעוטרים בציבוט במלקחיים (איור
 )9 ,8:1מקבילות ,למשל בחמת גדר ,שם נמצאה
קערה מעוטרת בציבוט מקווקו ,משולב בעיגולים
סגלגלים ,ותאריכה התקופה האסלאמית הקדומה
( .)Lester 1997: Pl. 1:12קערות עמוקות,
מעוטרות בציבוט בדגם מקווקו ,המשלבות דגמים
גאומטריים ,נפוצות בבית שאן מאמצע המאה הח׳
עד המאה הי״א לסה״נ ,וזו הקבוצה הגדולה בכלים
המעוטרים (;Hadad 2005: Pls. 31:608–622
32:623–644; 33:645–648; Winter 2011:352,
–Fig. 12.3:1; Katsnelson 2014:41*, Fig. 9:1
 .)3כלים מעוטרים בציבוט נמצאו ברמלה ברחוב

מרכוס ,בחפירה בקרבת המסגד הלבן ,ובחפירה
בדרומה של רמלה (;Pollak 2007:105, Fig. 3:17

Jackson-Tal 2008:167, Fig. 6.113:4; Gorin-

 .)Rosen 2010:242–245, Pl. 10.8שבר כלי מעוטר
בציבוט נמצא בח׳ירבת א-ט׳אהיריה ,וזמנו התקופה
האסלאמית הקדומה (Jackson-Tal 2012:65*, Fig.
 .)3:40דופן קערה מעוטרת בציבוט נמצאה גם
במכלול מחורבת חרמשית (וינטר תשנ״ח,176:
איור .)10:2
בדרום הארץ נמצאה קבוצה של קערות מעוטרות
בציבוט במלקחיים ,המתוארכת למאות הח׳–הי׳
לסה״נ ,בניצנה (Harden 1962:80–81, Pl. 20:22,
 .)23, 27–30קערות דומות לשברי קערה מס׳  8ו9-
נמצאו בפלה (.)O’Hea 1992: Fig. 1–12:13, 14
שבר דופן מעוטר בציבוט במלקחיים בדגם סגלגל
נמצא בעין עבתה בסקר הע׳ור וצפון-מזרח הערבה
בירדן; תאריכו במאות הי׳–הי״ב לסה״נ ,אם כי
באתר ישנו גם חומר מן התקופה העבאסית (Meyer
 .)1992:130–131, Pl. 37:jקערות כאלו מן התקופה
העבאסית נתגלו בעקבה (Whitcomb 1988:22, e,
 .)jמן החפירות בראיה/א-תור עולה כי קערות אלו
שייכות לקבוצה רחבה שתאריכה קדום למאה הט׳
לסה״נ (Shindo 2004:51–52, Pl. 18:4; 2005:57,
.)Pls. 12:5, 6; 17:1
קערות מעוטרות בציבוט במלקחיים נתגלו
בפוסטאט ,והן מתוארכות למאות הט׳–הי׳ לסה״נ,
ובהן כלים אחדים המתוארכים לשנת  800לסה״נ
בקירוב (–Scanlon and Pinder-Wilson 2001:80
.)82, Pls. 38a-j
במכלול נמצאו גם שני שברי שפה ודופן של
קעריות מזכוכית בגוון צהוב בהיר ,שדופנותיהם
מעוטרות ברצועות אלכסוניות של שורות כפולות
של קווקווים צפופים .בשברים יש גם שבר מעוות

של דופן קערה ,המעוטר בציבוט במלקחיים בדגם
מקווקו ובדגם מעוין .על-סמך ממצא זה ,ייתכן
כי הקערות נעשו ביישוב ,שהרי טכניקת עיטור
זו אינה מצריכה אלא מלקחיים .פשטות השימוש
במלקחיים עשויה גם להסביר את תפוצת הקבוצה
באתרים אחרים בארץ ובסביבתה במהלך התקופה
האסלאמית הקדומה.
 .7קערה בעלת דפנות פשוקות ושפה מעוגלת כלפי פנים.
הזכוכית בגוון ירוק בהיר ובה בועיות זעירות ,מחופה בבליה
של עפר .קוטר 8.5 :ס״מ.
 .8שבר קערית שלה שפה עגולה ודופן קמורה .הדופן
מעוטרת בשתי שורות אלכסוניות ומקבילות של קווקווים
אופקיים .הזכוכית בגוון צהוב בהיר ,מחופה בשכבה דקה של
בליה כסופה .קוטר 11 :ס״מ.
 .9שבר קערית שלה שפה עגולה ודופן קמורה .קצהו התחתון
של השבר מתעגל לכיוון הבסיס .הדופן מעוטרת בשני טורים
כפולים של קווקווים אלכסוניים .הזכוכית בגוון צהוב בהיר,
מחופה בשכבה דקה של בליה כסופה .קוטר 11 :ס״מ.

בקבוקים

בטיפוסי הבקבוקים שנמצאו בקבוק בעל שפה
פשוקה (מס׳  ;)10בקבוקים בעלי שפה מקופלת
ומשוטחת (מס׳  ;)12 ,11בקבוק שלו גוף כדורי
וצוואר צר (מס׳  ;)13ובקבוקים מעוטרים בחוט על
הצוואר ועל הגוף (מס׳ .)18–14
בקבוק בעל צוואר משפך (איור  —.)10 :2בקבוקים
אלו אופייניים לתקופה הביזנטית המאוחרת
ולתקופה האומיית ,אולם הם מוכרים מהמחצית
הראשונה של המאה הד׳ לסה״נ (בר״ג תש״ל,193:
לוח  .)18:42בקבוק מטיפוס זה נמצא בח׳ירבת
אל-שובייכה ותוארך לתקופה הביזנטית (גורין-
רוזן  :2002איור  .)10:2בטבריה (Hadad 2008:
 )Pl. 5.5:74, 76ובמגדל (גורין-רוזן תשס״ב :איור
 ,7 ,6:1ושם דיון והפניות) תוארכו בקבוקים דומים
לתקופה האומיית .בקבוקים דומים מן התקופה
האומיית נמצאו בבית שאן (FitzGerald 1931:

Pl. 39:13; Peleg 1994:150, Fig. 15:6, 7; Hadad
2005: Pls. 8:105–107; 9:165–169; Winter
 .)2011:348, Fig. 12.1:15בקבוק מטיפוס זה נמצא
בקיסריה ומתוארך למאות הו׳–הז׳ לסה״נ (Israeli
.)2008: No. 230

בכלי הזכוכית מח׳ירבת טבליה (גבעת המטוס)
באזור ירושלים יש שפת בקבוק המתוארכת לשלהי
התקופה הביזנטית – ראשית התקופה האומיית
(גורין-רוזן תשס״א :איור  .)20:2באשקלון
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נמצאו גם בקבוקים שלהם שפה מקופלת כלפי
פנים ,המתוארכים לתקופה הביזנטית המאוחרת
(.)Katsnelson 1999: Fig. 3:8
בקבוקים רבים מטיפוס זה נמצאו באתרים
אחדים ממזרח לירדן :בגרש ,מן הכנסייה הביזנטית
שבאזור התאטרון הצפוני (Meyer 1988: Pl. 10:C,
 )Tובמקדש זאוס ,וכן בבוצרה ובאום-קייס ,והם
מתוארכים גם כן לתקופות הביזנטית והאומיית
(Dussart 1998:137–138, Type BX.1132 b1, Pls.
.)36:14, 17, 19; 37:3, 6
 .10צוואר בקבוק שלו שפה פשוקה מקופלת פנימה .הזכוכית
בגוון ירוק זית ,ובה בועיות זעירות כדוריות וסגלגלות .קוטר
השפה 5.9 :ס״מ.

בקבוקים שלהם שפה מקופלת פנימה ומשוטחת

(איור  —.)12 ,11:2בקבוקים שלהם שפה מקופלת
על עצמה ומשוטחת אופייניים לתקופה האומיית.
לבקבוקים גוף כדורי או פחוס וצוואר ישר וקצר.
הם עשויים מזכוכית ירוקה ,כהה וצלולה .בקבוקים
מעין אלו נמצאו לראשונה ביריחו (Sellin and
 ;)Watzinger 1913: Pl. 45; III.1, 7מאוחר יותר

זיהה אותם בר״ג כשייכים לסוף התקופה הביזנטית –
ראשית התקופה האומיית (בר״ג תש״ל ,197:לוח
 .)1-33:43לדיון בהתפתחות הטיפוס ותפוצתו ,ר׳
.Lester 2004:182–185, Fig. 7.7
בקבוקים דומים מן התקופה האומיית מוכרים
באתרים רבים בתחומי הארץ .קבוצה גדולה של
בקבוקים מן התקופה האומיית נמצאה בחמת
גדר ( .)Cohen 1997: Pl. IX:1–12בח׳ירבת אל-
שובייכה זמנם שלהי התקופה הביזנטית המאוחרת
והתקופה האומיית .גורין-רוזן מציינת בקבוק גדול
מקבוצה זו שנתגלה בכפר דבורייה בגליל התחתון
(גורין-רוזן  ,315:2002איור  )38 ,37:8ובח׳ירבת
אל-בטיה (גורין-רוזן תשס״ו ,32*:איור .)11:1
בקבוקים דומים נמצאו גם בקיסריה (Pollak 2003:
 )Fig. 1:4–6ובבית שאן (Hadad 2005:23–24, Pl.
;7:108, 109; Winter 2011:348, Pl. 12.1:10–14
 .)Katsnelson 2014:36*, Fig. 7:2, 3בקבוקים

מטיפוס זה נמצאו באתרים אחדים ברמלה ,ובהם
רחוב מרכוס ,דרום רמלה ובקרבת המסגד הלבן
(;Jackson-Tal 2008:175, Figs. 6.115:4; 6.117:6

;Gorin-Rosen 2010:223, Pls. 10.1:13; 10.2:8
Pollak 2007:121, Fig. 10:61, 62; Gorin-Rosen
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 .)and Katsnelson 2005: Fig. 3:25בקבוקים
מטיפוס זה נמצאו בח׳ירבת א-ט׳אהיריה (Jackson-
 ,)Tal 2012: 61*, Fig. 2:18–21בח׳ירבת עדאסה
(גורין-רוזן תשס״ח[ב] ,126:איור  ,11 ,10:2ושם
הפניות) ,בחורבת ליקית שליד באר שבע (גורין-
רוזן תשס״ג :לוח  )3 ,2:156ובדרום סיני (Gorin-
.)Rosen 2000:236, Fig. 2:12
במערב סיני פורסמו בקבוקים כאלו מאזור
המגורים בראיה/א-תור (Shindo 2005: Pl. 17:8,
 .)10, 11בפוסטאט מופיע בקבוק מעין זה בגרסה
גדולת-מידות ,והוא מתוארך מאמצע המאה הח׳ עד
המאה הט׳ לסה״נ (Scanlon and Pinder-Wilson
 .)2001: Fig. 11aבקבוק מטיפוס זה ,מעוטר על גופו
בציבוט ,נמצא בבית המלאכה בביירות (Foy 2000:
 ,)Fig. 20:20, 21בג׳בל אוסייס שבסוריה (Brisch
 ,)1965: Abb. 43–45בעמאן ובגרש (Dusssart
1998:171–172, Type BXIII, Pl. 56:16, 17, 22,
.)23; Meyer 1988:197–198, Fig. 8:H, I

 .11שבר צוואר ושפה של בקבוק .צוואר ישר שלו שפה מקופלת
ומשוטחת .הזכוכית ירוקה כהה ,עבה .על הצוואר סימני סיבוב
מוט הניפוח .קוטר השפה 2.6 :ס״מ.
 .12שבר צוואר ושפה של בקבוק .צוואר ישר שלו שפה
מקופלת ומשוטחת .הזכוכית בגוון ירוק-תכלכל .שכבה דקה
של בליה כסופה .קוטר השפה 2 :ס״מ.

בקבוק בעל גוף כדורי (איור  —.)13:2בקבוק זה
שייך ככל הנראה לקבוצה של בקבוקים בעלי גוף
כדורי וצוואר ישר או צר; שפתם חתוכה ואינה
מעוגלת באש .הבקבוק מייצג ככל הנראה גרסה
קטנת-ממדים של בקבוקים שנועדו לאחסון נוזלים.
בקבוק גדול-ממדים מקבוצה זו נתגלה בבית שאן
ומתוארך לתקופה האומיית (Hadad 2005: Pl.
 .)19:365צווארי בקבוקים כאלו נמצאו בגרש
ובבוצרה והם מתוארכים מהמאה הו׳ עד אמצע
המאה הז׳ לסה״נ (Dussart 1998:141, Type BX
.)213, Pl. 38:7, 10, 11
 .13בקבוק בעל גוף כדורי וצוואר ישר .הזכוכית בגוון ירוק
כהה .בועיות זעירות .מחופה בליה גירית .קוטר הגוף :כ10-
ס״מ.
בקבוקים מעוטרים בחוטים (איור —.)18–14:2
בקבוקים שחוטים כרוכים סביב צווארם אופייניים
לתקופות הביזנטית המאוחרת והאומיית .חוטי
הזכוכית עשויים בגוון הכלי או בגוון טורקיז הבולט
על רקע צבעו הבהיר של הבקבוק .לעתים הבקבוק

מעוטר בחוט אחד עבה ,חלק או מסולסל ,ולעתים
בדגם שרשרת המעטר את גוף הבקבוק .צוואר
בקבוק מס׳  ,14שלו שפה חלקה ,מעוטר בחוט עבה
ודק לסרוגין בגוון הבקבוק .צוואר בקבוק מס׳ 15
מעוטר בחוט צינורי רחב .צווארו העבה של בקבוק
מס׳  16מעוטר בחוט עבה ,מסולסל ,בגוון הכלי.
דופנות הבקבוקים בעלי הגוף העגול (מס׳  17ו)18-
מעוטרות בדגם שרשרת שחוליותיה מחוברות זו
לזו בציבוט; לחוט גוון צהוב והכלי עשוי מזכוכית
בגוון ירוק בהיר.
גורין-רוזן מייחסת את עיטור הבקבוקים בחוט
ישר למאה הד׳ לסה״נ ,ואת הופעת החוט המסולסל
לתקופה הביזנטית המאוחרת (גורין-רוזן תשס״ד,61:
איור .)Gorin-Rosen 1999:210, Fig. 1:20 ;4:1
העיטור בחוטים נמשך גם בתקופה האסלאמית ,עד
התקופה הממלוכית (;Meyer 1988:206, Fig. 13:Y
.)Hadad 2005: Pls. 39:815–821; 52:1077–1078
בקבוקים מעוטרים בחוטים הכרוכים סביב הצוואר
נמצאו במרבית האתרים המתוארכים לתקופה
האומיית בתחומי הארץ ובסביבתה.
בקבוקים מעוטרים על צווארם בחוט עבה
וחוט/ים דק/ים נמצאו באתרים רבים מן התקופות
הביזנטית המאוחרת והאומיית .בקבוקים רבים
בעלי צוואר גלילי או פשוק ,המעוטרים בחוט
עבה ובחוטים דקים ,מן התקופה האומיית נמצאו
בחמת גדר (Cohen 1997: Pl. VI, 10–13, Pl. VII:
 ;)5; Lester 1997:434, 438, Pl. I:4בכורסי ,מן
המאה הח׳ לסה״נ ( ;)Barag 1983: Fig. 9:2בבית
ירח ,מן המאות הו׳–הז׳ לסה״נ (Delougaz and
 ;)Haines 1960: Pl. 59, 3בח׳ירבת אל-שובייכה,
מן התקופה הביזנטית המאוחרת ומראשית התקופה
האומיית (גורין-רוזן  ,316:2002איור ;)42–39:8
בטבריה (Lester 2004:177, Fig. 7.5:52; Hadad
 )2008: Pl. 5.6:89ובבית שאן (Hadad 2005: Pl.
;12, Nos. 225–234, Pl. 13:235–247, 259–260

.)Winter 2011:348–349, Fig. 12.1:16, 18
בקבוקים מקבוצה זו נמצאו בחורבת חרמשית
וברמלה ,והם תוארכו לתקופה האומיית ,המאות
הח׳–ט׳ לסה״נ (וינטר תשנ״ח ,174:איור ;12 ,2 :2
.)Pollak 2007:120, Fig. 9: 57
בקבר באשקלון נמצא בקבוק שצווארו מעוטר
בחוטים דקים ובחוט עבה לסרוגין ,המתוארך
מהמאה הה׳ עד ראשית המאה הז׳ לסה״נ
(.)Katsnelson 1999:74*, Fig. 4:4
מחוץ לתחומי הארץ נמצאו בקבוקים רבים
מעוטרים בחוטים בביירות ,בבית המלאכה מן
התקופה האומיית (;Foy 2000: Figs. 18:1–35
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 .)19:6–31בקבוק מטיפוס זה נמצא בגרש ,והוא
מתוארך לתקופה הביזנטית המאוחרת וראשית
התקופה האומיית (.)Meyer 1988: Fig. 11:H
בחבל הע׳ור נמצא שבר צוואר מעוטר בחוט עבה,
שמתחתיו כרוכים חוטים דקים; הוא מתוארך
לשלהי התקופה הביזנטית והתקופה האומיית
(.)Meyer 1992: Pl. 37:S
בקבוקים שצווארם מעוטר בחוט אופקי עבה
נמצאו בעין מרזב ,שבעה מהם מזכוכית בצבע
כחול-ירוק או צהוב .בקבוקים מעוטרים בחוט עבה
מן התקופות הביזנטית המאוחרת והאומיית נמצאו
בחמת גדר ( ,)Cohen 1997: Pl. VI:7–9בטבריה
( )Lester 2004: Fig. 7.5:56בבית שאן (Hadad

–2005:24–25, Pl. 13:248–257; Winter 2011:348
349, Fig. 12.1:17–20; Katsnelson 2014:38*,
 ,)Fig. 7:7, 8בקיסריה (,)Pollak 2003: Fig. 1:10
ברמלה (Gorin-Rosen and Katsnelson 2005:
 )Fig. 3:26ובח׳ירבת א-ט׳אהיריה (Jackson-
 .)Tal 2012:61*, Fig. 2:25בדרום הארץ נמצאו

בקבוקים מעוטרים בחוט באשקלון ובמצד תמר
(Katsnelson 1999: Fig. 4:2, 3; Erdmann 1977:
 .)Pls. 4:371; 5:514, 516, 517ממזרח לירדן,
בגרש ,נמצא בקבוק מעוטר בחוט ,המתוארך
לתקופה הביזנטית המאוחרת/האומיית (Meyer
.)1988:207, Fig. 11:L
בקבוקים מעוטרים בחוט גלי מן התקופה האומיית
נמצאו בצפון הארץ ,למשל בחמת גדר (Cohen
 ,)1997: Pl. 8:16, 17בטבריה (Hadad 2008: Pl.
 ,)5.6:92במגדל ,מן התקופה האומיית (גורין-רוזן
תשס״ב ,30*–29*:איור  )1:8ובבית שאן (Hadad
2005:25, 261–277; Winter 2011:349, Fig.

,)12.1:19, 20; Katsnelson 2014:38*, Fig. 7:7, 8
וכן בח׳ירבת אל-שובייכה במערה מס׳ ( 1גורין-
רוזן  ,301:2002איור .)62 ,61:7
בקבוקים דומים במרכז הארץ נמצאו בצרפנד
אל-ח׳ראב ,נס-ציונה ,ותאריכם מן המאה הז׳
עד המחצית הראשונה של המאה הח׳ לסה״נ
(גורין-רוזן תשס״ד :איור  ;)4:1ברמלה (Pollak
2007:120, Fig. 9:55; Gorin-Rosen 2010:224,

 ;)Pls. 10.1:14; 10.2:12וכן בחורבת חרמשית
(וינטר תשנ״ח ,176:איור  ,)13 ,3:2בח׳ירבת
א-ט׳אהיריה (Jackson-Tal 2012:61*, Fig.
 )2:22–24ובראס אבו מערוף (פסגת זאב מזרח),
שם תוארך הטיפוס לתקופה הביזנטית ולראשית
התקופה האסלאמית (Gorin-Rosen 1999:210,
.)213, Fig. 1:20
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בקבוקים דומים ממזרח לירדן נמצאו בגרש ,מן
התקופות הביזנטית המאוחרת והאומיית (Meyer
 ,)1988: Fig. 11:C, D, L, Mובפלה ,מן הרבע
הראשון של המאה הח׳ לסה״נ (Smith and Day
.)1989:114–115, Pl. 56:3
בקבוקים מעוטרים בחוטים צבוטים על הגוף
אופייניים לתקופות הביזנטית המאוחרת והאומיית.
שני בקבוקים ממכלול קבר בגוש חלב תוארכו
למאות הד׳–הה׳ לסה״נ (Makhouly 1939:46,
 ;)Pls. 32:2f; 33:1aמאוחר יותר תיארך אותם בר״ג
לשלהי התקופה הביזנטית (בר״ג תש״ל ,194:לוחות
 .)1-22:43 ;1-21:42בקבוקים שלהם עיטור דומה
נמצאו באתרים מן התקופה האומיית בארץ ובמצרים.
בצפון הארץ נמצאו בקבוקים דומים בחמת גדר
( )Cohen 1997: Pl .9:10, 11ושברים אחדים נמצאו
בבית שאן (.)Hadad 2005: Pl. 14, Nos. 283–287
שבר בקבוק מטיפוס זה נמצא בקיסריה (Pollak
 .)2003: Fig. 1:12שברים אחדים נמצאו ברמלה
בקרבת המסגד הלבן (–Gorin-Rosen 2010:225
 ,226, Pls. 10.1:18; 10.2:13, 14ושם דיון והפניות)
ובח׳ירבת א-ט׳אהיריה מן התקופה הביזנטית
המאוחרת והאומיית (Jackson-Tal 2012:65*,
 .)Fig. 3:37שבר גוף של בקבוק דומה נמצא באזור
ירושלים ,בח׳ירבת טבליה (גבעת המטוס) ,משלהי
התקופה הביזנטית והתקופה האומיית (גורין-רוזן
תשס״א ,88*–87*:איור  )22:2ובח׳ירבת עדאסה
(גורין-רוזן תשס״ח[ב] ,127–126 :איור .)14:2
באשקלון נמצא שבר גוף של בקבוק מעוטר בחוטים
(.)Katsnelson 1999:75*, Fig. 4:6
שבר גוף מעוטר בדגם שרשרת נתגלה באזור
המגורים בראיה/א-תור ,והוא מתוארך קודם למאה
הט׳ לסה״נ ( .)Shindo 2005: Pls. 17:5; 35:6דומה
כי השימוש המאוחר ביותר בדגם זה של עיטור
מופיע על מנורה קונית ומנורה מטיפוס כוס-קערית
שמקורם בפוסטאט ,המתוארכות לאמצע המאה
הח׳ – ראשית המאה הט׳ לסה״נ (Scanlon and
 .)Pinder-Wilson 2001: Fig. 32:h, iבקבוק תמים
מטיפוס זה נמצא באוסף מוזאון המטרופוליטן בניו
יורק ,ותאריכו המאה הז׳ – ראשית המאה הח׳ לסה״נ
(.)Carboni and Whitehouse 2001:110, No. 27
 .14צוואר גלילי ושפה חלקה של בקבוק מעוטרים בחוט ישר
עבה ובחוט דקיק .הזכוכית ירקרקה ,מחופה בצמידה .קוטר
הצוואר 3.8 :ס״מ.
 .15בקבוק שצווארו מעוטר בחוט אופקי עבה .זכוכית
צהובה-חומה .קוטר הצוואר 2.4 :ס״מ.
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 .16שבר של חוט מסולסל ,עבה ,המעטר צוואר של בקבוק.
זכוכית בגוון ירוק-תכול.
 .17שבר גוף של בקבוק מעוטר בחוטים היוצרים דגם
שרשרת וחוט החוצה את הדגמים באמצעם .ציבוט בחיבור
בין החוטים .הזכוכית בגוון ירוק-תכלכל ולחוטים גוון חום-
צהוב.
 .18שבר חלק מרכזי של בקבוק מעוטר בדגם שרשרת וחוט
החוצה את הדגם .הזכוכית בגוון צהוב והחוט בגוון חום-
צהוב.

נרות

במכלול שתי קבוצות של נרות :נרות-קערה (מס׳
 )27–19ונרות כליל (מס׳  .)30–28בנרות מטיפוס
נר-קערה שלושה נרות שלהם ידית אוזן (מס׳ –23
 )25ונר-קערה שלו ידית עגולה ,גלית בחתך (מס׳
 .)26לנרות הכליל רגל ישרה ומוצקה (מס׳  )28או
ישרה וחלולה (מס׳  — )30 ,29בר״ג מתארכם
לתקופה הביזנטית ,עד המאה הז׳ לסה״נ (בר״ג
תש״ל ,182:לוח .)7–3:40
נרות-קערה בעלי דופן קעור מעט ושפה פשוקה
מקופלת כלפי חוץ ומטה (איור —.)22–19:3

בקבוצה זו ארבע שפות .לשפות מס׳  21–19קוטר
קטן ( 7 ,7.8ו 8-ס״מ בהתאמה) ,והן הוגדרו שפות
של נרות-קערה על סמך קוטרן.
טיפוס זה של שפות מוכר מהמאה הג׳ עד אמצע
המאה הד׳ לסה״נ באתרים בגליל ,ובהם מערה XV
בחניתה ומערה  Iבנהריה (בר״ג תש״ל ,140:לוח
 ,)17:31במערות קבורה ליד כברי (שטרן וגורין-
רוזן תשנ״ח :איור  )8 ,6:6ובג׳למה ,מן המחצית
השנייה של המאה הד׳ לסה״נ (Weinberg and
.)Goldstein 1988:43, Fig. 4-3:26, 30, 31, 34
נרות-קערה דומים נמצאו בקיסריה ,מן המאה הד׳
עד סוף התקופה הביזנטית (Israeli 2008:369, No.
 ;)83באשקלון ,מן המאה הה׳ עד ראשית המאה הז׳
לסה״נ ( ;)Katsnelson 1999:68*, Fig. 1:4ובמצד
תמר ,משלהי המאה הג׳ עד המאה הז׳ לסה״נ
( .)Erdmann 1977: Pl. 228, No. 230טיפוס זה
של נר-קערה המשיך להתקיים בבית שאן וברמלה
בתקופה האומיית (;Hadad 2005: Pl. 3:57, 66
.)Pollak 2007:101, Fig. 1:7
בבית המלאכה לזכוכית בביירות ,מן התקופה
האומיית ,נמצאו נרות-קערה שלהם שפה מקופלת
חוצה ומטה ( .)Foy 2000: Fig. 11:8–17ממזרח
לירדן נמצאו כמה קערות מטיפוס זה :בעמאן,
מן התקופה האומיית (Dussart 1998:58, Type
 ;)BI.1212, Pl. 3:18ובגרש ,ככל הנראה מן

התקופה הביזנטית המאוחרת/ראשית התקופה
האומיית ( .)Meyer 1988:216, Fig. 13:Zשתי
מקבילות לשפה זו מן התקופה האומיית נמצאו
בבוצרה ובגרש (Dussart 1998:70, Type BI.5131,
 .)Pl. 8:4נר-קערה נמצא בסקר הע׳ור ,ותאריכו
בתקופה האומיית (.)Meyer 1992: Pl. 37:g
 .19נר-קערה בעל דפנות אלכסוניות ושפה מקופלת חוצה
ומטה .זכוכית בהירה בגוון צהבהב .קוטר 7.8 :ס״מ.
 .20נר-קערה בעל דופן אלכסונית ושפה שטוחה מקופלת
חוצה ומטה .זכוכית בגוון כחול-ירוק ועליה כתמי בליה
כסופה .קוטר השפה 8 :ס״מ.
 .21נר-קערה בעל דופן אלכסונית ושפה שטוחה מקופלת
חוצה ומטה .זכוכית ירוקה בהירה ,מחופה בצמידה של עפר.
קוטר השפה 7 :ס״מ.
 .22נר-קערה בעל שפה מקופלת חוצה ומטה .הזכוכית דקה
בגוון תכול בהיר ועליה כתמי בליה חומה וכסופה .קוטר:
 14.6ס״מ.

נרות-קערה שלהם שלוש ידיות אוזן (איור –23:3
 —.)25נרות מטיפוס זה מוכרים למן התקופה
הביזנטית עד התקופה הפאטמית (בר״ג תש״ל:
לוח Crowfoot and Harden 1931: ;12:40
 .)Pl. 30:40, 41בטבריה נמצאו ידיות של נרות
המתוארכות לתקופה העבאסית הקדומה (Lester
2004:195, Fig. 7.11:131, 132; Hadad 2008: Pl.

 .)5.8:120–123ידיות של נרות מטיפוס נר-קערה
מן התקופה האומיית נתגלו גם בבית שאן (Hadad

1998: Fig. 1; Katsnelson 2014:33*, Fig. 6:1,

 .)2במרכז הארץ נמצאו נרות מטיפוס זה ברמלה,
מן התקופה האומיית וראשית התקופה העבאסית
(Pollak 2007:114, Fig. 7:38; Gorin-Rosen
 .)2010:221–222, Pl. 10.1:11, 12באזור ירושלים,
בראס אבו מערוף (פסגת זאב מזרח) ,נמצא נר-
קערה המתוארך לתקופה הביזנטית (Gorin-Rosen
 ,1999:212, Fig. 2:27ור׳ שם דיון והפניות).
שני נרות-קערה המתוארכים לתקופה הביזנטית
נמצאו בח׳ירבת טבליה (גבעת המטוס) (גורין-רוזן
תשס״א ,91*:איור .)32 ,31:3
בדרום הארץ ,באשקלון ,נמצאו נרות מטיפוס
זה בשכבת המילוי של קבר רומי ,והם מתוארכים
למאות הה׳–הו׳ לסה״נ (Katsnelson 1999: Fig.
 .)5:1–3נרות שלהם שלוש ידיות נמצאו בניצנה
וברחובות בנגב ,והם מתוארכים למאות הה׳–הז׳
לסה״נ (Harden 1962:84, Pl. 20:47; Patrich
 .)1988:134, Pl. XII:5נרות דומים נמצאו גם
במצד תמר ,וזמנם סוף המאה הג׳ עד תחילת
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איור  .3נרות ( ,)30–19גביע יין ( )31ושונות (.)35–32

(;Erdmann 1977: Taf. 1:5b

המאה הז׳ לסה״נ
.)3:153–186
בביירות נמצאו נרות מטיפוס נר קערית ,אולם
הידיות הן ידיות סרט מעוגלות בשונה מן הידיות
המקובלות בארץ ( .)Foy 2000: Fig. 10:2–10נרות

מטיפוס נר-קערה שלהם ידיות נמצאו ממזרח לירדן,
למשל בגרש ,והם מתוארכים לתקופות הביזנטית
המאוחרת והאומיית (Meyer 1988:205–206, Pl.
 .)10:N–Qנרות אחרים מגרש נמצאו במקדש זאוס
ובתל גרש ,ותוארכו לתקופות הביזנטית–האומיית
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(.)Dussart 1998:85, Type BVI. 123, Pl. 15:3–9
ידיות דוגמת ידית האוזן של נר-קערה מס׳ 25
נמצאו בגרש במקדש זאוס ובתל גרש מן התקופה
הביזנטית ותחילת המאה הז׳ לסה״נ (Dussart
.)1998:82–83, Type BVI. 1221, Pl. 14:25, 26
 .23שפה וידית של נר-קערה בעל דופן אלכסונית ושפה שטוחה
מקופלת כלפי חוץ ומטה .ידית מחוברת בחלקה העליון לשפה
ובקצה התחתון לדופן הכלי .הזכוכית ירקרקה ,מחופה בבליה
גירנית לבנה ובצמידה של עפר .קוטר השפה 9.4 :ס״מ.
 .24שפה וידית של נר-קערה בעל דופן אלכסונית ושפה
שטוחה ,מקופלת כלפי חוץ ומטה .לשפה מחוברת ידית סרט
משולשת בחתך .קצה הידית בולט מעל השפה .הזכוכית
ירוקה ובה עורקים בצהוב .קוטר השפה 9.7 :ס״מ.
 .25ידית זעירה של נר שקצהָ התחתון משוך .הזכוכית ירוקה
ובה בועיות ושרידים של צמידה .גובה הידית 2.4 :ס״מ.
 —.)26:3נר-

נר-קערה שלו ידיות עגולות (איור
קערה זה מאופיין בשלוש ידיות סרט ,העשויות
מחוט זכוכית עבה ,דמוי לולאה בחלקו העליון,
וקצה מעוגל המהודק אל הדופן בלחיצה כפולה ,גלי
בחתך .בחפירה בטבריה באזור בית המרחץ שחפר
רבני ,נמצאו כמה ידיות מסוג זה ,המתוארכות
לתקופה האומיית (רישיון מס׳  .)G-10/2004שברים
של ידיות דומות מן התקופה האומיית נמצאו בבית
שאן (Hadad 2005: Pl. 21, Nos. 387–393; Winter
 .)2011:351, Fig. 12.2:26–28שתי ידיות דומות
נמצאו בח׳ירבת טבליה ,וזמנן התקופה הביזנטית
המאוחרת (גורין-רוזן תשס״א :איור  ,28 ,27:3ושם
הפניות) .נר מטיפוס זה נמצא ברחובות שבנגב מן
המאות הה׳–הז׳ לסה״נ (Patrich 1988: Pl. XIV,
 .)No. 38ידית סרט עגולה של נר-קערה נמצאה
במצד תמר ( .)Erdmann 1977: Taf. 3:201נרות-
קערה שלהם ידיות עגולות ,מהודקות במצבט ,מן
התקופה האומיית ,נמצאו בביירות (Foy 2000:
.)Fig. 27:2, 3
 .26ידית עשוייה חוט זכוכית עבה ,משוך ומקופל לצורת
לולאה ,ולה סיומת מהודקת אל הדופן בלחיצה כפולה.
הזכוכית ירוקה בהירה ,עבה ,מחופה בבליה כסופה ובצמידה
של עפר .אורך 6 :ס״מ ,רוחב 2.4 :ס״מ ,עובי 6 :מ״מ.
—.)27:3

נר-קערה שלו בית-פתיל מרכזי (איור
נרות מטיפוס זה מאופיינים בבית פתיל מרכזי
המודבק לבסיס ,לעתים יש לו גם ידיות .בר״ג
תיארך טיפוס זה לסוף התקופה הביזנטית (בר״ג
תש״ל ,185–184:לוח  ;)16–12:40הטיפוס

ממשיך להתקיים בתקופה האסלאמית הקדומה,
מהמחצית השנייה של המאה הח׳ עד המאה הי״א
לסה״נ .נרות דומים נמצאו בחמת גדר ,מן התקופות
הביזנטית המאוחרת והאומיית (Cohen 1997:
 ;)Pl. II:15; Lester 1997: Pl. I, No. 9בטבריה,
מהתקופות העבאסית הקדומה ,והטיפוס נפוץ
מאוד במהלך המאות הי׳–הי״א לסה״נ (Lester
 ;)2004:195, 199, Fig. 7.11:142–149בבית שאן
מוכר טיפוס זה בתקופה האומיית ,והוא נפוץ
מהתקופות העבאסית–הפאטמית עד התקופות
האיובית–הממלוכית (Hadad 1998:73–74, Fig.

7; 2005:47, Pl. 22:423; Winter 2011:351,
 .)Fig. 12.2:29טיפוס זה מוכר ברמלה ובחורבת

עלין עלית למן התקופה האומיית (גורין-רוזן
תשס״ח[א] ,46:שורה עליונה באמצע; Pollak
2007:114, Fig. 7; Katsnelson 2012:49*, Fig.
 .)2:40, 41באזור ירושלים נמצא נר-קערה שלו בית
פתיל בח׳ירבת טבליה ,וזמנו התקופות הביזנטית
המאוחרת והאומיית (גורין-רוזן תשס״א,91*:
איור  ,3:33ושם הפניות) .בדרום הארץ נמצאו
נרות מקבוצה זו באשקלון (Katsnelson 1999:78*,
 ,)Fig. 5:5בניצנה (,)Harden 1962:84, Pl. 20:47
בכנסייה המרכזית ברחובות שבנגב (Patrich 1988:
 )Pl. XII, Nos. 8–13ובמצד תמר (Erdmann 1977:
.)Pl. 1:3–7
נרות אלו נמנים עם הכלים שיוצרו בבית המלאכה
בביירות ( .)Foy 2000: Fig. 28:14–16ממזרח
לירדן ,בגרש ,נמצא נר-קערה שלו צינורית מרכזית
מן התקופה הביזנטית המאוחרת ומראשית התקופה
האומיית .מאייר מציינת כי נרות כאלו נמצאו גם
בהר נבו (.)Meyer 1988:205, Fig. 10:Q
 .27צינורית מרכזית מקופלת על עצמה בחלקה התחתון.
הזכוכית עבה ,בגוון ירוק-תכול ,מחופה בכתמים של בליה
כסופה ובצמידה רבה של עפר .קוטר 1.8 :ס״מ.

נרות כליל שלהם רגל גלילית מוצקה (איור
 —.)28:3טיפוס זה של נר כליל נדיר בתחומי
הארץ ,והוא נמצא באתרים אחדים בלבד .בבית
שאן נמצאו נרות אחדים בלבד מטיפוס זה ,ובהם נר
מן התקופה האומיית ונר מן התקופות העבאסית–
הפאטמית (Hadad 2005: Pls. 22, No. 435; 45,
.)No. 969
נר כליל יחיד ,בעל רגל מוצקה ,נמצא בקיסריה,
וזמנו התקופה הביזנטית (Peleg and Reich 1992:
 .)Fig. 20:1נר יחיד מטיפוס זה באזור מרכז
הארץ נמצא בח׳ירבת א-ט׳אהיריה (Jackson-Tal

אילה לסטר

 .)2012:68*, Fig. 3:47דוגמות לנרות כליל בעלי
רגל מוצקה לא נמצאו בדרום הארץ ,פרט לאשקלון,
שם נמצאו שני נרות שזמנם התקופה הביזנטית
המאוחרת והתקופה האומיית (Katsnelson
.)1999:80*, Fig. 5:6, 7
קבוצה גדולה של נרות כליל בעלי רגל מוצקה
נמצאה בית המלאכה בביירות (Foy 2000: Figs.
 .)4:1–5; 6:1–5; 7:1–15נרות כליל אחדים נמצאו
בתל גרש ובעמאן ,והם מתוארכים בגרש לסביבות
המאה הז׳ לסה״נ ולתקופה האומיית (Dussart
 .)1998:88, Type BVI 212, Pl. 16:9–10ג׳קסון-
טל הזכירה במאמרה נר כליל נוסף מאום אל-רסאס
(*.)Jackson-Tal 2012:68
 .28רגל נר כליל מוצק שלו דופן ישרה ובסיס של קערית.
בקצה הרגל צלקת הקטימה של מוט הזגג .הזכוכית ירוקה כהה,
מחופה בצמידה של עפר .גובה 8.8 :ס״מ.
נרות כליל שלהם רגל חלולה (איור —.)30 ,29:3
לנר מס׳  29בסיס מעובה וסיומת עגולה .בשני
הבסיסים נראים עקבות קטימה של מוט הזגג.
נרות כליל בעלי רגל חלולה מוכרים באתרים
רבים בארץ .בצפון הארץ נמצאו נרות כליל בחמת
גדר ( .)Cohen 1997: Pl. II, Nos. 16–19נרות
כליל אחדים מן התקופה הביזנטית נמצאו בג׳למה
(–Weinberg and Goldstein 1988: Fig. 4-44:388
 )390ובשבי ציון (.)Barag 1967: Fig. 16:25
קבוצה גדולה של נרות כליל בעלי רגל חלולה מן
התקופה הביזנטית נמצאה בקיסריה (Peleg and
.)Reich 1992: Figs. 19, 20
נרות כליל בעלי רגל חלולה מן התקופה הביזנטית
המאוחרת והאומיית נמצאו בבית שאן (Hadad

–2005:29, Pl. 22:436–442; Winter 2011:351

 .)352, Fig. 12.2:30נר כליל מטיפוס זה נמצא
בדרום רמלה ,וזמנו התקופה האסלאמית הקדומה
( .)Jackson-Tal 2008:181, Fig. 6.120:6בחורבת
חרמשית ובח׳ירבת א-ט׳אהיריה נרות הכליל
מתוארכים לתקופות הביזנטית המאוחרת והאומיית
(וינטר תשנ״ח ,176:איור Jackson-Tal ;17 ,9:2
 .)2012:65*, 68*, Fig. 3:45נרות כליל רבים נמצאו
באזור ירושלים ,למשל בראס אבו מערוף (Gorin-
 ,)Rosen 1999:212, Fig. 2:29בח׳ירבת טבליה
(גורין-רוזן תשס״א :איור  ,35:3ושם דיון והפניות)
ובח׳ירבת עדאסה (גורין-רוזן תשס״ח[ב],127:
איור  .)10:3באזור שפלת יהודה נמצא נר מטיפוס
זה בחורבת עלין עלית ,וזמנו התקופות הביזנטית–
האומיית (.)Katsnelson 2012:49*, Fig. 2:14, 15
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בדרום הארץ נמצאו נרות כליל באתרים רבים.
באשקלון מתוארך נר כליל מאמצע המאה הה׳ עד
המאה הו׳ לסה״נ (Katsnelson 1999:79*, Fig.
 .)5:5שלושה נרות מניצנה מתוארכים למאות הה׳–
הז׳ לסה״נ (;)Harden 1962: Pl. 20:51, 52, 54
ברחובות ,מן המאות הה׳–הז׳ לסה״נ (Patrich
 ;)1988: Fig. 3, Pl. XIII:14–16ובמצד תמר ,מסוף
המאה הג׳ עד המאה הז׳ לסה״נ (Erdmann 1977:
.)Taf. 1:3, 4, 6, 7
ממזרח לירדן נמצאו נרות כליל באום קייס מן
התקופה הביזנטית (Dussart 1998: BVI.211. Pl.
 ;)16:1, 3, 8בגרש ,מן התקופה הביזנטית המאוחרת
עד התקופה האומיית (Meyer 1988:203–205,
 ;)Fig. 10:H–Lוכן במקדש זאוס בגרש ,שם זמנם
סוף המאה הו׳ לסה״נ (Dussart 1998: BVI.211.
.)Pl. 16:6, 7
 .29נר כליל בעל רגל מוצקה כדי שני-שליש מאורך הרגל,
החלק העליון חלול .בקצה הרגל צלקת הקטימה של מוט הזגג.
הזכוכית עבה ,ירוקה ,מחופה בבליה גירנית .גובה 3.8 :ס״מ.
 .30רגל נר כליל חלולה שלה דפנות קמורות .בקצה הרגל
צלקת הקטימה של מוט הזגג .הזכוכית ירוקה כהה ,מחופה
בצמידה של עפר .גובה 5.7 :ס״מ.

גביע יין

לגביע (איור  )31:3בסיס קמור ,שפה צנורית ורגל
חלולה .טיפוס זה של גביע נפוץ באתרים רבים.
בסיסי גביעים נמצאו בחמת גדר ,מסוף התקופה
הביזנטית – ראשית התקופה האומיית (Cohen
 ;)1997: Pl. III:5בטבריה נמצאו בסיסי גביעים מן
התקופה האומיית עד התקופה הפאטמית (Lester

2004:173, Fig. 7.2; Amitai-Preiss 2004: Fig.
 ;)11.1:7בבית ירח ,מסוף התקופה הביזנטית –
ראשית התקופה האומיית (Delougaz and Haines
 ;)1960: Pl. 60:21, 22בבית שאן ,מן התקופות
האומיית ,העבאסית והפאטמית (Hadad 2005: Pls.
21:401, 411; 45:947–949; Winter 2011:346,
Fig. 12.1:5–7, 9; Katsnelson 2014:33*, Fig.
 ;)6:3מח׳ירבת אל-בטיה ,משלהי התקופה

הביזנטית – ראשית התקופה האומיית (גורין-רוזן
תשס״ו ,32*–29*:איור .)7 ,6:1
במרכז הארץ נמצאו גביעי יין מן התקופה
האומיית ברמלה (Gorin-Rosen and Katsnelson

2005:109, Fig. 3:27; Gorin-Rosen 2010:221,
 .)Pl. 10.2:5בסיסים של גביעי יין ,ובהם טיפוס

דומה לזה שלפנינו נמצאו בח׳ירבת א-ט׳אהיריה
מן המאה הז׳ לסה״נ (–*Jackson-Tal 2012:60
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ממצא הזכוכית מנווה עין מרזב

 .)61*, Fig. 1:15באזור ירושלים נמצא בסיס גביע
בראס אבו מערוף ,וזמנו שלהי התקופה הביזנטית –
ראשית התקופה האסלאמית (Gorin-Rosen
 ,)1999:211, 213, Fig. 2:25ובח׳ירבת טבליה
(גבעת המטוס) ,מן התקופה הביזנטית המאוחרת
(גורין-רוזן תשס״א ,86*:איור  15 ,14:2ושם
הפניות) .גביע יין נמצא באשקלון וזמנו למן המאה
הה׳ עד ראשית המאה הז׳ לסה״נ (Katsnelson
 .)1999:71*, Fig. 2:12בסיס ורגל של גביע נמצאו
בניצנה ,ותוארכו בין המאות הד׳–הז׳ לסה״נ
(.)Harden 1962: Pl. 20, No. 62
גביעי יין מן המאות הט׳–הי׳ לסה״נ נמצאו
באל-מינה שבסוריה (Lane 1937: Fig. 10, R,
 )Sובביירות ,מן התקופה האומיית (Foy 2000:
 .)Fig. 24, Nos. 1–9ממזרח לירדן נמצאו בסיסים
מטיפוס זה בעמאן ,מן התקופה האומיית (Dussart
 )1998:114, Type BIX. 1, Pl. 27:37ובגרש מן
המאות הו׳–הז׳ לסה״נ (Dussart 1998:116, Type
BIX, Pl. 27:24, 40; Meyer 1988:199, Fig. 8:Y-

 .)ccגביעי יין מן התקופה האומיית נמצאו גם
בטבטיניס ( )Tebtynisשבדרום פאיום (Foy, Picon
 )and Vichy 2003: Fig. 1:1, 2וכן בפוסטאט
(.)Shindo 1992: Fig. 6-10: No. 31
 .31בסיס טבעת ורגל חלולה .הזכוכית בגוון תכול ועליה כתמי
בליה גירנית לבנה .קוטר 4.2 :ס״מ.

שונות
כלי מנופח לדפוס (איור  —.)32:3שבר מס׳ 32

עשוי זכוכית דקה ,האופיינית באיכותה ובצבעה
לתקופה האומיית ועליה דגם המשלב מעוינים
ועיגולים(?) .כלים מנופחים לדפוס ומעוטרים
בדגם דומה לזה נמצאו באתרים אחדים בארץ.
בסיס קערה ושבר דופן מן התקופה האומיית
נמצאו בבית שאן (.)Hadad 2005: Pl. 4:83, 84
שבר כלי מן התקופה העבאסית ושברי כלים מן
התקופה האסלאמית הקדומה נמצאו גם כן בבית
שאן (;Winter 2011:355–356, Fig. 12.3:11
 .)Katsnelson 2014:42*, Fig. 10:4–6מרמלה
פורסמו שני שברי דופן מעוטרים בדגם של מעגלים
הרכזיים ,המתוארכים לתקופה האסלאמית הקדומה
(Gorin-Rosen and Katsnelson 2005:107, Fig.
 .)2:22, 23שבר של כלי נוסף נמצא בחורבת
עלין עלית מן התקופה העבאסית (Katsnelson
.)2012:55*, Fig. 3:34

 .32שבר זעיר של דופן כלי ,מנופח לדפוס בדגם משולב של
עיגולים ומעוינים(?) .הזכוכית דקה ,בגוון תכול ,עשירה
בבועיות זעירות ומחופה בבליה גירנית לבנה.

זרבובית של כלי מטיפוס אלמביק (;alembic
איור  —.)33:3זרבובית זו שייכת ככל הנראה לכלי
שנועד לזיקוק בתעשייה ביתית; אפשר ששימש
זרבובית של כוס-רוח לצרכים רפואיים .כלי שלם
מקבוצה זו נמצא בחפירות הכותל בירושלים 2.כלים
אלו היו בשימוש במהלך התקופה האסלאמית ,כפי
שעולה מן הממצאים בטבריה ובבית שאן ,שם
נמצאו כלים מן התקופות האומיית והעבאסית–
הפאטמית (Lester 2004: Fig. 7.17:185; Hadad
;2005: Pls. 23, Nos. 453–455; 46, Nos. 980, 981

 .)Katsnelson 2014:38*, Fig. 7:10כלים נוספים
נמצאו ברמלה ובח׳ירבת א-ט׳אהיריה (Gorin-

Rosen 2010:227, Pl. 10.2:18–21; Jackson-Tal

 .)2012:68*, Fig. 3:51, 52מחוץ לתחומי ארץ
ישראל נמצאו כלים דומים באל-מינה שבצפון
סוריה ,שם הם זוהו ככוסות-רוח (Lane 1937: Fig.
 .)10Tכוס-רוח נמצאה בשוק האומיי בפלמירה
(.)Al-As‘ad and Stepniowski 1989: Fig. 8:7
כלים דומים נמצאו גם בפוסטאט .המחברים
מבדילים בין כוס בעלת זרבובית קצרה — שאותה
הם מציעים לזהות ככוס-רוח — לבין כוס בעלת
זרבובית ארוכה ,שאותה הם מציעים לזהות ככלי
זיקוק (Scanlon and Pinder-Wilson 2001: Fig.
 .)29:a–f, gכוסות-הרוח מפוסטאט מתוארכות למן
המאות הח׳–הט׳ עד המאה הי״א לסה״נ; מקורו של
כלי הזיקוק בבור מן המאה הי״א לסה״נ (Scanlon
.)and Pinder-Wilson 2001: Fig. 29:a–f, g
 .33ידית צינורית אופקית של כלי לזיקוק .הידית הופכת צרה
לקראת הקצה .זכוכית ירוקה-תכולה.

צמיד (איור  —.)34:3שבר הצמיד מעוטר בצילוע
אלכסוני רדוד ,ועליו קו מתאר גלי .צמידים
דומים נמצאו בבית שאן מן התקופות העבאסית–
הפאטמית ( ,)Hadad 2005: Pl. 47:990, 991
ובירושלים ,מן המאות הו׳–הז׳ לסה״נ ( Spaer
.)1988:57, Fig. 6a
 .34שבר צמיד שטוח ,מעוטר בצילוע אלכסוני ועליו קו מתאר
גלי .הזכוכית אטומה בצבע שחור-כחול .קוטר 4.5 :ס״מ.

אילה לסטר

קוביית פסיפס (איור  —.)35:3קוביות פסיפס
מזכוכית אופייניות לפסיפסי רצפה ופסיפסי קיר.
אין עדויות במבנה לקיומה של רצפת פסיפס ,אף
על פי שבקרבת מקום היה בית מרחץ מן התקופה
הרומית.
 .35קוביית פסיפס .הזכוכית בגוון כחול-ירוק בהיר ,מחופה
בצמידה ובכתמים של בליה שחורה .מידות 6 × 5 × 5 :מ״מ.

שברי שמשות —.במכלול שברים של שמשות
מרובעות ועגולות (לא אוירו) .אחד השברים שטוח
ועבה ,והיה ככל הנראה חלק מחלון מרובע; הזכוכית
ירוקה בהירה ,עשירה בבועיות ומחופה בכתמים
לבנים של בליה גירית .לשבר האחר (כ 25-ס״מ
קוטר) שפה חלקה ,מעוגלת באש; הזכוכית חסרת
צבע ,עשירה בבועיות זעירות ומחופה בכתמים של
בליה כסופה .החלון שולב בשלמותו או בשברים
במסגרת טיח .הכנת חלונות בטכניקה זו והשימוש
בהם מוכרים למן המאה הד׳ ואילך (Meyer
 ,1988:207–210, Fig. 11:N–Sושם דיון והפניות).
שברי שמשות מרובעות ועגולות נמצאו בחפירות
העיר בית שאן מן התקופה האומיית (Hadad
 )2005:30, Pl. 24:468–478ובאזור התאטרון של
העיר נמצאו שמשות מרובעות שתוארכו מהתקופה
הביזנטית עד התקופה העבאסית (Winter
 .)2011:357–358, Fig. 12.5שמשות מרובעות
פורסמו משבי ציון ( .)Barag 1967:69–70שמשות
מרובעות ועגולות נמצאו בקיסריה (Peleg and
 .)Reich 1992:160שברי שמשות במרכז הארץ
נמצאו בדרום רמלה ובח׳ירבת א-ט׳אהיריה מן
התקופה הביזנטית המאוחרת וראשית התקופה
האסלאמית הקדומה (–Jackson-Tal 2008:183
184, Fig. 6.121; 2012:69*, Fig. 4:54–59, 60,

 .)61שמשות נמצאו גם בירושלים ,בח׳ירבת טבליה
(גבעת המטוס) ,מן התקופה הביזנטית ומראשית
התקופה האומיית (גורין-רוזן תשס״א,)92*:
ובח׳ירבת עדאסה ,מן התקופה האומיית (גורין-רוזן
תשס״ח[ב] ,127:ללא איור) .טיפוס זה של שמשות
נמצא במנזרים ובתאי התבודדות בדרום סיני ,מן
התקופה הביזנטית המאוחרת ומראשית התקופה
האומיית (,Gorin-Rosen 2000:238–240, Fig. 3
ושם דיון).
דיון

עיקר הכלים במכלול מתוארך לתקופות הביזנטית
המאוחרת והאומיית .כלים אחדים מאוחרים יותר.
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דומה כי קערה מס׳  ,5העשויה מזכוכית עבה
וצלולה פחות ,בגוון צהוב-חום ,שייכת לתחילת
התקופה העבאסית ,בדומה לכלי זכוכית מטיפוס
נר-הקערה שנמצא בטבריה מראשית התקופה
העבאסית (.)Lester 2004: Fig. 7.11, No. 134
טכניקת העיטור בציבוט במלקחיים בקערות מס׳
 9 ,8מתקיימת בתקופה העבאסית ,כמו בעקבה/
אילה ובראיה/א-תור ,אולם טיפוס הקערות שייך
לתקופה האומיית.
לקבוצת הכלים שלפנינו מקבילות בקבוצות כלים
אחרות בתחומי הארץ ,למשל בחורבת חרמשית
(וינטר תשנ״ח) ,בח׳ירבת א-ט׳אהיריה (Jackson-
 )Tal 2012ובח׳ירבת טבלייה (גבעת המטוס).
למעט כלים אחדים המעוטרים בציבוט וכלי שנופח
לדפוס ,כל הכלים הוכנו בניפוח חופשי ,והם
כלי יומיום ,ללא טיפוסים ייחודיים בצורתם או
באיכותם .נראה אם כן ,שלמרות מיקומו המרוחק
של האתר ,אופייה הטיפולוגי של הקבוצה אינו
שונה מזה של אתרים אחרים בני התקופה ,וכי
הקבוצה שייכת למרחב הטיפולוגי והכרונולוגי של
כלי הזכוכית מן התקופה .על סמך נתזים אחדים של
זכוכית שנמצאו לצד הכלים ושני כלים מעוותים,
ניתן להניח כי במקום היה תנור לייצור מקומי של
כלים .על סמך שבר מעוות של קערה מעוטרת
בציבוט אפשר להסיק שאומן הזכוכית היה מיומן
בטכניקת עיטור זו .מבחינת תיארוך ,דומה כי
שבר הקערה המעוטר בבוהק (מס׳  )6ושבר הכלי
המנופח לדפוס (מס׳  )32הם הכלים המאוחרים
במכלול ,וניתן להציע כי תאריכם בעשורים
הראשונים של התקופה העבאסית ,בסביבות –750
 780לסה״נ .תיארוך זה מתאים לממצאים האחרים
מן האתר :שברים של פכים מעוטרים בדפוס,
שתיארוכם המוקדם ביותר הוא אמצע המאה הח׳
לסה״נ (ר׳ פורת ,כרך זה :איור  ,)2 ,1:56ומטבעות
המתוארכים למאות הט׳–הי״א לסה״נ (ר׳ Ariel
 .)and Berman, this volumeנוסף לכך ,נמצא בעין
יטבתה דינר ,הנושא את התאריך  164להיג׳רה780/
לסה״נ ,זמנו של הח׳ליף העבאסי השלישי אל-
מהדי ( 168–158להיג׳רה 785–775/לסה״נ; משל
תשנ״ב).
בסקר שנערך באזור שדה בוקר נמצאו כתובות
סלע ערביות חרותות ,המתוארכות לסוף המאה הז׳
ותחילת המאה הח׳ (שרון תשמ״ב) ,ובאתר בקרבת
שדה בוקר נמצאו כתובות שמצוין בהן התאריך
 165להיג׳רה 782–781/לסה״נ (שרון תשנ״א).
תיארוך זה מתאים כרונולוגית ליישובים אחרים
בנגב ובערבה .צפונית לעין מרזב ,במישור הערבה
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הצפוני ,נמצא אתר נחל שחק ,שממצאיו תוארכו
לתקופה האומיית ולראשית התקופה העבאסית,
ולדעת החופרים ננטש בראשית המאה הט׳ לסה״נ
(ישראל ,נחליאלי ובן-מיכאל תשנ״ה.)11*–10*:
בדרום הערבה ,בעין עברונה ,נמצאו כלי חרס מן
התקופה הביזנטית המאוחרת/האומיית ,כלים
עשויים סטיאטיט ואוסטרקון המיוחס למאה הט׳
לסה״נ (ר׳ פורת ,כרך זה :איור .)33
היישובים באזור הרמה של דרום הנגב נוסדו
באמצע המאה הו׳ לסה״נ וננטשו במסודר במחצית
השנייה של המאה הח׳ או בראשית המאה הט׳
לסה״נ ( .)Avni 1996:55–57היימן סקר את אזור
רמת ברנע שממערב למצפה רמון והציע לתארך את
טווח ההתיישבות בו החל במאות הז׳–הח׳ לסה״נ
וכלה בשלהי התקופה האומיית (היימן תש״ן).

בסקר נמצאה משקולת זכוכית בחווה חקלאית
בנחל מיתנן (היימן תש״ן ;122–120:לסטר תש״ן),
המתוארכת לזמנו של עבד אלמאלכ בן יזיד (–133
 136להיג׳רה 753–751/לסה״נ) ,ומכאן שהתאריך
המאוחר ביותר של המכלול — בעשורים
הראשונים של התקופה העבאסית — מתאים גם
לממצא מאזור דרום הנגב.
מכלול כלי הזכוכית מעין מרזב מאפשר אפוא
להציע טווח של תאריכים ,למן שלהי התקופה
הביזנטית ,בסביבות  650לסה״נ ,עד העשורים
הראשונים בראשית התקופה העבאסית .דומה כי
אופי הכלים אינו שונה מאתרים אחרים בתחומי
הארץ מן התקופות הביזנטית המאוחרת והאומיית.
נתזים של גושי זכוכית ושברי כלים מעוותים שנמצאו
באתר עשויים להצביע על תעשייה מקומית.
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The Glass Finds from ‘En Marzev
Ayala Lester
(Pp. 83*–98*)
The finds from ‘En Marzev include some 400
glass fragments, of which 100 body sherds
were identified; 40 fragments are illustrated
for publication. The glass finds were retrieved
from two buildings (see Porath, this volume)—
Building א, to the north of Water System A, and
Building ג, to the east of Water System B—and
were found alongside pottery, steatite vessels,
coins and metal artifacts dating to the seventh–
eighth centuries CE.
The glass vessels were freely blown, with the
exception of several vessels that were pinched
and one mold-blown vessel (Fig. 3:32). The
assemblage comprises bowls (Fig. 1), bottles
(Fig. 2), oil lamps (Fig. 3:19–30), a wineglass
(Fig. 3:31) and several windowpane fragments
(not illustrated). Also found were remains
pointing to local glass production: glass slags;
wide and flat fragments, possibly of the walls of
a glass furnace; and two fragments of distorted
vessels, including the foot of an oil lamp and
the pinched wall of a vessel.
The glass is mostly bluish green, with several
exceptions in dark yellow, greenish and olive
green, usually covered with white limestone

weathering. One bottle base is made of dark
blue glass, and another vessel is made from
purple glass.
Parallels for these finds were scarce in the
southern regions of the country, including the
‘Arava, and therefore, comparisons were sought
for at sites throughout the country, as well as in
Egypt, Sinai, Transjordan, Lebanon and Syria.
It was found that despite the remoteness of
the site under discussion, the typology of the
glass finds matches that of other contemporary
assemblages. The vessels date from the late
Byzantine period, around 650 CE, to the first
decades of the Abbasid period, c. 750–780 CE,
the latest of which are bowl fragment No. 6 and
mold-blown vessel fragment No. 32. This date
range matches that of the other finds from the
site, such as the mold-made jugs and the coins.
Captions to Illustrations
Fig. 1. Bowls.
Fig. 2. Bottles.
Fig. 3. Oil lamps (19–30), wineglass (31) and
varia (32–35).

