
 חדשות ארכיאולוגיות—
חפירות וסקרים בישראל 134

חמי יואב: גת, מבנה ושני קברי ארגז מהתקופה הביזנטית ומראשית התקופה 
האסלאמית הקדומה

רינה אבנר

170276– )נ"צ  יואב  חמי  של  למדשאות  מדרום־מזרח  הצלה  חפירת  נערכה   2013 ינואר–פברואר  בחודשים 
7054–436/616817; איור 1(, ונפתחו שלושה שטחי חפירה )C–A; תכנית 1(.1 בשטח A נחשפו שרידים של גת 
משוכללת מהתקופה הביזנטית )המאות הה'–הו' לסה"נ(, שיצאה משימוש בשלהי המאה הו' או בראשית המאה הז' 
נחפרו ארבעה   ,A דרומית לשטח  מ'  כ־40   ,B האיגום שלה. בשטח  בבורות  קברים  עם התקנתם של שני  לסה"נ 
רבועים וחצי. נמצאו בהם רק הצטברויות, הכוללות שברי כלי חרס ומטבעות שזמנם המאות הה'–הז' או ראשית 

את החפירה )הרשאה מס' A-6682(, מטעם רשות העתיקות ובמימון הבעלים של חמי יואב, ניהלה המחברת. סייעו אברהם האג'יאן ומארק   1

קלרה  ממצאים(,  )ציור  הרש  כרמן  מטבעות(,  )ניקוי  ליברמן  לנה  )מנהלה(,  אלעמור  יאסר  )צילום(,  פרץ  אסף  ושרטוט(,  )מדידות  קונין 
עמית )צילום ממצא(, אנה דה וינסנס )כלי חרס(, אדריאן גנור )עששית חרס(, תמר וינטר )זכוכית(, דונלד צבי אריאל )מטבעות(, יוסף נגר 

)אנתרופולוגיה פיזית(, וכן סער גנור ואמיל אלג'ם. את המאמר ערכה שושנה ישראלי.

איור 1. מפת איתור.
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תכנית 1. שטחי החפירה.
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המאה הח' לסה"נ. בשטח C, כ־20 מ' צפונית־מזרחית לשטח B, נתגלו שרידי מבנה, ובו זוהו שלושה שלבי בנייה. 
זמנו של המבנה המאות הה'–הז' ואולי אף ראשית המאה הח' לסה"נ. ממצאים אלה מלמדים כי הפעילות באתר 
החלה במאה הה' לסה"נ, אולי בחלקה המוקדם של המאה, והמשיכה עד המאה הח' לסה"נ, ואת עיקר הפעילות 
Kool 2022; Vincenz 2022(. הממצא המאוחר ביותר הוא  באתר יש לתארך למאה הו' לסה"נ )ר' וינטר, להלן; 
מטבע מהתקופה העבאסית )ר' Kool 2022: Coin No. 14(. מכיוון שלא נמצא רצף אדריכלי בין שלושת השטחים, 
הקשר הכרונולוגי בין שלבי הפעילות בהם אינו ברור. לפיכך, השרידים האדריכליים מתוארים להלן על פי שטחים.

שטח A )תכנית 2(

בשטח , הובחנו שתי שכבות )II ,I(. בשכבה II, הקדומה, נבנתה גת משוכללת )המאות הה'–הו' לסה"נ(, ובשכבה 
I הותקנו שני קברי ארגז שהוציאו את בורות האיגום של הגת מכלל שימוש )סוף המאה הו'–המאה הז' לסה"נ(. 

שכבה II: גת )איורים 2, 3(

מן הגת המשוכללת )כ־13 × 13 מ'( נחשפו משטח דריכה )L114 ,L112(, שבמרכזו שקע למתקן בורג )L115(; שני 
בורות איגום, דרומי )L123( וצפוני )L124( ממערב למשטח הדריכה, שביניהם מפריד בור שיקוע )L125(; ומערך 
של תאי אחסון מצפון למשטח הדריכה וממזרח לו )L120 ,L119 ,L113 ,L108 ,L107(. החלק הדרומי־מזרחי של 

הגת לא השתמר.

משטח הדריכה )L114 ,L112; 7.85 × 8.40 מ'(. תשתית הרצפה עשויה משברי גוף של קנקני חרס ששוקעו בשכבת 

ניתן  זו לא השתמרה, אך  ויצרו דגם סכסך. מעליהם הונחה ככל הנראה שכבת טיח מוחלקת.  טיט על צדם הצר 
לשחזר אותה על סמך השתמרות רצפות הטיח בבורות האיגום )L124 ,L123( ובבור השיקוע )L125(. מהדפנות 
שתחמו את משטח הדריכה השתמרו נדבכי היסוד, שנבנו מאבני שדה קטנות, מלוכדות בטיט אפור, שצופו בטיט 
ובורות  )W100(, שהפרידה בינו לבין בור השיקוע  אפור מבחוץ. השתמרו הדופן המערבית של משטח הדריכה 
 ;W103( 0.4 מ' רוחב( ואבנים אחדות מהדופן הצפונית  1.7 מ' אורך,   ;W104( האיגום, חלק מהדופן הדרומית 
כ־0.3 מ' אורך(. ניתן לשחזר את התוואי המלא של הדופן הצפונית על סמך השתמרות השוליים של תשתית הרצפה 
במשטח הדריכה; הדופן המזרחית של משטח הדריכה השתמרה חלקית, קטועה בשני קצותיה )11.5 מ' אורך, 0.6 
מ' רוחב(. דופן זו הפרידה בין משטח הדריכה לשני תאי האחסון המזרחיים )L113 ,L107(, המשיכה צפונה ותחמה 

 .)L120 ,L108( ממזרח שניים מתאי האחסון הצפוניים
במרכז משטח הדריכה נמצא שקע עגול למתקן בורג )L115; 1.8 מ' קוטר עליון, 0.3 מ' עומק; תכנית 2: חתך 
1–1; איור 4(, ששימש לסחיטת זגים, ולו חתך מדורג: במרכז השקע חצובה מגרעת רבועה )0.53 × 0.53 מ', 0.1 מ' 
עומק(. בין דופנות המגרעת לשולי השקע הותקנה מעין מדרגה, שחלקה בנוי וחלקה חצוב בסלע. בפינתה הצפונית־

מערבית של המגרעת נמצא צינור עופרת שנמשך מתחת לרצפת משטח הדריכה, אך מוצאו לא ידוע.

בור השיקוע ובורות האיגום )איור 5(. ממערב למשטח הדריכה נבנו בטור בור שיקוע, ומשני עבריו—בורות איגום. 

בור השיקוע מלבני )L125; 1.8 × 2.8 מ', כ־0.66 מ' עומק(, ובמרכזו הותקן שקע עגול )0.8 מ' קוטר( שבקרקעיתו 
איסוף  על  והקלו  לניקוז מרבי של התירוש,  והגומה שימשו  עומק(; השקע  ס"מ   7 קוטר,  ס"מ   23( עגולה  גומה 
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תכנית 2. שטח A, תכנית וחתכים.
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איור 2. הגת, מראה מן האוויר לדרום.
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איור 3. הגת, מבט לדרום.

איור 4. מתקן הבורג )L115( במשטח הדריכה, מבט לצפון.
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המים לאחר ניקוי בורות האיגום. תשתית הרצפה בבור השיקוע זהה לזו שבמשטח הדריכה, אולם כאן השתמרה 
חלקית על התשתית שכבת טיח מוחלקת. דופנות הבור טויחו בטיח בגוון ורוד. הדפנות הצפונית והדרומית של בור 
השיקוע עבות )כ־1.2 וכ־0.7 מ' עובי בהתאמה(, ואילו הדפנות במערב ובמזרח דקות יותר ועוביין כמעט זהה )כ־0.4 

איור 5. בור השיקוע ובורות האיגום משני עבריו, מבט לצפון.
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מ'(. במפלס הרצפה של בור השיקוע, במרכז הדפנות הצפונית והדרומית ישנם נקבים, ובהם נתונים צינורות עופרת 
שדרכם זרם התירוש אל בורות האיגום.

בור האיגום  רבוע;  L124( מתאר כמעט   — צפוני  כל צלע;  אורך  מ'  כ־2.7   ,L123  — )דרומי  לבורות האיגום 
הדרומי גדול יותר. דופנותיהם טויחו אף הם בטיח ורוד. מבור השיקוע זרם התירוש בצינורות עופרת שהסתיימו 
בגומחות )איור 6( אשר הותקנו בדפנות הסמוכות לו; בסיס כל גומחה שטוח להנחת קנקן לאיסוף שארית התירוש. 
הגומחה בבור האיגום הצפוני )1.9 מ' קוטר( הייתה רחבה מזו שבבור האיגום הדרומי )0.7 מ' קוטר(. במרכז הרצפה 
של כל אחד מבורות האיגום הותקן שקע עגול )L123 — 1.05 מ' קוטר, 1.2 מ' עומק; L124 — 1.8 מ' קוטר; תכנית 
2: חתך 2–2(, שבמרכזו גומה עגולה לניקוז שארית התירוש. כיוון שהשקע בבור האיגום הצפוני כוסה בחלקו בקבר 

ארגז )L131; ר' איור 14( שהותקן בבור, לא ברור מה היה עומקו. 

תאי האחסון. מצפון למשטח הדריכה נחשפו שלושה תאי אחסון )L120 ,L119 ,L108(, ושני תאים נוספים השתמרו 

ממזרח לו )L113 ,L107(; מאחר שהחלק הדרומי־מזרחי של הגת לא השתמר לא ברור אם היו תאים נוספים ממזרח 
למשטח הדריכה.

מבין שלושת התאים שנחשפו מצפון למשטח הדריכה, השתמרותו של תא 108 )1.2 × 4.2 מ'( דלה, ומתא 120 
נותרו שרידים דלים בלבד. תא 119 )1.80 × 3.05 מ'; איור 7(, שממערב להם, השתמר טוב יותר, ואפשר כי הוא 
משקף שלב בנייה מאוחר בגת. מרצפת התא השתמרה התשתית, העשויה משברי גוף של קנקני חרס ששוקעו על 

איור 6. גומחה בבור האיגום הדרומי )L123(, מבט לצפון.
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מ'(. במפלס הרצפה של בור השיקוע, במרכז הדפנות הצפונית והדרומית ישנם נקבים, ובהם נתונים צינורות עופרת 
שדרכם זרם התירוש אל בורות האיגום.

בור האיגום  רבוע;  L124( מתאר כמעט   — צפוני  כל צלע;  אורך  מ'  כ־2.7   ,L123  — )דרומי  לבורות האיגום 
הדרומי גדול יותר. דופנותיהם טויחו אף הם בטיח ורוד. מבור השיקוע זרם התירוש בצינורות עופרת שהסתיימו 
בגומחות )איור 6( אשר הותקנו בדפנות הסמוכות לו; בסיס כל גומחה שטוח להנחת קנקן לאיסוף שארית התירוש. 
הגומחה בבור האיגום הצפוני )1.9 מ' קוטר( הייתה רחבה מזו שבבור האיגום הדרומי )0.7 מ' קוטר(. במרכז הרצפה 
של כל אחד מבורות האיגום הותקן שקע עגול )L123 — 1.05 מ' קוטר, 1.2 מ' עומק; L124 — 1.8 מ' קוטר; תכנית 
2: חתך 2–2(, שבמרכזו גומה עגולה לניקוז שארית התירוש. כיוון שהשקע בבור האיגום הצפוני כוסה בחלקו בקבר 

ארגז )L131; ר' איור 14( שהותקן בבור, לא ברור מה היה עומקו. 

תאי האחסון. מצפון למשטח הדריכה נחשפו שלושה תאי אחסון )L120 ,L119 ,L108(, ושני תאים נוספים השתמרו 

ממזרח לו )L113 ,L107(; מאחר שהחלק הדרומי־מזרחי של הגת לא השתמר לא ברור אם היו תאים נוספים ממזרח 
למשטח הדריכה.

מבין שלושת התאים שנחשפו מצפון למשטח הדריכה, השתמרותו של תא 108 )1.2 × 4.2 מ'( דלה, ומתא 120 
נותרו שרידים דלים בלבד. תא 119 )1.80 × 3.05 מ'; איור 7(, שממערב להם, השתמר טוב יותר, ואפשר כי הוא 
משקף שלב בנייה מאוחר בגת. מרצפת התא השתמרה התשתית, העשויה משברי גוף של קנקני חרס ששוקעו על 

איור 7. תא אחסון 119, מבט לדרום.

W106( נבנו מאבני שדה קטנות   ,W105  ,W103  ,W101( ויצרו דגם סכסך. דופנות התא  צדם הצר בשכבת טיט 
מלוכדות בטיט. הדפנות המערבית )W105( והצפונית )W101( הוצמדו אל שני קירות )W101 ,W100, בהתאמה(, 
שנבנו מאבני גזית ותחמו את הפינה הצפונית־מערבית של התא. בשלב מאוחר להקמת התא הוצמד אל קיר 100 
ממערב קיר דק )W102; 4.7 מ' אורך, 0.6 מ' רוחב(, שנבנה מטיט ומאבני שדה. קצהו הדרומי ניגש אל קיר 103 
שתחם מצפון את בור האיגום הצפוני )L124(. ממערב לתא 119 יצרו קירות 102 ו־103 פינה דרומית־מזרחית של 

יחידה נוספת )L121(, אך זו לא נחפרה עד תום ועל כן טיבה לא הוברר. 
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התא  של  הדרומית־מערבית  בפינה  חלקית.  תאים, שהשתמרו  שני  של  שרידים  נחשפו  הגת  של  המזרחי  בצדה 
הצפוני )L107; איור 8(, השתמרה תשתית של רצפה דומה לזו שבמשטח הדריכה, בבור השיקוע ובתא 119. מתחת 
לתשתית הרצפה )כ־0.1 מ'( הובחנו שתי רצפות קדומות יותר: קטע של רצפת פסיפס לבנה )1.5 × 1.5 ס"מ גודל 
ממוצע של האבנים( שהונח על מילוי אדמה )כ־5 ס"מ עובי(, ורצפת טיח בצבע אפור־צהוב שנראתה בחתך מתחת 
למילוי האדמה; לא נתגלה ממצא מתארך בין הרצפות או מתחתן. אל הדופן המערבית של התא הוצמדה ממערב 
תעלה )L127; איור 8(, שראשיתה חוצה את הקיר, והיא נמשכת דרומה; התעלה קטועה בקצה הדרומי שלה. מן 
התעלה השתמרו התחתית והדפנות )0.2 מ' גובה(. בתעלה השתמר צינור עופרת, שככל הנראה ניקז תירוש מתא 

107 אל תא 108 או אל משטח הדריכה. 
אפורה  טיח  רצפת  ובו השתמרה תשתית של  מ'(,   1.0  ×  0.6  ;L113( נוסף  נחשף קטע מתא   107 לתא  מדרום 

שהונחה על מצע של חלוקים וטיט. 

שכבה I: קברים )איור 2(

בשכבה זו הותקן קבר ארגז בכל אחד מבורות האיגום של הגת, ואלה ביטלו את השימוש בגת. שני הקברים קורו 
בגג גמלוני שנבנה משתי שורות של לוחות אבן אשר הונחו זה כנגד זה בשיפוע. בתוך הקברים נחשפו עצמות של 

 .)Nagar 2022 'לפחות שישה נפטרים )ר

הקבר הדרומי )L133 ,L130 ]להלן, L133[; כ־1.2 מ' רוחב; איורים 9, 10( נבנה במאונך לדופן המערבית של בור 

האיגום הדרומי )L123(; לקראת בנייתו נפרצה הדופן המערבית, וחלק מן הקבר נחצב בסלע הכורכר. הקבר נחשף 

איור 8. תא אחסון 107 ותעלה 127, מבט לדרום.
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התא  של  הדרומית־מערבית  בפינה  חלקית.  תאים, שהשתמרו  שני  של  שרידים  נחשפו  הגת  של  המזרחי  בצדה 
הצפוני )L107; איור 8(, השתמרה תשתית של רצפה דומה לזו שבמשטח הדריכה, בבור השיקוע ובתא 119. מתחת 
לתשתית הרצפה )כ־0.1 מ'( הובחנו שתי רצפות קדומות יותר: קטע של רצפת פסיפס לבנה )1.5 × 1.5 ס"מ גודל 
ממוצע של האבנים( שהונח על מילוי אדמה )כ־5 ס"מ עובי(, ורצפת טיח בצבע אפור־צהוב שנראתה בחתך מתחת 
למילוי האדמה; לא נתגלה ממצא מתארך בין הרצפות או מתחתן. אל הדופן המערבית של התא הוצמדה ממערב 
תעלה )L127; איור 8(, שראשיתה חוצה את הקיר, והיא נמשכת דרומה; התעלה קטועה בקצה הדרומי שלה. מן 
התעלה השתמרו התחתית והדפנות )0.2 מ' גובה(. בתעלה השתמר צינור עופרת, שככל הנראה ניקז תירוש מתא 

107 אל תא 108 או אל משטח הדריכה. 
אפורה  טיח  רצפת  ובו השתמרה תשתית של  מ'(,   1.0  ×  0.6  ;L113( נוסף  נחשף קטע מתא   107 לתא  מדרום 

שהונחה על מצע של חלוקים וטיט. 

שכבה I: קברים )איור 2(

בשכבה זו הותקן קבר ארגז בכל אחד מבורות האיגום של הגת, ואלה ביטלו את השימוש בגת. שני הקברים קורו 
בגג גמלוני שנבנה משתי שורות של לוחות אבן אשר הונחו זה כנגד זה בשיפוע. בתוך הקברים נחשפו עצמות של 

 .)Nagar 2022 'לפחות שישה נפטרים )ר

הקבר הדרומי )L133 ,L130 ]להלן, L133[; כ־1.2 מ' רוחב; איורים 9, 10( נבנה במאונך לדופן המערבית של בור 

האיגום הדרומי )L123(; לקראת בנייתו נפרצה הדופן המערבית, וחלק מן הקבר נחצב בסלע הכורכר. הקבר נחשף 

איור 9. קבר 133 בדופן המערבית של בור איגום 123, מבט למערב.

איור 10. קבר 133, מבט למערב.
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בור  בתוך  במפולת  נמצאו  הקירוי  מלוחות  חלק  החפירה.  לגבולות  מחוץ  נמצא  המערבי  קצהו  שכן  בחלקו,  רק 
האיגום, ואחרים נמצאו מחוץ לשטח החפירה, ועל כן נראה כי אלה הוסרו בעת הכנת השטח לחפירה. בקבר נמצאו 
שרידים של גבר בן 30 שנה לפחות, של בוגר נוסף שמינו אינו ידוע ושל ילד בגיל 5–7. במרכז הקבר נמצא מקבץ 
 Vincenz 2022: Fig. 'של כלי חרס שהשתמרו בשלמותם )איור 11(: מקטר קטן עשוי ביד, פכית בושם ונר 'סנדל' )ר
4(, וכן פנס חרס דמוי כנסייה )ר' גנור ואבנר 2022(. נר ה'סנדל' מעיד שהקבר נבנה, לכל המוקדם, במחצית השנייה 
של המאה הו' לסה"נ. כן נמצאו בקבר בקבוק זכוכית שלם המתוארך למאות הה'–הו' לסה"נ )ר' וינטר, להלן: איור 

17(, שנתגלה ליד ראשי הנפטרים, ומגוון עשיר של פריטי מתכת )איור 12(.

14( נבנה לרוחב בור האיגום הצפוני   ,13 2; איורים  0.45 מ' גובה; תכנית  2.5 מ',   ×  1.4  ; L131( הקבר הצפוני

)L124( לצד דופנו הצפונית. הדופן הדרומית של הקבר בנויה מלוחות אבן בדומה לאלה ששימשו בבניית הגג 
הגמלוני. בקבר נמצאו שרידים של לפחות שלושה נפטרים: שני גברים בוגרים ואשה צעירה. מלבד שבר בסיס של 
— שקשה לקבוע אם  )ר' וינטר, להלן(  כלי זכוכית שחוטים מלופפים סביבו, המתוארך למאות הד'–הה' לסה"נ 
נמצא באתרו — לא נתגלה בקבר ממצא קטן כלל. אולם, על סמך דמיונו לקבר הדרומי וההקשר הארכיאולוגי שלו, 

דומה כי יש לתארכו לסוף המאה הו'–המאה הז' לסה"נ. 

איור 11. מכלול כלי החרס מקבר 133.



13רינה אבנר

בור  בתוך  במפולת  נמצאו  הקירוי  מלוחות  חלק  החפירה.  לגבולות  מחוץ  נמצא  המערבי  קצהו  שכן  בחלקו,  רק 
האיגום, ואחרים נמצאו מחוץ לשטח החפירה, ועל כן נראה כי אלה הוסרו בעת הכנת השטח לחפירה. בקבר נמצאו 
שרידים של גבר בן 30 שנה לפחות, של בוגר נוסף שמינו אינו ידוע ושל ילד בגיל 5–7. במרכז הקבר נמצא מקבץ 
 Vincenz 2022: Fig. 'של כלי חרס שהשתמרו בשלמותם )איור 11(: מקטר קטן עשוי ביד, פכית בושם ונר 'סנדל' )ר
4(, וכן פנס חרס דמוי כנסייה )ר' גנור ואבנר 2022(. נר ה'סנדל' מעיד שהקבר נבנה, לכל המוקדם, במחצית השנייה 
של המאה הו' לסה"נ. כן נמצאו בקבר בקבוק זכוכית שלם המתוארך למאות הה'–הו' לסה"נ )ר' וינטר, להלן: איור 

17(, שנתגלה ליד ראשי הנפטרים, ומגוון עשיר של פריטי מתכת )איור 12(.

14( נבנה לרוחב בור האיגום הצפוני   ,13 2; איורים  0.45 מ' גובה; תכנית  2.5 מ',   ×  1.4  ; L131( הקבר הצפוני

)L124( לצד דופנו הצפונית. הדופן הדרומית של הקבר בנויה מלוחות אבן בדומה לאלה ששימשו בבניית הגג 
הגמלוני. בקבר נמצאו שרידים של לפחות שלושה נפטרים: שני גברים בוגרים ואשה צעירה. מלבד שבר בסיס של 
— שקשה לקבוע אם  )ר' וינטר, להלן(  כלי זכוכית שחוטים מלופפים סביבו, המתוארך למאות הד'–הה' לסה"נ 
נמצא באתרו — לא נתגלה בקבר ממצא קטן כלל. אולם, על סמך דמיונו לקבר הדרומי וההקשר הארכיאולוגי שלו, 

דומה כי יש לתארכו לסוף המאה הו'–המאה הז' לסה"נ. 

איור 12. פריטי המתכת מקבר 133.
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איור 13. קבר 131 בבור איגום 124, מבט למזרח.

סלהפריטמס’
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2010סיכת רכיסה?6

2012סיכת רכיסה7

2011מקל כחל8

2013מקל כחל9

2007/1מצלתיים10

2007/2מצלתיים11

2008/1מצלתיים12

2008/2מצלתיים13

4איור 12
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הצטברויות

ההצטברויות שנמצאו בשני בורות האיגום של הגת נערמו ככל הנראה לאחר התקנת הקברים. ההצטברות בבור 
האיגום הדרומי )L123( כללה חרסים אחדים מהמאות הד'–הה' לסה"נ, אך רוב הממצא תוארך למאות הו'–הז' 
לסה"נ )ר' Vincenz 2022: Figs. 1, 2(. לאותה התקופה שייך מכלול כלי חרס שנתגלה בהצטברות בתוך בור האיגום 
 ,)Vincenz 2022: Fig. 3:1 )ר'  יוצאת דופן במכלול זה היא קדרה   ;)Vincenz 2022: Fig. 3: ר'   ;L124( הצפוני 

שהטווח הכרונולוגי שלה הוא המאות הא'–הג' לסה"נ. 
מטבע עבאסי — הממצא המאוחר ביותר באתר )ר' Kool 2022: Coin No. 14( — נמצא בשפכים, אך דומה כי 
מקורו בהצטברות שכיסתה את משטח הדריכה. שני מטבעות נוספים נמצאו סמוך לפני השטח, האחד מהמאות 
 Kool 2022: '(, והאחר מהמחצית הראשונה של המאה הו' לסה"נ )רKool 2022: Coin No. 1 'הד'–הה' לסה"נ )ר
Coin No. 9(. שני מטבעות מהתקופה האומיית נתגלו בפני השטח )ר' Kool 2022: Coin Nos. 10, 13(. כן נתגלה 

.)Kool 2022 'בפני השטח חותם עופרת מהמחצית השנייה של המאה הו' לסה"נ )ר

שטח B )תכנית 1(

בשטח זה נחפרו ארבעה ריבועים, הסדורים בשורה בכיוון כללי מזרח–מערב, וחצי ריבוע נוסף מצפון לריבוע השני 
ממזרח. לא נחשפו ממצאים אדריכליים, אך נתגלו חרסים מהמאות הה'–הז' או ראשית המאה הח' לסה"נ, ובהם 

איור 14. הדופן הדרומית של קבר 131 בבור איגום 124, מבט לצפון.
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ופכיות שזמנן   )Vincenz 2022: Fig. 5:1( לסה"נ  הז'  הו'–תחילת  לסוף המאה  LRC המתוארכת  קערה מטיפוס 
אמצע המאה הו'–ראשית המאה הח' לסה"נ )Vincenz 2022: Fig. 5:2–4(. שני מטבעות נחשפו במילויים קרובים 
לפני השטח: האחד מהשנים 527–565 לסה"נ )ר' Kool 2022: Coin No. 3(, והאחר מימי יוסטיניאנוס, מהשנים 

 .)Kool 2022: Coin No. 5 '565–578 לסה"נ )ר

שטח C )תכנית 3(

בשטח C נחשפו שרידים של מבנה, שזוהו בהם שלושה שלבי בנייה. הקשר הסטרטיגפי בין השלבים חלקי, ועל כן 
החלוקה לשלבים מבוססת גם על הדמיון בשיטת הבנייה. מאחר שהחשיפה בשטח זה לא הייתה רציפה והשתמרות 

השרידים הייתה דלה, לא ניתן היה לשחזר את תכנית המבנה.

שלב 1. לשלב זה יוחסה קבוצה של קירות שנבנו באוריאנטציה דומה ובשיטת בנייה דומה: שתי שורות של אבנים 

גדולות, מהוקצעות, וביניהן ליבה המורכבת מאבנים בינוניות, אבני שדה קטנות ומעט אדמה. בקצהו הצפוני של 
שטח C נחשפה פינתו הדרומית־מזרחית )W16 ,W10( של מרחב מלבני פתוח )L310(, ככל הנראה חצר; מקיר 16 
השתמר קטע קטן בלבד )1 מ' אורך(. בקצה המזרחי של החצר התגלו שני תנורים עגולים )L334 ,L335; איור 15(, 
שנבנו מאבני שדה מלוכדות באדמה וצופו מבפנים בטין. שני קירות )W17 ,W12; כ־2 מ' אורך כל אחד( נוספים 
16(, הנמשך במקביל לקיר  17 )איור  12 ניגש אל קיר  יוצרים פינה דרומית־מערבית כ־2.2 מ' מדרום לחצר; קיר 
הדרומי של החצר. כ־6.2 מ' דרומית לקיר 17 ובמקביל לו נחשף קיר נוסף )W15(, שאליו ניגשה מדרום רצפת טיח 
)L336(. מצפון לקיר 15 נחשף ריצוף אבן )L324( שהשתמר חלקית במפלס זהה לרצפה 336, וכנראה היה אף הוא 

בשימוש בשלב זה. 

שלב 2. לשלב זה יוחסה קבוצה של קירות שנבנו מאבני שדה קטנות ובינוניות מלוכדות באדמה. קיר הבנוי מאבני 

שדה קטנות ממשיך את קיר 10 מערבה, אל מעבר לשטח החפירה )W22; כ־1.8 מ' אורך חשיפה(; קטע הקיר עבה 
יותר )0.9 מ' ממוצע( מקיר 10 )0.6 בממוצע(. אל קיר 10 ניגש מדרום קיר )W32(, הבנוי משתיים–שלוש שורות של 
אבני שדה קטנות ובינוניות מסותתות ברישול ומלוכדות באדמה. הקיר נמשך דרומה ויוצר פינה דרומית־מערבית 
משולבת עם קיר )W13(, הבנוי בשיטה דומה; קיר 13 נמשך מזרחה מעל הפינה שיצרו קירות 12 ו־17 משלב 1. 
במרחק של 1.7 מ' דרומית לקיר 13 ובמקביל לו נחשף קיר נוסף )W14( הבנוי כך, ועל כן דומה כי גם הוא הוקם 
 ,)Kool 2022: Coin No. 6 'בשלב 2. בליבת הקיר נמצא מטבע מימי מאוריציוס טיבריוס משנת 592/3 לסה"נ )ר
ולכן שלב זה תוארך לעשור האחרון של המאה הו'–המאה הז' לסה"נ. בחלקו המערבי של השטח נחשפו שלושה 
קירות אלה תחמו  זמן.  אותו  בני  להניח שהם  יש  כן  ועל   ,22 לקיר  בדומה  הבנויים   ,)W21  ,W20  ,W19( קירות 
חדר )2.9 מ' אורך( שרצפתו עשויה טיח )L329(. אל קיר 21 ניגשת ממזרח תשתית או רצפה עשויה אבנים קטנות 

)L328(. ייתכן שריכוז אבנים מצפון־מזרח לחדר )L320( גם הוא רצפה משלב זה.

וקטנות  בינוניות  )W11( שנבנה משורה של אבני שדה  קיר  2 באמצעות  32 משלב  קיר  זה עובה  3. בשלב  שלב 

שלוכדו באדמה; בקצהו הצפוני, ניגש קיר 11 לקיר 20, עדות כי קיר זה המשיך לשמש גם בשלב 3, ועלה במקצת 
על קצהו הצפוני של קיר 32.
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תכנית 3. שטח C, תכנית וחתך.

ופכיות שזמנן   )Vincenz 2022: Fig. 5:1( לסה"נ  הז'  הו'–תחילת  לסוף המאה  LRC המתוארכת  קערה מטיפוס 
אמצע המאה הו'–ראשית המאה הח' לסה"נ )Vincenz 2022: Fig. 5:2–4(. שני מטבעות נחשפו במילויים קרובים 
לפני השטח: האחד מהשנים 527–565 לסה"נ )ר' Kool 2022: Coin No. 3(, והאחר מימי יוסטיניאנוס, מהשנים 

 .)Kool 2022: Coin No. 5 '565–578 לסה"נ )ר

שטח C )תכנית 3(

בשטח C נחשפו שרידים של מבנה, שזוהו בהם שלושה שלבי בנייה. הקשר הסטרטיגפי בין השלבים חלקי, ועל כן 
החלוקה לשלבים מבוססת גם על הדמיון בשיטת הבנייה. מאחר שהחשיפה בשטח זה לא הייתה רציפה והשתמרות 

השרידים הייתה דלה, לא ניתן היה לשחזר את תכנית המבנה.

שלב 1. לשלב זה יוחסה קבוצה של קירות שנבנו באוריאנטציה דומה ובשיטת בנייה דומה: שתי שורות של אבנים 

גדולות, מהוקצעות, וביניהן ליבה המורכבת מאבנים בינוניות, אבני שדה קטנות ומעט אדמה. בקצהו הצפוני של 
שטח C נחשפה פינתו הדרומית־מזרחית )W16 ,W10( של מרחב מלבני פתוח )L310(, ככל הנראה חצר; מקיר 16 
השתמר קטע קטן בלבד )1 מ' אורך(. בקצה המזרחי של החצר התגלו שני תנורים עגולים )L334 ,L335; איור 15(, 
שנבנו מאבני שדה מלוכדות באדמה וצופו מבפנים בטין. שני קירות )W17 ,W12; כ־2 מ' אורך כל אחד( נוספים 
16(, הנמשך במקביל לקיר  17 )איור  12 ניגש אל קיר  יוצרים פינה דרומית־מערבית כ־2.2 מ' מדרום לחצר; קיר 
הדרומי של החצר. כ־6.2 מ' דרומית לקיר 17 ובמקביל לו נחשף קיר נוסף )W15(, שאליו ניגשה מדרום רצפת טיח 
)L336(. מצפון לקיר 15 נחשף ריצוף אבן )L324( שהשתמר חלקית במפלס זהה לרצפה 336, וכנראה היה אף הוא 

בשימוש בשלב זה. 

שלב 2. לשלב זה יוחסה קבוצה של קירות שנבנו מאבני שדה קטנות ובינוניות מלוכדות באדמה. קיר הבנוי מאבני 

שדה קטנות ממשיך את קיר 10 מערבה, אל מעבר לשטח החפירה )W22; כ־1.8 מ' אורך חשיפה(; קטע הקיר עבה 
יותר )0.9 מ' ממוצע( מקיר 10 )0.6 בממוצע(. אל קיר 10 ניגש מדרום קיר )W32(, הבנוי משתיים–שלוש שורות של 
אבני שדה קטנות ובינוניות מסותתות ברישול ומלוכדות באדמה. הקיר נמשך דרומה ויוצר פינה דרומית־מערבית 
משולבת עם קיר )W13(, הבנוי בשיטה דומה; קיר 13 נמשך מזרחה מעל הפינה שיצרו קירות 12 ו־17 משלב 1. 
במרחק של 1.7 מ' דרומית לקיר 13 ובמקביל לו נחשף קיר נוסף )W14( הבנוי כך, ועל כן דומה כי גם הוא הוקם 
 ,)Kool 2022: Coin No. 6 'בשלב 2. בליבת הקיר נמצא מטבע מימי מאוריציוס טיבריוס משנת 592/3 לסה"נ )ר
ולכן שלב זה תוארך לעשור האחרון של המאה הו'–המאה הז' לסה"נ. בחלקו המערבי של השטח נחשפו שלושה 
קירות אלה תחמו  זמן.  אותו  בני  להניח שהם  יש  כן  ועל   ,22 לקיר  בדומה  הבנויים   ,)W21  ,W20  ,W19( קירות 
חדר )2.9 מ' אורך( שרצפתו עשויה טיח )L329(. אל קיר 21 ניגשת ממזרח תשתית או רצפה עשויה אבנים קטנות 

)L328(. ייתכן שריכוז אבנים מצפון־מזרח לחדר )L320( גם הוא רצפה משלב זה.

וקטנות  בינוניות  )W11( שנבנה משורה של אבני שדה  קיר  2 באמצעות  32 משלב  קיר  זה עובה  3. בשלב  שלב 

שלוכדו באדמה; בקצהו הצפוני, ניגש קיר 11 לקיר 20, עדות כי קיר זה המשיך לשמש גם בשלב 3, ועלה במקצת 
על קצהו הצפוני של קיר 32.
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איור 15. חצר 310, תנור 334 והקירות שמדרום להם, מבט לדרום.

איור 16. קיר 12 ניגש לקיר 17, מבט למערב.
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אין אפשרות לתארך את השלבים בנפרד. הטווח הכרונולוגי של מכלול כלי החרס שנתגלה בהצטברויות מפני 
Vincenz 2022: Fig. 6:1, 3–6, 8(, ואולי אף ראשית  )ר'  השטח עד גובה הרצפות הוא המאות הה'–הז' לסה"נ 
המאה ח' לסה"נ )ר' Vincenz 2022: Fig. 6:2(; נר בית נטיף אחד שנמצא בשטח זה עשוי להיות קדום יותר, אך 
נרות כאלה מוכרים גם בתקופה הביזנטית )ר' Vincenz 2022: Fig. 6:7(. במילויים הסמוכים לפני השטח נמצאו 
Kool 2022: Coin Nos. 7, 8( ואחד מהתקופה  )ר'  מטבעות: שניים מהמחצית הראשונה של המאה הו' לסה"נ 

 .)Kool 2022: Coin No. 12 'האומיית )ר

ממצא הזכוכית 

תמר וינטר

בחפירה נמצאו 50 שברי זכוכית, רובם משטח C; כמחציתם פריטים אינדיקטיביים. פריטים אלה מייצגים טיפוסים 
שחוטים  בסיסים  שני  נמצאו  כן  לסה"נ.  הה'–הז'  למאות  האופייניים  ונרות־קערה,  פכים  בקבוקים,  של  שכיחים 

מלופפים סביבם )L307 ,L131(, שזמנם המאות הד'–הה' לסה"נ. 
בין הממצאים שנתגלו בקבר 133 )שטח A( היה בקבוק גדול שלם )כ־31 ס"מ גובה; איור 17(.2 לבקבוק שפה 
זקופה ומעוגלת )7.0–7.5 ס"מ קוטר(, פה דמוי משפך, צוואר גלילי, גוף חביתי ותחתית קעורה )כ־9 ס"מ קוטר(. 
הבקבוק עשוי זכוכית ירוקה, ועליו סימני ניפוח. צורת הבקבוק אופיינית לתקופה הביזנטית, ובעיקר למאות הה'–

הו' לסה"נ, אף שמידותיו הגדולות יוצאות דופן. בקבוקים דומים, אך קטנים יותר, נתגלו למשל במערת קבורה מן 
התקופה הביזנטית בשכונת נחלת אחים בירושלים )קוגן זהבי תשס"ז: איורים 8:3; 97:17(.

הבקבוק רופא בידי אדריאן גנור במעבדות רשות העתיקות, וצולם בידי יעל יולוביץ.   2

איור 17. בקבוק זכוכית מקבר 133.
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סיכום

בחפירה בחמי יואב נחשפו גת משוכללת בשטח A ושרידי מבנה בשטח C. הגת שייכת ל'טיפוס המורכב', המוכר 
בתקופה הביזנטית בצפון הנגב ובעורף החקלאי של אשקלון )Huster 2015:63–71(. גתות מטיפוס זה פעלו בייצור 
תעשייתי של יין באיכויות שונות, וחלק מהתוצרת נועד לייצוא )Israel 2009:350–351, Fig. 59.1(. מרכיבים נפוצים 
בגת מן הטיפוס המורכב הם משטח דריכה מרובע ובמרכזו מתקן בורג, וכן תעלה או צינור העובר מתחת לרצפת 
משטח הדריכה ומנקז את התירוש אל בור שיקוע, שממנו זרם התירוש אל בורות האיגום )Huster 2015:66(. בורות 
האיגום ובור השיקוע שביניהם ערוכים בשורה לאורך אחת מדופנות משטח הדריכה, ולצד שלוש הדפנות האחרות 
 Huster( יש תאים קטנים, חלקם דו־קומתי, שנועדו לאחסון יין משובח או לאחסון תוספים להשבחת היין ולתיבולו
 Huster 2015:67, Map Nos. 63,( שתי גתות מטיפוס זה נחשפו בסביבתו של אתר חמי יואב .)66–65 ,2015:63

 ,)Meiron 2009:359–360, Fig. 61:1( האחת בגבעה 113, סמוך לקיבוץ נגבה ,)64, Wine Presses Nos. 111, 112

והאחרת בצומת גבעתי )פארן 2009(; שתיהן תוארכו באופן כללי לתקופה הביזנטית.
סביר להניח שהגת שנחשפה בחפירה הייתה שייכת לבעלי אחוזה או לבני יישוב שהתקיים בתקופה הביזנטית 
סמוך לגת. מקומה של הגת סמוך לדרך עתיקה שהובילה מבית גוברין )אלבתרופוליס( לאשקלון הקלה על שיווק 
התוצרת מהגת ושינועה אל שתי ערים אלו. שיווק התוצרת לאשקלון, שהייתה עיר נמל בין־לאומית, ִאפשר יצוא של 
סחורה מהגת בחמי יואב, כמו גם מגתות רבות אחרות באזור השפלה ובצפון הנגב, אל ארצות הים התיכון, אירופה 

וצפון אפריקה. 
הגת יצאה מכלל שימוש בסוף המאה הו' או במאה הז' לסה"נ, כאשר נבנו בה שני קברי ארגז עם גג גמלוני. 
הקברים שייכים לטיפוס לא שכיח של קבר ולו גג גמלוני, שכמותו נתגלו בחפירה בח'ירבת בוהו סמוך לנתיבות, 
אך לא נחפרו )הרשאה מס' A-7042, טרם פורסמה; אמיל אלג'ם, מידע בעל פה(. קברים דומים נחשפו גם בבית 
הקברות שבמתחם הדואר ביפו )רח' שמעון בן שטח(, אך אלה תוארכו לתקופה הרומית )"קברי ארגז עם כיסוי" — 

יקואל 2012: איור T209 ,T162 :2; 33:2016–34, איור 2:2, קבר ארגז עם כיסוי גמלון(. 
בקבר 131, בבור האיגום הצפוני, נמצאו שלושה נקברים ללא ממצא קטן, ואילו בקבר 133, בבור האיגום הדרומי, 
נתגלו שרידיהם של לפחות שלושה נקברים ולצדם פריטי חרס, ובהם פנס ייחודי ובקבוק זכוכית. פנס החרס מעוטר 

בצלבים, עדות כי הנפטרים היו נוצרים; ייתכן שהנקברים היו בני משפחה אחת, ושהגת הייתה בבעלותם. 
הממצא הקטן מהחפירה מלמד שראשית היישוב באתר הייתה במאה הה' לסה"נ. מעט מטיפוסי כלי החרס החלו 
להופיע במאה הד' לסה"נ, ועיקר הממצא מתוארך לתקופה הביזנטית ולחלקה המוקדם של התקופה האסלאמית 
הקדומה — המאות הה'–הח' לסה"נ — עדות כי במאות הללו התקיים יישוב בקרבת מקום; המטבע המאוחר ביותר 

תוארך לתקופה העבאסית. 

הפניות

http:// .)12.10( 134 גנור א' ואבנר ר' 2022. חמי יואב: פנס חרס דמוי כנסייה. חדשות ארכיאולוגיות – חפירות וסקרים בישראל
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Ḥame Yo’av: A Winepress, Building Remains and Two Cist Graves from the 
Byzantine and Early Islamic Periods

Rina Avner

In January–February 2013, a salvage excavation was carried out to the southeast of the lawns of the Ḥame 

Yo’av spa resort (map ref. 170276–436/616817–7054; Fig. 1). Three excavation areas were opened (A–C; 

Plan 1).

Area A yielded remains ascribed to two strata (Plan 2): a Byzantine-period complex (‘improved’) 

winepress (fifth–sixth centuries CE; Stratum II), and two cist graves, which were built in its collecting 

vats late in the sixth or early in the seventh century CE (Stratum I), thus putting the winepress out of use. 

The winepress (Figs. 2, 3) includes a treading floor, in the center of which is a round depression for a 

screw press (Fig. 4); two collecting vats flanking a settling vat to the west of the treading floor (Fig. 5); 

and a series of storage cells to its north and east (Figs. 7, 8). Lead pipes from the settling vat ended in a 

http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail.aspx?id=2167&mag_id=119
http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail.aspx?id=2167&mag_id=119
http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail.aspx?id=1204&mag_id=115
http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail.aspx?id=1204&mag_id=115
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niche in each of the collecting vats (Fig. 6). A gabled east–west cist grave (L133, L131; Figs. 9, 10, 13, 

14) was installed in each of the collecting vats; at least three deceased were buried in each grave (see 

Nagar 2022). Cist Grave 133 yielded several pottery vessels (Fig. 11; see Vincenz 2022: Fig. 4), including 

a lantern designed as a church (see Ganor and Avner 2022), a glass bottle (Fig. 17) and a group of metal 

items (Fig. 12). 

Area B yielded only accumulations with potsherds and coins dated to the fifth to the seventh or possibly 

the early eighth centuries CE. The remains of a similarly dated building was uncovered in Area C. Three 

phases were identified in the building (Plan 3; Fig. 16); a courtyard ascribed to the earliest phase (Phase 

1) had two clay ovens (ṭabuns; Fig. 15). 

These remains attest to a settlement that existed at the site during the fifth through the seventh or 

possibly the early eighth centuries CE and to its Christian inhabitants; the latest find is an Abbasid coin 

(see Kool 2022). 

Captions to Illustrations 

Fig. 1. Location map.

Plan 1. The excavation areas.

Plan 2. Area A, plan and sections.

Fig. 2. Aerial view of the winepress to the south.

Fig. 3. The winepress, looking south.

Fig. 4. The screw-press depression (L115) in the treading floor, looking north.

Fig. 5. The settling vat flanked by the two collecting vats, looking north.

Fig. 6. Niche in Collecting Vat 123, looking north.

Fig. 7. Storage cell 119, looking south.

Fig. 8. Storage cell 107 and Channel 127, looking south.

Fig. 9. Cist Grave 133 set in the western wall of Collecting Vat 123, looking west.

Fig. 10. Cist Grave 123, looking wet.

Fig. 11. The ceramic finds from Cist Grave 133.

Fig. 12. The metal items from Cist Grave 133.

Fig. 13. Cist Grave 131 in Collecting Vat 124, looking east.

Fig. 14. The southern wall of Cist Grave 131 in Collecting Vat 124, looking north.

Plan 3. Area C, plan and section.

Fig. 15. Courtyard 310, clay oven 334 and the walls to their south, looking south.

Fig. 16. Wall 12 abutting Wall 17, looking west.

Fig. 17. Glass bottle from Cist Grave 133.
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