עתיקות  ,54התשס"ז

מערת כוכים מימי הבית השני בשכונת ארנונה ,ירושלים
יעקב ביליג
בחודש ינואר  1993פגע כלי מכני במערת קבורה
מימי הבית השני ברחוב בית הערבה בשכונת
ארנונה בירושלים )נ"צ רי"ח  ;22107/62863רי"י
 (17107/12863במהלך עבודות להנחת תעלת
1
ביוב; בעקבות הפגיעה נערכה חפירה במערה.
בשכונת ארנונה נתגלו בעבר ארבע מערות מימי
הבית השני )קלונר תש"ם ,82–77:ור' שם מפה(:
) (1חפירת סוקניק );Sukenik 1947:351–359
המערה נמצאת בנ"צ רי"ח  ,22083/62839רי"י
ׂ(;
 17083/12839ולא כפי שפורסם אצל קלונרׂ
) (2חפירת בהט )תשמ"ב]ג[(; ) (3חפירת בן-אריה
)תשמ"ב(; ) (4מערה שנתגלתה בעקבות הנחתו
של קו ביוב ותועדה ללא חפירה על ידי גרינהוט
וסולימני )תשנ"ד(; 2כחודשיים לאחר גילויה
הוסט תוואי הביוב ונחשפה המערה המתוארת
כאן המרוחקת כדי  15מ' מצפון-מזרח לה .לשתי
המערות האחרונות מידות ותוכניות דומות ,וסביר
כי הן הותקנו בו בזמן כחלק מבית קברות מתקופה
זו שהיה באזור.
המערה
למערה )תוכנית  (1חדר קבורה אחד ) 3.0 × 2.7מ',
גובה  1.8מ' מתחתית בור העמידה( שנפגע במערבו.
פגיעה זו הסירה את רוב חלקה העליון של הדופן
המערבית ואת הפתח שהיה קבוע בה )השטח
ממערב לחדר לא נחפר ,ונראה ששם השתרע
מבוא( ,וכן את חלקו העליון של כוך  ;Gשלוש
המדרגות ,היורדות אל בור העמידה ,מעידות על
מיקומו המקורי של הפתח .כוכים  Dו E-נחתכו
בעבר ,כנראה בעת הכנת תשתיות לכביש העובר
צמוד.
במרכז חדר הקבורה נחצב בור עמידה מלבני
) 1.85 × 0.95מ' ,עומק  0.7מ'( ,וסביבו שלוש
אצטבות )אורכן כאורך הדפנות ,רוחב הצפונית
והדרומית  0.8מ' והמזרחית —  1.2מ'( .שני כוכים
ארוכים הותקנו בכל אחת משלוש הדפנות :כוכים
 C ,Bבדרום ,כוכים  E ,Dבמזרח וכוכים  G ,Fבצפון.

תוכנית  .1תוכנית המערה וחתכים.
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טבלה  .1הכוכים והממצא בהם

כוך

אורך × רוחב
)מ'(

גובה
)מ'(

A

0.5 × 0.6

0.4

B

0.5 × 2.3

0.7

 +באתרה*

C

0.5 × 2.3

0.7

 +באתרה*

גלוסקמה מס' ***,9
נר מקורצף )לא אויר( ,בקבוק
דמוי-אגס )כמו באיור (11:9

D

0.55 × 1.05+

0.7

 +באתרה*

-

מעט ,כנראה קבורה ראשונית

E

0.55 × 1.20+

0.7

 +נטויה
כלפי חוץ

שתי גלוסקמות )מס' ,(10 ,7
שבורות כתוצאה מהפרעה

בגלוסקמה מס'  2 :7פרטים;
גלוסקמה מס'  10הופרעה בעקבות
הפגיעה

F

0.55 × 2.30

0.7

 +באתרה

שלוש גלוסקמות )מס' ,(6–4
קערה )איור  ,(1:9בקבוק
אגס )כמו איור  (11:9ומספר
שברים נוספים של בקבוקים
דמויי-אגס

G

0.55 × 2.20

?

-

גלוסקמה מס'  ,8ליד הפתח,
מרוסקת מהפגיעה במערה;
 2בקבוקים דמויי-אגס )ר'
למשל איור ,(13:9
נר מקורצף )לא אויר( ,שבר של
כלי אבן )איור (14:11

H

0.55 × 0.30

0.6

 +באתרה

-

אבן סגירה

ממצא**

ממצא עצמות )מספר נקברים ,מינם
וגילם; לפרטי הקבורה בגלוסקמות
ר' טבלה (2

בחזית הכוך — מכסה גלוסקמה
מס' 11

שרידים מועטים של עצמות

-

שש קבורות ראשוניות 1 :נקבה
)גיל לא זוהה( 2 ,בני  3–2שנים
)מין לא זוהה() 3 ,גיל ומין לא
מזוהים(
שלוש קבורות ראשוניות 1 :נקבה
)גיל לא זוהה( 1 ,זכר )גיל לא
זוהה() 1 ,גיל ומין לא זוהו(;
בגלוסקמה מס'  4 :9פרטים

דמוי-

שבע קבורות ראשוניות )מינם לא
זוהה( 5 :מבוגרים ,אחד בן שנה,
אחד בן  18חודשים;
בגלוסקמה מס'  3 :4פרטים;
בגלוסקמה מס'  :5פרט אחד;
בגלוסקמה מס'  4 :6פרטים
ארבע קבורות ראשוניות פזורות
בכוך )כנראה בשל הפגיעה( :נקבה
מבוגרת ,זכר מבוגר 2 ,שמינם
לא זוהה ) 18חודשים ו24–18-
חודשים(
+

 BוC-

הטיט חום ובכוך  — Dאפור.

* בכוכים  D – Bהובחנו גם שרידי הטיט שאטם בין הכוך לאבן הסגירה; בכוכים
** לפרטי הגלוסקמות ר' טבלה .2
*** בכוך  ,Cפנימה לאבן הסגירה ,נמצאה סתימה מכוונת של עפר ואבנים קטנות לכל גובה הכוך .בתוך הכוך הונחה גלוסקמה מס'
 9על אבנים ועל עצמות של שלושה נקברים .לצד הגלוסקמה נמצא כאמור הנר.

שני כוכי ליקוט קטנים ) (H ,Aנחצבו לצדי הפינה
הדרומית-מערבית של החדר .המערה לא הופרעה,
וכל הכוכים הארוכים ,למעט אחד ) ,Gשנפגע
כאמור( ,נמצאו חתומים באבני הסגירה שלהם.
במערה ,בכוכים ועל האצטבות ,נמצאו עשר
גלוסקמות ומכסיהן )מס'  ;10–1טבלה  ,(2שלוש
מהן )מס'  (3–1בפינה הדרומית-מזרחית של
האצטבות ,זו לצד זו .מכסה נוסף )מס'  (11נמצא
על האצטבה הדרומית ,סמוך לפינה הדרומית-
מערבית ,לצד הפתח של כוך ליקוט  ,Aנשען על
הדופן; נראה שהמכסה שימש תחליף לאבן סגירה

לכוך ליקוט  .Aכן נמצאו על האצטבות ,בעיקר
בפינה הצפונית-מזרחית ,שברים של סירי בישול,
שברי כפית מעוטרת מעצם )איור  (16:11ומעט
עצמות.
בבור העמידה ,שהיה מלא עפר )עד כ 0.1-מ'
מתחת לגובה האצטבות( ,נמצאה פזורת רבה של
עצמות ,מספר כלי חרס תמימים — נר רדיאלי קצר
)לא אויר( ,נרות מקורצפים )איור  (10ובקבוקים
דמויי-אגס )איור  — (14 ,12 ,11:9ושברים של
כלים רבים נוספים .כן נתגלה ממצא קטן :מטבע
)ביכובסקי ,להלן( ,כפית תמרוקים מעצם )איור

יעקב ביליג
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טבלה  .2הגלוסקמות והממצא האנתרופולוגי

מס'

מידות )ס"מ(
אורך × רוחב

גובה
)ס"מ(

מכסה

עיטורים

פרטים נוספים

ממצא אנתרופולוגי

1

29.0 × 76.5

35

שטוח ,כקלמר

כתובות )איור (1

סימן התאמה של
הגלוסקמה למכסה

ארבעה פרטים :שניים
) 5–2מין לא זוהה(,
נקבה  ,39–35אחד 18
חודשים )מין לא זוהה(

2

21 × 50

27

שטוח ,כקלמר

-

שקע הזזה במכסה

נקבה 30+

3

25 × 63

28

שטוח ,כקלמר

-

שקע הזזה במכסה

נקבה 50–40

4

23 × 56

28

שטוח ,כקלמר

חריתות
מובנות )איור (2

שקע הזזה במכסה

שלושה פרטים :נקבה
 2 ,50–40שמינם לא זוהה—
 6 ,12–10חודשים

5

20 × 43

26

שטוח ,רגיל

צבוע צהוב
ומעוטר )איור (3

רגליים

פרט שגילו ) 8–7מין לא
זוהה(

6

27 × 62

34

שטוח ,כקלמר
עם קימור קל

צבוע צהוב
ומעוטר )איור (4

רגליים,
סיתות מסורק על
המכסה

ארבעה פרטים 3 :שמינם
לא זוהה — 18 ,4–3 ,15
חודשים ,נקבה מבוגרת

7

28.5 × 70.0

36

גמלוני

כרכוב בולט
)איור (5

רגליים

שני פרטים 9 :חודשים )מין
לא זוהה( ,מבוגר שמינו לא
זוהה

לא-

8

23 × 46

25

שטוח ,כקלמר

-

מרוסקת

-

9

25 × 67

34

שטוח ,כקלמר

חריתות
)איור :6א(

שקעים בקצות
המכסה ,חורים
בתחתית )איור :6ב(

ארבעה פרטים 12 :חודשים
)מין לא זוהה( ,נקבה ,17–15
זכר ) 5–4 ,30+מין לא זוהה(

10

27 × 65
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קמור

צבוע צהוב
ומעוטר )איור (7

שקעים להרמת
המכסה; מרוסקת

-

11
)מכסה(

22.5 × 59.0

שטוח

חריתות )איור (8

* מידותיה של גלוסקמה מס'  10מוערכות בשל ריסוקה.

 ,(15:11שיבוצי זכוכית )איור  ,(4:11חרוזי זכוכית
)איור  ,(3 ,2:11פלך מאבן )איור  ,(1:11שברי כלי
אבן )איור  (13:11ושברי כלי מתכת )איור :11
.(12–5

הקצרה .למאמר מקיף על הכתובות ומשמעותן ר'
ביליג תשס"א.
3

כתובות האזהרה:
‡‰˙Ó ˘‡ ÏÎ
·Ô·¯˜ ‰
נראה שיש להפריד בין שתי הכתובות ,והכפילות
נובעת מכך שהאזהרה היא דו-לשונית :מימין
4
בארמית ומשמאל בעברית.
אני מציע לתרגם את הכתובת הארמית כך" :כל
איש ]ש[נהנה בה )בגלוקסמה( — קרבן" ,ואת
הכתובת הקצרה יותר בעברית כך" :כל איש —
קרבן" .כתובת דומה ,החרותה אף היא על מכסה
גלוסקמה ,פורסמה בשנת  1957ומקורה בג'בל
ח'לת א-טורי ,אשר מדרום לעין רוגל )ביר איוב;
Ô·¯˜ ˘‡ ÏÎ

הכתובות והעיטורים שעל הגלוסקמות
גלוסקמה מס'  .1על הגלוסקמה חרותות חמש
כתובות .על המכסה חרותות שתי כתובות אזהרה
מסוג 'נדר קרבן' )איור :1ב ,ג( .מלבדן ,חרותה
אות ˜ גדולה בשלושה מקומות :אחת על המכסה
ושתיים על הגלוסקמה — על הדופן הקצרה ועל
הדופן הארוכה )איור :1א ,ב ,ה( .צמד של דגמי
זיגזג )איור :1ד( ,שנועדו להתאמה בין המכסה לבין
הארון ,חרותים על קצה המכסה ועל ראש הדופן

מערת כוכים מימי הבית השני בשכונת ארנונה ,ירושלים
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א

ב

ג

ד

ה
איור  .1גלוסקמה מס' ) :1א( הדופן הארוכה; )ב( המכסה ועליו הכתובות; )ג( הכתובות; )ד( פרט של ב'; )ה( הדופן הצרה.

יעקב ביליג

 .(Milik 1956–1957:232–239מיליק סבר שהכתובת
נועדה לקלל את המבקש להשתמש בגלוסקמה.
לעומתו הציע פיצמאייר )(Fitzmyer 1959
לפרש את הביטוי 'קרבן' במובן הקדש .גרינפילד
) (Greenfield 1976ובאומגרטן )Baumgarten
 (1984–1985:6–7, 16ביקשו לפרש את הביטוי
במובן של נדר איסור הנאה ,דהיינו שהכוונה לאסור
על אחרים הנאה מן הגלוסקמה ,כאילו היא קרבן,
כלומר ,לאסור שימוש מעבר לליקוט הראשוני
של העצמות; כך יש לדעתי גם לפרש את הכתובת
מארנונה .משמעות זו של המונח 'קרבן' נפוצה
במשנה ובתוספתא של מסכת נדרים ,והיא משקפת
את המציאות של ימי הבית השני .נראה שבפועל
רצו לחזור ולהשתמש בגלוסקמות )לאחר הליקוט
הראשון( ,תופעה נפוצה מאוד בגלוסקמות שנמצאו
בירושלים )ר' למשל רחמני תשל"ז ;27:קלונר
תש"ם .(Zias 1992a; 1992b:97–98 ;249:אף על
פי כן המציאות הוכיחה עצמה חזקה מן הנדר ,שכן
בגלוסקמה זו נלקטו עצמותיהם של ארבעה פרטים
5
)ר' .(Zias, this volume
אות ˜ גדולה מופיעה כאמור שלוש פעמים על
הגלוסקמה :פעם על המכסה ופעמיים על הדפנות.
אותיות וסימנים שנחרתו לרוב בזוגות ,על גבי
הגלוסקמות ומכסיהן ,פורשו כסימני התאמה של
מכסה לגלוסקמה .אולם ,בגלוסקמה זו כבר קיימים
סימני התאמה על המכסה ועל הגלוסקמה — צמד
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דגמי זיגזג ,האחד בקצה המכסה ,לצד הכתובת,
והשני על שולי הגלוסקמה; כשהמכסה היה סגור
הם היו צמודים .יש סימנים ואותיות שפורשו כתווי
סתתים )ר' דיון אצל רחמני תשל"ז;22–21 ,18:
 .(Rahmani 1994:19–20לדעתי ,במקרה זה מציינת
האות 'ק' קיצור של המילה 'קרבן' ,ומהווה לכן חלק
מהאזהרה )השווה משנה ,מעשר שני ד.(11–10:
גלוסקמה מס' ) 4איור  .(2על צדה הארוך יש חריתה
לא מובנת.
גלוסקמה מס' ) 5איור  .(3כל דופנותיה מוחלקות
וצבועות צהוב; דופן החזית עוטרה בגילוף.
המסגרת החיצונית עשויה בקו זיגזג יחיד .קו זיגזג
כפול מחלק את השטח התחום במסגרת לשני
ספינים .בתוך כל ספין יש ורדה בת שישה עלים,
הנתונה במעגלים חד-מרכזיים ,שאף בהם דגם
זיגזג .זהו עיטור נפוץ מאוד על גלוקסמות ויש לו
וריאנטים רבים.

י5

גלוסקמה מס' ) 6איור  .(4הדפנות המוחלקות של
הגלוסקמה נצבעו צהוב .העיטור על אחת מדופנות
האורך מוקף במסגרת של ארבעה קווים מקבילים,
שבהם דגם זיגזג כפול .המסגרת נחלקת בעזרת
עיטור מרכזי )להלן( לשני ספינים ,שבכל אחד מהם
יש ורדה בת שישה עלים ,הנתונה במעגלים חד-
מרכזיים שבהם דגם זיגזג כפול .בארבע פינותיה
של המסגרת ,וכן בין עלי הוורדות ,נחרתו מעגלים
חד-מרכזיים קטנים .העיטור המרכזי מורכב
מבסיס מדורג ,עשוי ארבעה נדבכים של אבני גזית,
שעליו נישא עמוד מחורץ שבראשו קבוע פרח
שושן )חבצלת?( .על אחת מדופנותיה הקצרות
של הגלוסקמה נחרתו קווים לרוחב ,כעין המשך
לקווי המסגרת התחתונים שעל החזית )איור :4
ב( .גלוסקמות דומות נמצאו בהר הצופים )קלונר

א

ב
איור  .2גלוסקמה מס' ) :4א( הדופן הארוכה; )ב( החריתה.

איור  .3גלוסקמה מס'  :5הדופן הארוכה ,המעוטרת.
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ב

א

איור  .4גלוסקמה מס' ) :6א( הדופן הארוכה ,המעוטרת; )ב( הדופן הצרה.

תשנ"ג ,96:איור 16ד ,מלבד העיטור המרכזי(
ובפרסומו של רחמני )Rahmani 1961: Pl. XVII-
 .(1עיטור העיגולים החד-מרכזיים נפוץ על
גלוסקמות )ר'  ,Rahmani 1994:39שם הוא מכנה
אותו .(disc
רחמני )תשל"טRahmani 1994:26– ;111–107:
 (52הציע שהעיטורים המצויים על גלוסקמות
מייצגים ביסודם מגוון אלמנטים מעולם הקברים
של ירושלים :חזיתות' ,נפשות' ,עיטורים אדריכליים
וצמחיה סביב הקברים .לדעתו ,בראשית הופעתם
ייצגו העיטורים מציאות קיימת ועם הזמן הם
הפכו סכמתיים .לפי רחמני מוטיב נפוץ כעיטור
מרכזי בגלוסקמות היה ציון 'נפש' הקבר ,שהוצגה
כבסיס שעליו מצבה מוצקה שבראשה פירמידה )ר'
דוגמות אצל רחמני תשל"ז :צילומים ;50X–31X
תשל"ט ;Rahmani 1994:31–32 ;109–108:ור' גם
 .(Hachlili 1981בשלב שני השתנה עיטור ה'נפש'
לפדסטל או לבסיס מדורג ,שעליו נישא עמוד
מחורץ ובראשו כותרת ,על-פי-רוב יונית )ר' דיון
אצל רחמני תשל"ז ,54–51:צילומים ;62X–50X
 ,Rahmani 1994:29–30, 33–34והקבלות:
גלוסקמות מס'  119 ,115מ'דומינוס פלוויט'
] ,[Bagatti and Milik 1958: Pl. 20מהר הצופים
]רייך וגבע תשמ"ב :לוח  ,[XIV-6משדרות בן-צבי
]בהט תשמ"ב)ב( :לוח  [XXI-5וכן בפרסומו של
רחמני ]תשל"ט .([111:לדעתי ,הפרח שבגלוסקמה
מס'  6מציג ניוון של הכותרת של העמוד שהתפתח
מה'נפש' ,כלומר ,שלב שלישי בהתפתחות העיטור.
בשלב הרביעי הוצג הפרח כעיטור בפני עצמו,
ולא היה אחד המוטיבים המקוריים של העיטורים
כדעת רחמני .בגלוסקמה מס'  ,6הפרח הוא אולי
סגנון של הוולוטות של הכותרת היונית 6או של
הכותרת הקורינטית בעיצובה ה'ירושלמי' .כותרת

כזו עם עלים חלקים ופרחי שושן )חבצלת?( נמצאה
באחד מן הקברים המפוארים של ירושלים — קברי
המלכים )כהן תש"ז ,83–80:לוח  7(XIVוברובע
היהודי )אביגד  .(151:1980המקבילה הקרובה
ביותר לגלוסקמה זו היא גלוסקמה  Pמגבעת
המבתר )קלונר תשמ"א ;210–209:דוגמה מנוונת
יותר היא גלוסקמה  ,Cר' קלונר תשמ"א.(201:
מקבילה קרובה נוספת מהגבעה הצרפתית פורסמה
אצל סטריינג' ) ,Strange 1975:51, Fig. 11–4שם
הפרח ,המכונה 'כותרת' ,נמצא בראש עמוד מחורץ
ללא בסיס( .לעיטור דומה על גלוסקמה ,אך עם
מוטיב שונה בראש העמוד ,ר' סוקניק תרצ"ה:
 ;69–68רחמני תשל"ז :צילומים  .56X, 57Xעיטור
של פרח וגבעול כעיטור מרכזי נפוץ יותר ומופיע
על מספר רב של גלוסקמות )מ'דומינוס פלוויט'
] ,[Bagatti and Milik 1958: Pl. 22–23שם ניתן
אף לראות את ההתפתחות בעיצוב הפרח כעיטור
המרכזי; גלוסקמה  Bמגבעת המבתר ]קלונר
תשמ"א ;[200–198:גלוסקמה  11מהר הצופים
]סוקניק תרפ"ה ,79–78:ציור  ,24גלוסקמה ;[11
גלוסקמה  2מארנונה מחפירת בן-אריה ]תשמ"ב:
לוח  ,5:XXIVגלוסקמה  ;[2ור' גם רחמני תשל"ז:
צילומים .(Rahmani 1994: No. 375 ;188X ,178X
לעתים הפרח הוא עיטור לוואי מוקטן עם עמוד/
חזית עמודים ),(Rahmani 1994: Nos. 191, 341
או חלק מעיטור היקף )Rahmani 1994: Nos. 371,
 .(643אני מסכים עם טענתו היסודית של רחמני,
אך סברתו )רחמני תשל"זRahmani ;108–103:
 (1994:48, 50–51שעיטור גלוסקמות בפרח השושן
)שהוא מכנה חבצלת אך מזהה כשושן צחור( נובע
מגדילתו של השושן לצד קברים ,אינה משכנעת
לדעתי ,בעיקר כי פרח השושן הצחור נדיר מאוד,
ואין כל עדות שתפוצתו בעבר היתה שונה .רחמני
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ואילו ככל שהמוטיבים התפתחו בתהליך שתואר
לעיל ,הגלוסקמה מאוחרת בזמנה.

סבר שהפרח מוקם תחילה כמוטיב מרכזי על
גלוסקמות ,ואחר כך האומנים הוסיפו אותו ככותרת
לעמוד כחלק מתהליך השינוי שעבר המוטיב
המרכזי .דומה שאפשר לקבוע תיארוך יחסי של
הגלוסקמות שהוזכרו לעיל בהתבסס על התפתחות
העיטור .גלוסקמות הנושאות עיטורים עם מוטיבים
מקוריים — עיטור דמוי 'נפש' — הן הקדומות,

גלוסקמה מס' ) 7איור  (5הגלוסקמה חלקה,
דופנותיה עבות ,וסביב שפתה מעוצב כרכוב רחב.
מכסה הגלוסקמה גמלוני.
גלוסקמה מס'  .9על דופנה הקצרה חרותים שלושה
קווים ,היוצרים צורה דומה לאות 'ש' גדולה )איור
:6א( .בתחתית הגלוסקמה יש חור ונראים סימני
נזילה ממנה חוצה )איור :6ב(; לדיון בתופעה זו ר'
רחמני תשל"ז.Rahmani 1994:9–10 ;19:

ב

א

איור  .5גלוסקמה מס' ) :7א( הדופן הצרה; )ב( הדופן הארוכה.

א

ב
איור  .6גלוסקמה מס' ) :9א( הדופן הצרה והאות 'ש' שעליה; )ב( תחתית הגלוסקמה ובה חור.

*22

מערת כוכים מימי הבית השני בשכונת ארנונה ,ירושלים

איור  .8מכסה של גלוסקמה מס'  :11החריתות.

א

ב

גלוסקמות מעוטרות מס'  6 ,5ו 10-נראות כמעשי
ידי אומן אחד .קבוצה נוספת של גלוסקמות
שעיטוריהן דומים )אולי גם הן יוצרו בידי אותו
אומן( נמצאו בוואדי אחמדיה ,מצפון-מזרח
לארמון הנציב ,ופורסמו אצל סוקניק )תש"ה(25:
ורחמני )Rahmani 1994:104–105, Pl. 15, Nos.
8
.(106, 108, 110

איור  .7גלוסקמה מס' ) :10א( חזית הגלוסקמה; )ב( המכסה.

הממצאים
גלוסקמה מס' ) 10איור  .(7השברים שנותרו
שייכים רק לחצי הגלוסקמה .דופנות הגלוסקמה
חלקות וצבועות צהוב .חזית הגלוסקמה ממוסגרת
בארבעה קווים מקבילים שבהם דגם זיגזג כפול;
המסגרת מחלקת את שטח העיטור לשני ספינים
שרק אחד מהם שרד .נותרו שרידי קו ההפרדה
בין הספינים — קווים מקבילים שבהם דגם
זיגזג — שהיה מקושט ככל הנראה אף ברצועת
עלים .במרכז כל ספין חרותה ורדה ,בת שישה
עלים ,המוקפת בשלושה מעגלים חד-מרכזיים,
שבתוכם דגם זיגזג .להיקפו הפנימי של העיגול
הפנימי מיתאר תלתני .מקבילות קרובות לקו ההיקף
התלתני על גלוסקמות נמצאו על גלוסקמה N
מגבעת המבתר )קלונר תשמ"א (208:ועל גלוסקמות
נוספות )רחמני תשל"ז :צילומים ,179X, 124X
Rahmani 1994: Nos. 106, 110, 198, 237, ;265X
 .(265, 360, 367, 723מכסה הגלוסקמה הקמור
היה צבוע אף הוא בצהוב ,ובקצותיו הותקנו שקעים
להרמה.
מכסה גלוסקמה מס'  .11על שני צדי המכסה נחרתו
בחריתה דקה ורשלנית קווים ישרים וקווי זיגזג,
שיצרו מעויינים ומשולשים )איור  .(8הדגם מזכיר
מאוד את העיטור הצבוע ממערה  3בחקל דמא
)–Avni and Greenhut 1996:26–27, Figs. 1.46
.(1.47

במערה נתגלו חפצים רבים :כלי חרס ,כלי זכוכית,
כלי אבן וחפצי מתכת ועצם .על שימושם של
החפצים השונים ומציאותם במערות הקבורה עמד
כבר קלונר )תש"ם.(258–254:
פירוט הממצא ,כמותו ומקום מציאתו מפורטים
בטבלה  1ובטבלת המפרט של איור .9
כלי החרס )איורים (10 ,9
נרות ,בקבוקים דמויי-אגס ,אלבסטרונים ,פכיות,
בקבוקים כדוריים וסיר בישול סגור שכיחים
במערות הקבורה מהמאה הא' לפסה"נ עד חורבן
הבית השני )שנת  70לסה"נ(.
קערה )איור  —.(1:9טושינגהם דן בקערות דומות
)ר' .(Tushingham 1985:372, Fig. 20:48–49
מקבילות נמצאו בחקל דמא )Ben-Arieh and
.(Coen-Uzzielli 1996:74–75, Fig. 4.2:1–4
צלחת )לא אוירה( —.דופנות הצלחת דקות ,עם
שפה מקופלת פנימה .היא שייכת לטיפוס 1א
)בר-נתן תשמ"ח (123:שתאריכו מן התקופה
החשמונאית ועד לימי הורדוס .צלחות אלו נדירות
במערות קבורה; בין הצלחות המעטות שנמצאו
במערות היא צלחת מקבר יסון )רחמני תשכ"ד,15:
ציור  (4:10וצלחת שלמה מרמת רחל )שטקליס
תרצ"ה ,28:לוח ד'.(10:
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איור  .9הממצא הקירמי.

ספל )איור  —.(2:9הספל שייך לטיפוס ) 1בר-נתן
תשמ"ח (131–130:וצורתו כמעט ואינה משתנה מן
התקופה החשמונאית ועד לימי הורדוס .גם הספלים
נדירים במערות קבורה.

סירי בישול )איור  —.(5–3:9ספירת סך כל הידיות
מלמדת שבמערה היו שברים של כ 27-סירים! —
 26מהם סגורים )כמו באיור  (3:9ואחד פתוח )איור
 .(4:9נוסף על כך ,נתגלו שני סירי בישול קטנים.
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איור 9

מס'

מוצא )מספר הכלים מאותו סוג ,ומקום הימצאם(*

סוג הכלי

מס'
רישום

1

קערה

64/2

כוך (1) F

2

ספל

44/2

בור עמידה )(1

3

סיר בישול סגור

53/1

בור עמידה ) 26בבור העמידה ואחד על האצטבות(

4

סיר בישול פתוח

34/1

בור עמידה )(1

5

סיר בישול קטן

33/1

אצטבות )(2

6

סיר-פכית )(mug

44/3

בור עמידה )(1

7

קנקן

24/1

בור עמידה ) ;2נתגלה גם בסיס השייך כנראה לאחד משני הכלים(

8

קנקן

33/2

אצטבות

9

קנקן

24/2

בור עמידה

10

אלבסטרון

14/1

בור עמידה ) ;5בבור העמידה(

11

בקבוק דמוי-אגס

38

בור עמידה ) ;16ארבעה מתוארים כאן ]מס'  9 ;[14–11נוספים נמצאו בבור
העמידה 1 ,בכוך  1 ,Cבכוך  1 ,Fבכוך  ,Gועוד שברים קטנים מאוד על
האצטבה ובכוך (F

12

בקבוק דמוי-אגס

40

בור עמידה

13

בקבוק דמוי-אגס

74/1

כוך G

14

בקבוק

דמוי-אגס

14/6

בור עמידה

15

פכית כדורית

33/3

אצטבות ) ;6שניים מתוארים כאן ]מס'  ;[16 ,15כולם מבור העמידה(

16

פכית כדורית

14/9

בור עמידה

17

בקבוק כדורי

10/41

בור עמידה ) ;2בבור העמידה(

18

פקק

57

בור עמידה

19

נר

44/1

בור עמידה )**(1

* נספרו שפות הכלים .בהערכת סירי הבישול הסגורים והפתוחים נלקח בחשבון שהיו להם שתי ידיות )מכאן שנמצאו  54ידיות
שהן מייצגות לפחות  27סירים(; נרות מקורצפים — החרטומים .מכאן שהכמויות של הכלים המצוינים הן מזעריות.
** נוסף על כך נמצאו  10נרות מקורצפים ) 8בבור העמידה 1 ,בכוך  ,Cו 1-בכוך  (Gונר רדיאלי בבור העמידה.

הסירים הסגורים הם מטיפוס שכיח בימי בית
הורדוס )בר-נתן תשמ"ח (105:והם מאופיינים
בצוואר קצר וכתף ברורה .לסיר הפתוח )מס' (4
יש מקבילות בקבר יסון )רחמני תשכ"ד ,21:ציור
 ,(8:16בכפר השילוח החדש )אביגד תשכ"ז,130:
ציור  (2:14ובחקל דמא )Ben-Arieh and Coen-
.(Uzzielli 1996:74, Fig. 4.1:6
לשני סירי הבישול הקטנים ידית אחת :לאחד )לא
אויר( צוואר נוטה חוצה ,ולשני )מס'  (5צוואר ישר
וגבוה .לדעת בר-נתן )תשמ"ח (107:סירים הדומים
לראשון נמצאו הן בארמון החשמונאי ביריחו הן
במכלולים מימי הורדוס שם ,ללא שינוי .סירים
אלה נדירים במערות קבורה; מהמעטים שנמצאו
יש הקבלות מקבר יסון )רחמני תשכ"ד,(22–21:
מחקל דמא )Ben-Arieh and Coen-Uzzielli

 (1996:76–77, Fig. 4.3:13ומהר הצופים
בדולח תשנ"ח ,46–44:איור .(6 ,5:37

)וקסלר-

'סיר פכית' ) ;mugאיור  —.(6:9בר-נתן
)תשמ"ח ,101:לוח  (26–24:22מראה כי סיר זה
מופיע לראשונה ביריחו במכלולים מסוף ימי הורדוס
והוא ממשיך להופיע במשך המאה הא' לסה"נ.
קנקנים )איור  —.(9–7:9קנקנים הם ממצא נדיר
במערות קבורה ,ובמערה בארנונה נמצאו כאמור
שתי שפות של קנקנים ארוכי צוואר ומעט שברי
גוף ,וכן שבר אחד של בסיס.
אלבסטרונים )איור  —.(10:9נמצאו שלושה כלים
שלמים ושברים של שני כלים נוספים .לדעת
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בר-נתן )תשמ"ח ,98:לוח  (18–16:22כלים אלו
הם מהמאה הא' לפסה"נ ומאפיינים בעיקר את ימי
הורדוס )ר' דיון גם אצל קלונר תשמ"א,220–219:
ושם פירוט המערות שבהן נתגלו(.
בקבוקים דמויי-אגס )איור  —.(14–11:9במערה
נמצאו כ 16-כלים ,מהם  11שלמים .זמנם לפי קלונר
מימי בית הורדוס ועד לשנת ) 70קלונר תשמ"א:
 ;219–215ר' גם וקסלר-בדולח תשנ"ח.(49–47:
פכיות כדוריות )איור  —.(16 ,15:9נמצאו שברים
של שישה כלים )למקבילות ר' וקסלר-בדולח
תשנ"ח.(49:
בקבוק כדורי )איור  —.(17:9נמצאו שברים של
שני כלים מטיפוס זה.
פקק חרס )איור  —.(18:9הפקק שייך לפכית ,והוא
עוצב על גבי אובניים )ולא הותקן משבר של כלי,
כפי שנהוג(.
נרות )איורים  —.(10 ;19:9במערה נמצאו עשרה
נרות מקורצפים ,השניים המופיעים באיור 10
מקורם בבור העמידה .נרות מקורצפים רבים נתגלו
גם בהר הצופים )וקסלר-בדולח תשנ"ח .(50:כן
נמצא נר רדיאלי תמים )לא אויר( ושברים של נר
צבוט חשמונאי )איור .(19:9
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אבן פלך שחורה )מס' רישום  ;60מס' ר"ע
 ;1998-620איור  —.(1:11נמצאה בבור העמידה.
פלכים נמצאו במערות קבורה בירושלים ,כגון
בקבר יסון )רחמני תשכ"ד :לוח  ,(XIII-3בסנהדריה
) ,(Rahmani 1961:104, Pl. XIII-7ב'דומינוס
פלוויט' )(Bagatti and Milik 1958:156, Fig. 37:24
ובאזור שייח' באדר )סוקניק תר"ץ :לוח ג .(3:לדעת
רחמני ) (Rahmani 1961:104הפלך הוא סימן לצער
רב או רמז לכישוריה של אישה במובן של "ידיה
שלחה בכישור וכפיה תמכו פלך" )משלי לא.(19:
חרוזים מזכוכית —.נמצאו שני חרוזים בבור
העמידה :חרוז עיניים )מס' רישום  ;51/1מס' ר"ע
 ;1998-624איור  (2:11וחרוז דבוק )מס' רישום
 ;51/2מס' ר"ע  ;1998-625איור  .(3:11חרוזי
עיניים מתוארכים החל מהאלף השני לפסה"נ
ועד לתקופה הביזנטית ,אך החרוז מהמערה הוא
מטיפוס הלניסטי-רומי .החרוז עשוי זכוכית לבנה
ועליה כתמים כחולים עם טבעות לבנות בתוכם.
חרוז דומה מימי הבית השני נתגלה בשנת 1975
במערת קבורה במורדות המערביים של הר ציון
)טרם פורסם( 9.החרוז הדבוק עשוי משני חצאי כדור
צבעוניים ,כחלחלים ,ורצועה לבנה צרה ביניהם.
נותר ממנו רק חצי כדור אחד עם הרצועה הלבנה.
חציו של חרוז דומה ,אם כי הוא תואר כ"עשוי
זכוכית ירקרקה" ,נתגלה במערת קבורה ברמת רחל
)שטקליס תרצ"ה ,39:לוח ז.(6-
שיבוצי זכוכית )איור  —.(4:11נתגלו שני שיבוצים
עגלגלים-סגלגלים )קוטר ממוצע  1.1ו 1.6-ס"מ(.
חפצים אלה מצויים באתרים רבים מימי הבית
השני ,אך נעדרים בקברים .ייתכן ששובצו בקופסת
עץ )להלן; ר' למשל תיאור ודיון על אלה שנתגלו
בעיר דוד — .(Ariel 1990:157–158

2

0

איור  .10הנרות המקורצפים מהמערה.

פריטי מתכת —.נמצאו כלים ושברי כלים רבים,
חלקם כלי איפור וחלקם שייכים אולי לארון קבורה
ו/או לקופסת תכשיטים מעץ — לוחיות ,חישוקים,
זוויות ומסמרים.
) (1כף תמרוקים קצרה ,עשויה ברונזה )איור .(5:11
) (2מקל כחל מברונזה )מס' ר"ע  ;1998-623איור
 .(6:11להקבלות ר' קלונר תש"ם.161–160:
) (3מקלון ברונזה עבה )מס' רישום  ;53מס' ר"ע
 ;1998-623איור  ,(7:11מעוטר ומכופף.
) (4שברי להב של סכין)?( מברזל )איור .(8:11
ממצא דומה נתגלה בקבר יסון )רחמני תשכ"ד :לוח
.(XV-1
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) (5רצועות חישוק)?( מעוגלות )איור .(9:11
) (6לוחיות ברונזה עם שוליים מקופלים )איור
 (10:11ופיסות ברונזה רבות נוספות ,שלא אוירו.
) (7זווית )איור  (11:11ולולאה )איור .(12:11
פריטים דומים נמצאו ב'דומינוס פלוויט' )Bagatti
.(and Milik 1958:154, Fig. 36:30–33
) (8מסמרי ברזל ,שלא אוירו .על חלקם נותרו
שאריות עץ ,וייתכן שמקורם בארון עץ או בקופסת
תכשיטים.
שברים של כלי אבן —.שני שברים של שולי כלי
שטוח )מס' רישום  ;58איור  ,(13:11העשויים
קירטון ,נמצאו בבור העמידה .ייתכן שהם נתזים
של עבודת העיטור של הגלוסקמות )ר' Rahmani
 (1961: Pl. XIII-2או חלק משפת כלי .כמו כן
נתגלה בסיס של כלי עשוי קלציט )מס' רישום ;64
איור  (14:11בכוך .G
כלי עצם —.נתגלו שתי כפיות עצם ,האופייניות
לקברים ולאתרים מימי הבית השני .לכפית אחת
עגולה-קעורה )מס' רישום  ;55מס' ר"ע ;1998-621
איור  ,(15:11שנתגלתה בבור העמידה ,הקבלות
בכמה מערות קבורה באזור ירושלים :בגבעת
המבתר )קלונר תשמ"א ,(223–222:ברמת אשכול
)קלונר תש"ם ,184–183:לוח  ,(30ברמת רחל
)שטקליס תרצ"ה ,39:לוח ז' ,(9-בחפירות בעיר
העליונה );Tushingham 1985:420, Fig. 68:15
וכן אביגד  ,199:1980שם שונה מעט( ,וכן באתרים
אחרים :במצדה )ידין תשכ"ו (145:ובשומרון
)Reisner, Fisher and Lyon 1924:368–369, Pl.
.(83g
הכפית השנייה ,האובלית )מס' רישום  ;56איור
 ,(16:11נמצאה על האצטבות .היא מעוטרת בדגמים
גיאומטריים שנעשו בעזרת מחוגה .מקבילות נמצאו
בעיקר באזור ירושלים )העיר העליונה :אביגד
 ,199:1980שתי דוגמות אחת מהן כמעט זהה;
עיר דוד (Ariel 1990:142 :וכן בשומרון )Reisner,
(Fisher and Lyon 1924:368–369, Pl. 83g
ובמצדה )ידין תשכ"ו .(145:עיטור זהה על כפית
עגולה ושטוחה נמצא בחפירות סביב הר הבית
)בן-דב  .(164:1982כפית נוספת עגולה ושטוחה
עם סיומת פיטם ,המעוטרת אף היא בעיטור דומה,
נמצאה בחפירות בליס ודיקי )Bliss and Dickie
.(1898: Pl. XXVIII-53
ו
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מטבע
גבריאלה ביכובסקי
 .1סל  ,49לוקוס  ,2בור העמידה ,ר"ע .61423
טבריוס ,הנציב ולריוס גרטוס ,שנת  17/18לסה"נ.
פנים :בתוך זר — ΤΙΒ/ΚΑΙ/CAR
גבIO - ΛIA :
כף תמר .תאריך =) L-Δ :שנת .(4
 ,Æפרוטה 1.82 ,8 ,גרם 16–15 ,מ"מ.
ר' .AJC II:282, No. 17
הממצא האנתרופולוגי
נמצאו שרידיהם של לפחות  41פרטים שנקברו במערה
)ר'  (Zias, this volumeוהתפלגות הגילים שלהם
תואמת נתונים מקבילים ממערות קבורה מאותה
תקופה .הנקברים הוטמנו במערה בקבורה ראשונית
בכוכים ) ,(G–Bבקבורה משנית בכוכי הליקוט )(H ,A
או בגלוסקמות )מס'  .(9 ,7–1כמו כן ,עצמות מילאו
את בור העמידה כמעט עד לראשו — ככל הנראה
תוצאה של פינוי קבורות ראשוניות מהכוכים ,ללא
ליקוט לקבורה משנית .העברה בלתי מלאה של עצמות
שלד לגלוסקמה או עירוב עצמות של יותר מנקבר אחד
היא תופעה נפוצה )ר' .(Zias, this volume
ברוב הגלוסקמות נמצאו שרידים של יותר מנקבר
אחד; ר' לעיל הדיון על הכתובות שעל גלוסקמה
מס' .1
זיאס זיהה סימנים של מחלת השחפת בשתי
דוגמות של עצמות )לא ברור אם הן מאותו
פרט( ,והוא מציין שתופעה זו לא נתגלתה עד כה
באוכלוסייה יהודית קדומה .נדירותה של מחלת
השחפת בקרב האוכלוסייה היהודית לאור הממצא
האנתרופולוגי מימי הבית השני מעידה על חסינותה
של האוכלוסייה היהודית באותה תקופה בדומה
11
לחסינות היהודים ממנה גם בתקופה המודרנית.
תיארוך
המערה שימשה דורות רבים של נפטרים .היא
תוארכה על סמך הממצא מסוף התקופה החשמונאית
)מחצית שנייה של המאה הא' לפסה"נ; למשל הנר
הצבוט והנר הרדיאלי ,שזמנם אינו מאוחר למאה
הא' לפסה"נ( — בעיקר למן ימי הורדוס — ועד
לחורבן הבית השני )שנת  70לסה"נ(.
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הערות
 1מפקח מטעם עיריית ירושלים מסר לרשות העתיקות
את ההודעה על גילוי המערה .במקום נערכה חפירת הצלה
)הרשאה מס'  (A-1959בניהולו של המחבר .סייעו ד"ר בועז
זיסו )מדידות וצילומים( ,הארי אלנקווה )מינהלה( ,נאסר
סנדוקה )עוזר ארכיאולוג( ,רינה ברין )שרטוט( ,מיכל בן-
גל )רפאות( ,סילביה כביב )ציור הממצאים( ,אלה אלטמרק
)טיפול במתכות( ,סנדו מנדריאה )צילום מטבע( ,קלרה עמית
)צילום הממצאים( ,ג'ו זיאס )אנתרופולוגיה( וגבריאלה
ביכובסקי )זיהוי המטבע(.
 2גם ברמת רחל ,הסמוכה ,נתגלו מספר מערות קבורה
)שטקליס תרצ"ה; .(Kochavi 1964
 3ברצוני להודות לפרופ' רוני רייך ,שקרא קריאה מקדימה
את הכתובת .כן אני מודה לו ,ליהושע שוורץ ולחנן ולאסתר
אשל על שקראו את המאמר והעירו הערות מועילות.
 4עד כה נמצאו גלוסקמות נושאות כתובות דו-לשוניות
בעברית וביוונית ) ,(Rahmani 1994:13אך נמצאה רק
גלוסקמה אחת הנושאת כתובת דו-לשונית בעברית ובארמית
)משגב תשנ"ז; ור' גם ביליג תשס"א :הערה .(3
 5זיאס )ר'  (Zias, this volumeמציע על סמך ניתוח הממצא
האנתרופולוגי לקשור את הכתובת למחלת השחפת שממנה
סבלה הנפטרת ,שעצמותיה הוטמנו בגלוסקמה זו ,וברצון
הקוברים להרחיקן מעצמות אחרות .אך לדעתי ,עצם הנוכחות

של שלדים נוספים במערה היא עדות שרובם מתו ממחלה זו
או אחרת )שלא ניכרת בעצמות( .ואם כן ,מה ראו להבדיל
דווקא שלד זה? שנית ,נוסחת הנדר משקפת איסור הנאה
מרכוש ואינה מתאימה להרחקת שלדים אלה מאלה.
 6ר' למשל את הדימיון בין הפרח לבין הכותרות היוניות
בראש העמודים בגלוסקמה המופיעה אצל רחמני )תשל"ז:
צילום .(25X
 7רחמני )תשל"ז (52:קושר גלוסקמה שעליה מופיעה כותרת
קורינטית בראש העמוד עם הכותרות שנתגלו בחזית קברי
המלכים.
 8אצל סוקניק יש רק תיאור מילולי ללא איורים ,ואילו רחמני
הביא את צילומן של שלוש הגלוסקמות על לוח אחד ואפשר
להבחין בדמיון בינן לבין הגלוסקמות של ארנונה.
 9אני מודה לגרשון אדלשטיין שמסר לי על כך.
 10ר' טבלה אצל גרינהוט ) (Greenhut 1992:70–71של
ממצא המטבעות בקברים בירושלים ודיון בנושא .לטבלה
זו יש להוסיף את המטבע מהמערה בגבעת המבתר )בהט
תשמ"ב]א[ (37:ואת המטבע ממערה זו.
 11זיאס )תשנ"ז (57–56:מעלה מספר השערות לגבי מקור
חסינותם של היהודים כנגד השחפת בימי קדם ובעת
החדשה.

הפניות
אביגד נ' תשכ"ז .מערות קברים יהודיות בירושלים ובהרי
יהודה .ארץ-ישראל ח.142–119:
אביגד נ'  .1980העיר העליונה של ירושלים :פרשת החפירות
הארכיאולוגיות ברובע היהודי של העיר העתיקה
בירושלים .ירושלים.

בהט ד' תשמ"ב)א( .ארבע מערות קברים בגבעת המבתר.
עתיקות ח.40–35:
בהט ד' תשמ"ב)ב( .מערות קברים בשדרות בן-צבי .עתיקות
ח.68–66:
בהט ד' תשמ"ב)ג( .מערת קבורה בתלפיות .עתיקות ח:
.81–80
ביליג י' תשס"א .גלוסקמה מירושלים הנושאת כתובות קרבן.
קתדרה .60–49:98
בן-אריה ש' תשמ"ב .מערת קברים בשכונת ארנונה .עתיקות
ח.79–77:
בן-דב מ'  .1982חפירות הר הבית :בצל הכתלים לאור
החפירות .ירושלים.
בר-נתן ר' תשמ"ח .הקרמיקה של יריחו מהתקופה החשמונאית
ותקופת הורדוס ,ובעיית המעבר מטיפוסי כלים
חשמונאים לטיפוסי כלים בימי הורדוס .עבודת מוסמך,

האוניברסיטה העברית .ירושלים.

גרינהוט צ' וסולימני ג' תשנ"ד .ירושלים ,ארנונה .חדשות
ארכיאולוגיות קא-קב.85–84:

וקסלר-בדולח ש' תשנ"ח .מערות קבורה ומתקנים במצפור הר
הצופים ,ירושלים .עתיקות .54–23:35
זיאס ג' תשנ"ז .מחלות ודרכי ריפוי בארץ-ישראל הקדומה לאור
המחקר הפאליאו-פאתולוגי .קדמוניות .59–54:113
ידין י' תשכ"ו .מצדה .חיפה.
כהן מ' תש"ז .קברי המלכים .תל אביב.
משגב ח' תשנ"ז .הערות לכינויים ושמות משפחה בסוף ימי
הבית השני שעל כתובות הגלוסקמאות .תרביץ סו:
.126–123
סוקניק א"ל תרפ"ה .מערת קברים במגרש האוניברסיטה
העברית .קובץ .80–74:1
סוקניק א"ל תר"ץ .קבר יהודי צפונית-מערבית לירושלים.
תרביץ .124–122:1
סוקניק א"ל תרצ"ה .מערת קברים יהודית במורדות הר הצופים.
קובץ .73–62:3
סוקניק א"ל תש"ה .מערות-קברים יהודיות בסביבות נחל-
קדרון .קדם .31–23:2
קלונר ע' תש"ם .קברים וקבורה בירושלים בימי בית שני .עבודת
דוקטור ,האוניברסיטה העברית .ירושלים.
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 עיצוב העיטור של הגלוסקמאות היהודיות.רחמני ל"י תשל"ז
 האוניברסיטה, עבודת דוקטור.בדמות קברים בירושלים
. ירושלים.העברית
 גלוסקמות וליקוט עצמות בשלהי תקופת.רחמני ל"י תשל"ט
.112–102:44  קדמוניות.בית שני
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part consisted of Room A (including the small
unit A1) and Courtyard B. The walls of these
rooms were reused with slight modiﬁcations.
Some openings to Courtyard B were blocked
and a new ﬂoor was laid in Room A. The other
rooms were sealed with an earthen ﬁll, which in
turn was covered with a glacis-like stone layer
sloping toward the northeast, in the direction of
Cistern 1 and Vats 5 and 6, which were the only
Stratum 2 installations still in use. North of the
cistern a new installation was cut in bedrock (No.
12; Figs. 5, 7), whose diagonal dressing differs
from that of the earlier rock-cut installations,
and is typical of the Second Temple period.
The purpose of this installation is unclear to
us. It may have served for dyeing, presumably
indicating a shift from wine production to sheep
husbandry. A few Herodian-period potsherds
sealed under the new ﬂoor in Room A and
under the ‘glacis’ surrounding the cistern, vat
and newly-cut installation, indicate that all
these alternations were introduced then. They
permit us to associate the entire assemblage
of Herodian artifacts (Fig. 8) with Stratum 1
and indicate that this occupational phase dates
mainly to the ﬁrst century CE.

CAPTIONS TO ILLUSTRATIONS
Plan 1. Plan of agricultural terraces and
stone walls around the farmhouse prior to
excavation.
Plan 2. Stratum 2, plan and section.
Plan 3. Stratum 1, plan and section.
Fig. 1. Location map.
Fig. 2. General view of the structure, looking
southwest.
Fig. 3. Room A and Storeroom A1, looking
east. In center, fallen column.
Fig. 4. Room B, looking southwest. In
background, W4 (two stages).
Fig. 5. Part of the winepress complex, looking
northeast. In foreground, the main treading ﬂoor
(No. 2; the niches in which the pressing beams
were ﬁxed are visible on the left); in front of
them, the cistern (No. 1) and the collecting vat
(No. 6); in background, the dye installation(?)
(No. 12) of Stratum 1.
Fig. 6. Pottery of the Late Iron Age.
Fig. 7. The dye installation(?) (No. 12) of
Stratum 1, looking northwest.
Fig. 8. Pottery and chalk vessel of the Herodian
period.

A BURIAL CAVE OF THE SECOND TEMPLE PERIOD IN THE ARNONA
QUARTER, JERUSALEM
YA‘AKOV BILLIG
(PP. 15*–29*)
In January 1993 mechanical equipment
damaged a burial cave of the Second Temple
period on Bet Ha-‘Arava Street in the Arnona
quarter, Jerusalem (map ref. NIG 22107/62863,
OIG 17107/12863), in the wake of which an
excavation was conducted. As four burial
caves dating to the Second Temple period
had previously been discovered in the Arnona

quarter, it is clear the region was used as a burial
ﬁeld during this period.
The cave (Plan 1) has a single burial
chamber that was damaged in the west. In
the center of the chamber is a rectangular,
rock-hewn standing pit, ﬂanked by three
benches and Kokhim (loculi), and also two
small repositories (A, H). The cave was not
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disturbed and all of the kokhim, save one (G,
which was damaged), were found sealed with
their blocking stones.
In the cave, in the kokhim and on the benches
were ten ossuaries with their covers (Nos.
1–10; Table 1) and one single cover (No. 11).
Among the objects that were also found on the
benches (mostly in the northeastern corner) are
fragments of cooking pots, part of a decorated
bone spoon (Fig. 11:16) and a few bones. In the
standing pit, which was ﬁlled with soil, was a
large quantity of scattered bones, and a number
of intact pottery vessels—a short radial lamp
(not drawn), pared lamps (Fig. 10), piriform
bottles (Fig. 9:11, 12, 14) and fragments of
numerous other vessels—as well as small
ﬁnds—a coin (below), a bone kohl spoon (Fig.
11:15), glass inlays (Fig. 11:4), glass beads
(Fig. 11:2, 3), a stone spindle whorl (Fig. 11:1),
fragments of stone vessels (Fig. 11:13) and
fragments of metal vessels (Fig. 11: 5–12).
Ossuary No. 1. Five inscriptions are incised
on the ossuary: two warning inscriptions of a
‘sacriﬁcial vow’ ( )נדר קרבןare incised on the
lid (Fig. 1:)ג, and a large  קis incised in three
places—once on the lid and twice on the
ossuary. On the edge of the lid and on the top of
the narrow side a pair of zigzags (Fig. 1: )דwere
used to ﬁt the lid when closing the ossuary.
An ossuary with a similar warning inscription
was found at Jebbel Khallat et-Turi, Jerusalem.
One of the suggestions for reading that inscription
was put forth by Greenﬁeld and Baumgarten, who
interpreted the expression to mean a vow that
prohibits one from beneﬁting from something, as
though it were a sacriﬁcial offering; the intention
being to forbid others from beneﬁting from (i.e.,
using) the ossuary beyond the gathering of bones.
In my oppinion, this meaning also applies to the
ossuary from Arnona. This understanding of the
term  קרבןis common in the Nedarim Tractate of
the Mishnah and Tosefta, and it reﬂects the reality
of the Second Temple period. Nevertheless,
reality proved itself stronger than the vow, since
this ossuary contained the collected bones of four
individuals.
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The large ק, which appears three times on the
ossuary, was in my opinion, an abbreviation of
the word ( קרבןsacriﬁce) and as thus, constitutes
part of the warning (see also Mishnah, Ma‘aser
Sheni 4:10–11).
Ossuary No. 5 (Fig. 3). All of the outer walls are
smoothed and painted yellow; only the facade
is adorned with decorated carvings that are very
common on ossuaries.
Ossuary No. 6 (Fig. 4). The smoothed walls
were painted yellow. The decoration on one of
the long walls is that of a framework consisting
of lines and a double zigzag, six-petaled rosettes
and a main decoration of a stepped base bearing
a grooved column at the top of which is a
ﬂower (a lily?). On one of the short walls of the
ossuary are hewn lateral lines that form a kind
of continuation of the lines of the bottom frame
on the front of the ossuary.
Rahmani presented a theory that the
decorations on ossuaries basically represent
a reality of tomb facades, nefashot and
architectural elements, as well as the tombs’
natural environment, in Jerusalem. In his
opinion these decorations appeared realistic
at ﬁrst and over time became schematic. In
my oppinion, during the second stage in this
development, the nefesh evolved into a pillar
with a capital. Ossuary No. 6 presents a later
phase of development in which the capital
transformed into a ﬂower. Rahmani’s theory
that this ﬂower—a white lily—was part of the
original decoration themes on ossuaries was
based on his assumption that this ﬂower was
common in the country among tombs. This
is not convincing, since the white lily is very
rare and there is no evidence to indicate that its
distribution in the past was any different from
that today. I believe that the ﬂower presents the
ﬁnal phase of evolution of the nefesh moﬁf.
Ossuary No. 9 (Fig. 6). Three lines forming a
shape similar to a large  שare incised on the
short wall of the ossuary. On the base of the
ossuary is a hole and signs of leakage.
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Ossuary No. 10 (Fig. 7). The fragments of the
ossuary that remained are part of only half a
cofﬁn that has smoothed walls that were painted
yellow. The front is decorated with common
patterns. The lid of the ossuary is concave and
was also painted yellow, and at its ends were
recesses to grasp when raising it.

bones or the mixing of bones belonging to more
than one interred individual is a widespread
phenomenon (see Zias, this volume). In most
of the ossuaries there were the remains of more
than one individual.

Ossuary No. 11. On both sides of the lid are thin
carelessly incised straight and zigzag lines that
formed rhombi and triangles (Fig. 8).

Plan 1. Plan and sections of the cave.
Table 1. The kokhim and ﬁnds within.
Table 2. The ossuaries and the anthropological
ﬁnds.
Fig. 1. Ossuary No. 1: ( )אthe long side; ( )בthe
lid and the inscriptions on it; ( )גthe inscriptions;
( )דa detail of  )ה( ;בthe narrow side.
Fig. 2. Ossuary No. 4: ( )אthe long side; ( )בthe
incission.
Fig. 3. Ossuary No. 5: the long decorated side.
Fig. 4. Ossuary No. 6: ( )אthe long decorated
side; ( )בthe narrow side.
Fig. 5. Ossuary No. 7: ( )אthe narrow side;
( )בthe long side.
Fig. 6. Ossuary No. 9: ( )אthe narrow side;
( )בbottom side.
Fig. 7. Ossuary No. 10: ( )אthe front of the
ossuary (the long side); ( )בthe lid.
Fig. 8. The lid of Ossuary No. 11: the
incissions.
Fig. 9. Pottery.
Fig. 10. Pared lamps from the cave.
Fig. 11. Small ﬁnds.

The Finds. Numerous objects were discovered
in the cave: pottery vessels (Figs. 9, 10), glass
beads (Fig. 11:2, 3), stone vessels (Fig. 11:13,
14), metal (Fig. 11:5–12) and bone objects (Fig.
11:15, 16) and a coin, identiﬁed by Gabriela
Bijovsky, minted under the Roman procurator
Valerius Gratus (17 CE) from the time of
Tiberius.
The anthropological ﬁnds included the
remains of at least 41 individuals (see Zias,
this volume) and the breakdown of their ages
is consistent with parallels from burial caves of
the same period. The interred were found in the
cave in primary burials in Kokhim B–G or in
secondary burial in the repositories (A, H) or in
the ossuaries. The standing pit was ﬁlled almost
to the top with bones that were apparently
removed from the primary burials without
having been gathered for secondary burial.
The incomplete transfer of all of a skeleton’s

CAPTIONS TO ILLUSTRATIONS

INSTALLATIONS AND BURIAL CAVES IN RAMAT SHARET, RAMAT DENYA,
JERUSALEM
AMIT RE’EM AND ANNA DE VINCENZ
(PP. 31*–45*)
During February 1998 a salvage excavation and
a survey were conducted in the Ramat Denya
quarter of Jerusalem (map ref. NIG 17975/
6670–50, OIG 12975/1670–50; Fig. 1). The

area was previously surveyed in the beginning
of the 1980s when ancient installations and
tombs dating from the Herodian periods to the
Byzantine period were discovered.

