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ירושלים, ח׳ירבת אום טובא: מתקני קולומבריום ומערת קבורה

זוביר עדוי ואנה אייריך־רוז

מבוא

שני מתקני קולומבריום נחשפו בחפירות שנערכו בחודשים יולי ואוקטובר 2010 בשולי ח׳ירבת אום טובא, שעליה 
)נ״צ 35–65/626325–222155, 80–70/626370–221760; איור 1:1, 2(. 1 בנוי הכפר אום טובא בדרום ירושלים 

האתר )קלונר תשס״א:149, אתר 115( שוכן כ־5 ק״מ מדרום לעיר העתיקה של ירושלים, וממזרח לדרך הרומית 

שיצאה מירושלים דרומה ועברה ליד בית לחם. תוואי דרך שהתפצל מדרך זו לכיוון עין גדי עבר אף הוא ליד האתר 

)אבי־יונה תשמ״ד:88–89(. 
החפירה בחודש יולי 2010 נערכה כ־200 מ׳ מצפון־מזרח לחורבה, בתחתית מדרון של שלוחה המשתפלת אל 2

)איורים  ערוץ הגובל בח׳ירבת אום טובא מצפון וממזרח. נחשפה בה מערת קולומבריום מהתקופה ההלניסטית 

1:1; 1:2(, שהורחבה בתקופה הרומית המאוחרת לכיוון מערב ושימשה מאגר מים. לאחר שיצא המאגר משימוש, 
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איור 1. מפת איתור.
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כנראה בתקופה הרומית המאוחרת או בתקופה הביזנטית, נחצבה בדופנה מערת מקמר; המערה נשדדה בימי קדם, 

נערכה על מדרון תלול  פזורים. החפירה בחודש אוקטובר 2010  נמצאו  וכלי החרס שנחשפו בה  ועצמות האדם 

באזור בנוי בכפר אום טובא, כ־50 מ׳ מצפון־מערב לחורבה. בחפירה נפתח בור בדיקה לרוחב דופנו הדרומית של 

מתקן קולומבריום )איורים 2:1; 2:2(; לא נמצאו ממצאים מתארכים המלמדים על זמן השימוש במערה.

 Conder( הזכיר את ח׳ירבת אום טובא במסעותיו, ואנשי הסקר הבריטי סקרו אותה במאה הי״ט )גרן )תשמ״ג:58

and Kitchner 1883:52, 128(. האתר נסקר שוב במסגרת סקר ירושלים )קלונר תשס״א:149–150, אתרים 114–

118(, ותועדו בו מבנים ובורות מים, וכן אבני בנייה ששולבו בשימוש משני במבני המגורים ובגדרות הכפר. האב 

הדומיניקני אבל )Abel 1933:385(, שסקר אף הוא את האתר וסביבתו, הזכיר מערות, ובהן מערת קבורה, וכן בורות 

חצובים ועמודים. 

נוסף על החפירות המתוארות במאמר זה, נערכו באתר בשנים 2005–2011 חפירות וסקרים אחדים, ונתגלו שרידי 

בית חווה מתקופת הברזל 2; שרידי בנייה, מתקנים חצובים, חללים תת־קרקעיים, בית יוצר ומתקני קולומבריום 

מהתקופה ההלניסטית; מערות קבורה מהתקופות הרומית הקדומה, הרומית המאוחרת והביזנטית; ושרידי בנייה 

המיוחסים בחלקם למנזר או ליישוב שהתקיים למן התקופה הביזנטית עד התקופה העבאסית )אייריך־רוז תשס״ח; 
עדוי 114:2010–139; קגן ואייריך־רוז 2012(. 3

באום טובא ובסביבתה אותרו עד כה שבעה מתקני קולומבריום )איור 2(: שני המתקנים שנחשפו בחפירה המתוארת 

במאמר זה )איור 1:2, 2(; מערת קולומבריום מימי הבית השני בדרום־מזרח הכפר )איור 3:2(; קולומבריום שהותקן 
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איור 2. מתקני קולומבריום בח׳ירבת אום טובא ובסביבתה. 
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במערה טבעית במרכז הכפר )איור 4:2; קגן ואייריך־רוז 2012(; שני מתקנים שתועדו במהלך עבודות פיקוח )איור 
)איור 7:2; שור 2016(. בשנת 1946 חשף באגאתי 4 וקולומבריום מימי החשמונאים שנחשף לאחרונה   ;)6  ,5:2

מתקן קולומבריום ״מדרום לאום טובא״ וזיהה קולומבריום נוסף ״מדרום לשרידי גת במדרון המשתפל מגבעת מר 

אליאס לכיוון אום טובא״ )Bagatti 2002:40(; מיקומם אינו ידוע. 

מערת קולומבריום 1

למערה, החצובה בסלע גיר רך, מתאר מלבני )כ־20 מ׳ אורך מרבי, 4.5–6.5 מ׳ רוחב, 3 מ׳ גובה מרבי מהקרקעית; 

תכנית 1; איור 3(. חלקים מתקרת המערה ומרבית מדופנה הדרומית נהרסו בעת העתיקה. הכניסה המקורית, שלא 

שרדה, הייתה כנראה דרך פתח שנחצב בחלק החסר של תקרתה. בדופנות המערה נחצבו כוכי קולומבריום, מעין 

תאים קטנים )0.2–0.3 × 0.2–0.3 מ׳, 0.2 מ׳ עומק(, ששרדו בעיקר בדופן הצפונית ומעט בדופן המזרחית. הכוכים 
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תכנית 1. מערת קולומבריום 1 ומערת הקבורה, תכנית וחתכים.
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בדופן הצפונית סדורים בשתי שורות, ללא מרווח אחיד ביניהם )תכנית 1: חתך 1–1(; במידותיהם ובמתארם ניכר 

חוסר אחידות, כנראה בשל איכותו הגרועה של הסלע במקום. 

קרקעית המערה )L308 ,L306 ,L304( משופעת ומדורגת כלפי צפון. סמוך לקצה המזרחי של המערה נחצבו שני 

מתקנים מטויחים )L307 ,L305; איור 4(. מתקן 305 כמעט רבוע )1.7 × 1.6 מ׳, 0.7 מ׳ עומק(; דופנותיו וקרקעיתו 

איור 3. מערת קולומבריום 1, מבט לצפון.

איור 4. המתקנים המטויחים ופתח מערת הקבורה, מבט לצפון־מזרח.

L305

L307
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טויחו בטיח אפור. מתקן 307 מלבני )0.5 × 0.4 מ׳, 0.6 מ׳ עומק(; הוא ממוקם סמוך לפינתו הדרומית־מערבית של 

מתקן 305, ואף הוא טויח בטיח אפור. 

מחיצה )W30; איור 5(, הבנויה מאבני שדה גדולות, נמשכת לרוחב המערה ובניצב לדופנות האורך שלה; היא 

שרדה לגובה של שלושה נדבכים. נראה כי מעברה המערבי של המחיצה השתרע מאגר מים, כעדות הטיח האפור 

— הדומה לזה במתקנים 305 ו־307 — שכיסה את הפן המערבי של המחיצה ואת רצפת הסלע בחלק זה של המערה 

)איור 6(. דומה, אם כן, ששני המתקנים החצובים ומאגר המים הותקנו לאחר שהקולומבריום יצא משימוש. אפשר 

איור 5. מאגר המים, והדופן המטויחת של קיר 30, מבט למזרח.

איור 6. מאגר המים, מבט לצפון־מערב.
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כי מערת הקולומבריום הייתה קטנה יותר במקור, והחלל הורחב למערב בתקופה הרומית המאוחרת, כאשר היא 

הדופן  של  המזרחיים  הרבעים  פני שלושת  על  רק  הקולומבריום המשתרעים  כוכי  כי  דומה  מים.  למאגר  הוסבה 

הצפונית מצביעים על כך. בשלב כלשהו, כנראה בתקופה הרומית המאוחרת או בתקופה הביזנטית, נחצב בדופן 

הצפונית, של הקולומבריום/מאגר המים פתח שהוביל למערת קבורה )ר׳ להלן(. 

מערת הקולומבריום הייתה מלאה כמעט עד לתקרתה בשתי שכבות עפר. בשכבה התחתונה נמצאה הצטברות 

מהתקופה  קרמי  ממצא  נתגלה  זו  בהצטברות   .)L308–L304( המערה  קרקעית  על  שהורבדה  עובי(  מ׳  )כ־0.5 

ההלניסטית )סוף המאה הג׳ – המאה הב׳ לפסה״נ; איור 10(, כנראה עדות לראשית השימוש במערת הקולומבריום, 

ומהתקופה הרומית המאוחרת )המאות הג׳–הד׳ לסה״נ; איור 1:11, 2, 5–12(, שבמהלכה תם, כנראה, השימוש 

בקולומבריום/מאגר המים. ייתכן שלפחות חלק מממצא זה, ובו קערות, קנקנים וספלים, קשור לשלב שבו שימשה 

המערה מאגר מים. בשכבה העליונה )L303–L300( נמצאה אדמת סחף, ונתגלו בה אבני שדה גדולות )0.3–0.5 × 

0.3–0.4 מ׳( שנפלו מנדבכי המחיצה )W30(. הצטברות זו של אבנים ושל סחף, שנערמה במהלך השנים, הכילה 

שברי גוף אחדים מתקופת הברזל 2 )לא צוירו( וכן שבר גוף )איור 2:12( מהתקופה הממלוכית. נראה כי ממצא זה 

נסחף אל המערה מצפון, ממקום טופוגרפי גבוה יותר. 

מערת קבורה 

גובה מעל קרקעית המערה( המוליך  )0.5 מ׳  כניסה מלבני  1 נחצב פתח  בדופן הצפונית של מערת קולומבריום 

לחדר קבורה רבוע )L350; 2.2 × 2.2 מ׳, 1.7 מ׳ גובה; איורים 3, 4(; בשלוש מדופנותיו נחצבו מקמרים אחידים 

למדי בגודלם )1.8–2.0 × 1.2–1.5 מ׳; תכנית 1; איורים 7–9(, אחד בכל דופן. המקמרים נחצבו לאורך כל הקיר, 

איור 7. המקמר המזרחי במערת הקבורה, מבט למזרח.
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איור 8. המקמר הצפוני במערת הקבורה, מבט לצפון.

איור 9. המקמר המערבי במערת הקבורה, מבט למערב.
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ובכל אחד מהם נמצאו שני משכבי קבורה מקבילים )L356–L351; 1.8–2.1 מ׳ אורך, 0.4–0.5 מ׳ רוחב, 0.5 מ׳ 

עומק בממוצע(. משכבי הקבורה כוסו בלוחות אבן )0.3 × 0.5 מ׳(; חלקם נותרו באתרם, וחלקם הושלכו לתוך חדר 

ידי שודדי עתיקות. המרווחים בין הלוחות מולאו באבנים קטנות ובטיח לבן; בטיח שולבו  הקבורה, כנראה על 

רוחב(  מ׳   0.3–0.2( המשכבים  של  החיצוניות  מהדפנות  חלק  אינדיקטיביים.  לא  ס״מ(   7–2( גדולים  חרס  שברי 

הושלמו באבני שדה וטויחו, בדומה לדופנות החדר ולמקמרים, שטויחו בחלקם בטיח צהוב )1 ס״מ עובי(, כנראה 

בשל סדקים בסלע; התקרה לא טויחה. 

ונתגלה  מועט,  היה  במערה  הממצא  להלן(.  נגר,  )ר׳  אדם  עצמות  נמצאו  החדר  ובמילוי  הקבורה  משכבי  בכל 

כולו במילוי שבחדר הקבורה. הוא כלל שברים של קערה )איור 3:11(, קנקן )איור 4:11( ונרות )איור 13:11–15( 

משקפים  הממצאים   ;)1:12 )איור  הביזנטית  התקופה  מסוף  קערה  של  שבר  לצד  המאוחרת,  הרומית  מהתקופה 

ככל הנראה את תקופת השימוש במערת הקבורה. שבר הקערה מן התקופה הביזנטית הוא הממצא המאוחר ביותר 

אינו  הקרמי  שהממצא  אף  כולו.  ובמכלול  בה  השימוש  תום  את  מציין  שהוא  ואפשר  הקבורה,  במערת  שנתגלה 

הא׳  ביברס  אל־דין  רכן  אל־ט׳אהר  הסולטן  של  פלס  לתוכה:  כנראה  שנסחף  אחד  מטבע  במערה  נתגלה  מעורב, 

)1260–1277 לסה״נ; אריאל, להלן(.

כלי חרס

התקופה ההלניסטית 

מידע  בר־נתן,  )רחל  לפסה״נ  הג׳–הב׳  למאות  המתוארכים  טיפוסים  שני  נמצאו   —.)4–1:10 )איור  אגירה  קנקני 

בעל פה(. לטיפוס הראשון )איור 1:10, 2( שפה מעוגלת או מרובעת, ודומים לו נתגלו למשל בעיר דוד, שכבות 

Berlin 2012:15, Pl. 2.3:11, 14( 8–7(, בחפירות הרובע היהודי )Geva 2003:159, Pl. 5.2:23( ובח׳ירבת עדאסה 

הטיפוס  והוא  חוצה,  מקופלת  שפה   )4  ,3:10 )איור  השני  לטיפוס   .)6–4:5 איור  תשס״ח:97,  ואבישר  )חלאילה 

5

איור 10. כלי חרס מהתקופה ההלניסטית.

1
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תיאור סל לוקוס הכלי מס׳

טין חום־אפרפר, ליבה אפורה, מעט חסמים לבנים 3013.1 305 קנקן 1

טין חום, ליבה אפורה, חסמים לבנים 3017.2 308 קנקן 2

טין חום בהיר, ליבה אפורה מעט חסמים לבנים 3019.2 306 קנקן 3

טין חום בהיר, ליבה אפורה, מעט חסמים לבנים  3015.2 308 קנקן 4

טין חום בהיר, ליבה אפורה 3015.1 308 אמפורה ? 5
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השכיח בתקופה זו. כלים דומים נתגלו בשכבה 8 בעיר דוד )Berlin 2012:15, Fig. 2.3:11, 14, ור׳ הפניות שם( 

 Guz-Zilberstein 1995:311,( בדור  נחשף  דומה  קנקנים  )Geva 2003: Fig. 5.1, Sj1B(. מכלול  היהודי  וברובע 

Figs. 6.35–6.37:1–5, Type JR 1a–c(, וגם שם הם תוארכו למאות הג׳–הב׳ לפסה״נ.

אמפורה )איור 5:10(.— נמצא שבר גוף יחיד של אמפורה, שלא נמצאה לו מקבילה.

התקופה הרומית המאוחרת 

השייכת   ,Jerusalem Rouletted Bowls מטיפוס  ירושלמית  קערה  היא   1 מס׳  קערה   —.)3–1:11 )איור  קערות  

ו־3  )Magness 2005:105–106(. את קערות מס׳ 2  זו ומתוארכת למאות הג׳–הה׳ לסה״נ  ל־Form 1 של משפחה 

 .)Magness 2005:105–106( ותארכה את ראשית הופעתן למאה הב׳ לסה״נ ,Rilled Rim Basins כינתה מגנס

איור 11. כלי חרס מהתקופה הרומית המאוחרת.
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קנקנים )איור 4:11–6(.— לפי מגנס, קנקנים מס׳ 4 ו־5 שייכים ל־Form 3 )Magness 1993:222–223( ומתוארכים 

.)Magness 1993:224( ומתוארך למאות הג׳–הד׳ לסה״נ Form 4Aלמאות הב׳–הד׳ לסה״נ, ואילו קנקן מס׳ 6 שייך ל־

ספלים )איור 7:11–12(.— לספלים גוף כדורי ובסיס טבעת. לרוב הכלים היה חיפוי שחור מפנים ומחוץ. הספלים 

)דבורה  זו  לתקופה  לשייכם  שאפשר  ייתכן  ולכן  המאוחרת,  הרומית  מהתקופה  אחר  קרמי  ממצא  לצד  נמצאו 

סנדהאוס, מידע בעל פה(. הכלים אינם שכיחים בסביבת ירושלים, אך דומים להם נמצאו בחפירותיו של אלכסנדר 

און בגשר הגדול במנהרות הכותל, ממערב להר הבית, שם הם תוארכו לתקופה הרומית המאוחרת )רחל בר־נתן, 

מידע בעל פה(.

מגנס,  של   Ovoid Oil Lamps with a Large Filling Hole לטיפוס  שייכים  הנרות   —.)15–13:11 )איור  נרות 

נרות אלה לאותו טיפוס,  וסיון שייכו  רוזנטל  גם   .)Magness 1993:249–250( המתוארך למאות הג׳–הה׳ לסה״נ 

 .)Rosenthal and Sivan 1978:99–103, Nos. 406–417( ותארכו אותם למאות הג׳–הד׳ לסה״נ

התקופה הביזנטית 

קערה )איור 1:12(.— הקערה היא מטיפוס Jerusalem Rouletted Bowls, ושייכת ל־Form 4A שתאריכו במאה הו׳ 

.)Magness 1993:187–188; 2003:428, Pl. 18.2:7( לסה״נ

4איור 11. 

תיאור סל לוקוס הכלי מס׳

טין חום, חיפוי שחור כהה על השפה ועל עיטור המקדה 3017.3 308 קערה 1

טין חום, ליבה אפורה, גריסים לבנים 3017.1 308 קערה 2

טין חום־אדמדם, ליבה אפורה, גריסים לבנים 3500.2 350 קערה 3

טין חום, חסמים לבנים 3504.2 350 קנקן 4

טין חום, חסמים לבנים 3008.8 304 קנקן 5

טין חום בהיר, ליבה אפורה, חסמים לבנים 3008.7 304 קנקן 6

טין חום בהיר, גריסים לבנים, שרידי כתמים שחורים מחוץ 3011 306 ספל 7

טין חום בהיר, גריסים לבנים, כתמים שחורים מפנים 3010 306 ספל 8

טין חום בהיר, מעט חסמים לבנים 3008.9 304 ספל 9

3008.10 304

3012.1 306

טין חום בהיר, גריסים לבנים, כתמים שחורים מחוץ ומפנים 3008.13 304 ספל  10

3008.12 304

3009.1 306

טין חום, גריסים לבנים, כתמים שחורים מפנים ומחוץ 3012.3 306 ספל 11

טין חום בהיר, גריסים לבנים 3012.2 306 ספל  12

טין חום־אדמדם/ורדרד 3506 350 נר 13

טין חום־אדמדם 3515 350 נר 14

טין חום־אדמדם 3509 350 נר 15
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.)B3000.2 ,L300 ;2 ( והממלוכית )מס׳B3504.1 ,L350 ;1 איור 12. כלי חרס מן התקופות הביזנטית )מס׳

התקופה הממלוכית

שבר גוף )איור 2:12(.— השבר עשוי ביד ושייך למשפחת Handmade Geometric-Painted, שראשיתה בתקופה 

 Avissar 1996:71–75;( לנפוצה בתקופה הממלוכית  זו הפכה  עיטור  לסה״נ(. שיטת  הי״ב  )סוף המאה  האיובית 

Avissar and Stern 2005:113–116, Fig. 47, Pl. XXXI:1–4(. השבר שייך לקערה, לפך או לקנקן, והוא עשוי מטין 

חום, שמורק וחופה בצבע לבן או קרם ועוטר בדגם הנדסי בצבע חום. כלים דומים נפוצים באזור ירושלים בתקופה 

הממלוכית, למשל בח׳ירבת עדאסה )חלאילה ואבישר תשס״ח:111–112(, ויש ליחסו למאה הט״ו לסה״נ )בנג׳מין 

דולינקה, מידע בעל פה(.

מטבע

דונלד צ׳ אריאל

במערת הקבורה נתגלה פלס של הסולטן הממלוכי אל־ט׳אהר רכן אל־דין ביברס הא׳ )1260–1277 לסה״נ; ר״ע 

:)137478

פנים: \ [- - -] אריה לשמאל \ [- - -].

גב: לא ברור.

Æ, פלס, 1.19 גרם, 16 מ״מ.

.Balog 1964:104, No. 95 ר׳

עצמות אדם 

יוסי נגר

מצב השתמרותן של עצמות האדם שנתגלו במערת הקבורה היה גרוע; הן נבדקו בשטח החפירה והושארו במערה. 

העצמות נמצאו בתוך ששת משכבי הקבורה ופזורות בחלל המרכזי, כתוצאה משוד עתיקות קדום, ולכן לא שוחזר 

 Ubelaker( מנח הקבורה המקורי. הערכת הגיל בתינוקות ובילדים התבססה על מדידת האורך של העצמות הארוכות

על  בעיקר  התבססה  הבוגרים  בפרטים  הגיל  הערכת   .)Hillson 1993:176–201( השיניים  התפתחות  ועל   )1978

הרוחב  פי מדידת  על  נעשתה  הבוגרים  בפרטים  המין  )Hillson 1993:176–201(. הערכת  דרגת שחיקת השיניים 

.)Bass 1987:151( האפיקונדילרי של החלק הדיסטלי של עצם הזרוע

1

2
100
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טבלה 1. הערכת גיל הפרטים ממערת הקבורה 

הערכת גיל )שנים( מס׳ פרטים מיקום
Age at Death Estimation (years) MNI

משכב קבורה מקמר
בוגרים 50> 49–40 39–30 29–20 19–15 14–10 9–5 4–0 Trough Arcosolium

4 1 1 6 L355 מערבי

1 1 L356

1 1 2 L353 צפוני

1 1 1 1 4 L354

1 1 L351 מזרחי

1 1 L352

1 1 1 1 4 חדר מרכזי
Burial Chamber

7 1 2 0 1 0 2 2 4 19 סה״כ

זוהו  הבוגרים  הפרטים  מבין   .)1 )טבלה  ובוגרים  ילדים  תינוקות,  ובהם  פרטים,   19 לפחות  מייצגות  העצמות 

לפחות שלושה פרטים ממין נקבה ופרט אחד ממין זכר. מצב ההשתמרות הגרוע של העצמות לא ִִאפשר זיהוי של 

פתולוגיות, אולם התכונות האפיגנטיות תועדו לצורך מחקרים עתידיים ולצורך הערכה טובה יותר של השכיחות 

הממוצעת של תכונות אלו באוכלוסייה של התקופה הביזנטית בארץ ישראל. 

מערת קולומבריום 2

המערה )L100; תכנית 2(, שנחצבה בסלע גיר רך, נחשפה מפגיעת כלי מכני שפער פתח בדופנה הצפונית )איור 13(. 5

הכניסה המקורית למערה נעשתה דרך פיר מעוגל )כ־1.15 מ׳ קוטר( שנחצב בתקרתה, אך זו נפגמה מהתמוטטויות 

של גושי סלע )איור 14(. הפיר נפתח אל חדר סגלגל, כמעט עגול )7.5–8.5 מ׳ קוטר, 2.7 מ׳ גובה מרבי(, שבדופנותיו 

נחצבו כוכי קולומבריום קטנים )כ־0.2 × 0.2 מ׳ בממוצע, 0.2 מ׳ עומק; איורים 15, 16(. הכוכים סדורים בארבע 

שורות, ומספרם בכל שורה אינו אחיד. המרווח בין הכוכים ובין השורות אינו אחיד אף הוא, כנראה בשל פריכות 

הסלע. קודם לחציבת הכוכים פולסה קרקעית החדר וטויחה, בדומה לדופנות החדר, בטיח אפור )איורים 17, 18(. 

דומה כי היעדר טיח בתוך הכוכים מלמד כי המתקן נחצב במקור כדי לשמש בור מים. אף שהפתח העגול בתקרת 

אלה  מעין  פתחים  מים,  בור  נועד לשמש  כי המתקן  את ההשערה  לחזק  כדי  בו  ויש  מים,  מבורות  מוכר  המתקן 

קיימים גם במתקני קולומבריום )למשל, זילברבוד 2008(. אם אכן מעיד הפיר על בור מים, הרי שמצב דומה זוהה 

במערה שחפרו קגן ואייריך־רוז )2012( בקרבת מקום )איור 4:2(; גם שם נחצב תחילה בור מים, והמתקן הוסב 

לקולומבריום. אפשרות נוספת היא שהטיח נועד ליצור משטח חלק שימנע מטורפים להיכנס למתקן ולטפס אל 

הכוכים )זיסו תשס״א:185(. בבור בדיקה שנחפר במערה לא נתגלה ממצא היכול ללמד על זמנה. 
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תכנית 2. מערת קולומבריום 2, תכנית וחתך )ללא גבהים(.
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איור 13. פתח שנפער בדופן הצפונית של מערת קולומבריום 2, מבט לצפון. 

איור 14. פיר הכניסה למערת קולומבריום 2, מבט לצפון.
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איור 15. הדפנות הדרומית והמזרחית של קולומבריום 2, מבט לדרום־מזרח.

איור 16. פינת הדפנות הדרומית והמזרחית של קולומבריום 2, מבט לדרום־מזרח.
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איור 17. הדופן המטויחת של קולומבריום 2, מבט למזרח.

איור 18. הדופן המטויחת של קולומבריום 2, מבט למזרח. 
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דיון וסיכום

המתקנים מאום טובא שייכים לקבוצה המונה כארבעים מתקני קולומבריום באזור ירושלים )קלונר תשס״ג:31(. 

שיאון  תשנ״ז:25;  )קלונר  זו  בחפירה  שנבדקו  למערות  בדומה  תת־קרקעיים,  בחללים  או  במערות  הותקנו  רובם 

2006; זילברבוד 2007; 2008(, ומקצתם במתקנים דמויי מגדל )Kloner 2000; De Groot 2012:177(. ריכוז מתקני 

הקולומבריום באום טובא הוא הגדול שנחשף בעורף החקלאי של ירושלים, והוא מלמד על מרכזיותו של ענף גידול 

היונים בכלכלת היישוב במקום. 

גידול יונים היה ענף כלכלי נפוץ ורחב היקף בארץ. באזור יהודה ידועים מעל ל־600 מתקני קולומבריום )טפר 

תשמ״ו; זיסו תשס״א(. מתקנים כאלה נפוצים גם בארצות השכנות, כגון ירדן ומצרים, וכן בחבלי ארץ מרוחקים, 

כגון איראן, צפון אפריקה, אסיה הקטנה ומערב אירופה. המקורות הרומיים והיהודיים מלמדים אף הם על ההיקף 

הרחב של ענף גידול היונים )לסקירה, ר׳ זיסו תשס״א(. לשלשת היונים שימשה לזיבול ולדישון שטחים חקלאיים, 

ובשר היונים שימש למאכל ולפולחן בבית המקדש בירושלים )טפר תשמ״ו:172, 183–186; קלונר תשס״ג:31(. 

הממצאים מתקופת הברזל 2 מלמדים על ראשית ההתיישבות באתר. התיישבות בתקופה זו זוהתה כמעט בכל 

ואייריך־רוז 2012(, אף שהיקפה  החפירות והסקרים שנערכו עד כה בח׳ירבת אום טובא ובסביבתה )למשל, קגן 

1, שמקורה ככל הנראה במעלה  זה מפתיע שבשכבת הסחף העליונה במערה  ואופייה טרם הובררו. לפיכך, אין 

המדרון, מצפון למערה, נמצאו חרסים מתקופת הברזל 2. אין זה המקרה היחיד בירושלים ובסביבתה שממצאים 

מתקופת הברזל 2 מתגלים בתוך או סמוך למערות קולומבריום. מקרים דומים מוכרים באום טובא )קגן ואייריך־
רוז 2012(; סמוך לארמון הנציב )עדוי 2016(; בראס אל־עמוד )הרשאה מס׳ A-6653(; בגבעת שאול )זילברבוד 6

2015(; בעיר דוד )De Groot 2012:176–179(; בקרבת גילה )שיאון 2006(, שם נתגלו חרסים מתקופת הברזל בשני 

אתרים סמוך למערת קולומבריום )קלונר תשס״א:74–79, אתרים 150, 152(; באזור בית לחם, שם ממצא מתקופת 

הברזל נתגלה במתקן חצוב סמוך למערת קולומבריום )זילברבוד 2007(; ובשפלה, סמוך למושב אדרת )הרשאה 

מס׳ A-5324; דניאל עין־מור, מידע בעל פה(. עם זאת, החופרים באתרים אלה תמימי דעים כי אין לייחס את מתקני 

הקולומבריום לתקופה זו, אלא לתקופות ההלניסטית והרומית )מזור תשנ״ו; קלונר תשנ״ז:29–30; שיאון 2006; 

Kloner 2000:65*; De Groot 2012:176–179(. לעומת זאת, בעין אל־באיד׳א שבעמאן נחשפה מערה ובה מתקן 

קולומבריום, שתוארך על פי כלי החרס שנמצאו בו לתקופת הברזל Khairy and Kakish 2013( 2(. אולם, דומה 

כי יש להפריך את טענת החופרים, שכן כלים אלה נמצאו בחלקם בתוך מילויים שהושלכו למקום במהלך שוד, 

ואין עדות סטרטיגרפית חד־משמעית לתיארוך המוצע )למסקנה דומה, ר׳ *Kloner 2000:65(. אנו סבורים כי גם 

בחפירתנו אין לקשור את כלי החרס מתקופת הברזל 2 למתקן הקולומבריום. עם זאת, ייתכן כי הם שייכים לשלב 

שימוש במערה שקדם להתקנת הקולומבריום; תכלית השימוש במערה בתקופה זו אינה ידועה, אך ייתכן כי היא 
נקשרה לבית חווה מתקופת הברזל 2, ששרידיה נחשפו מדרום לחפירה.7

במחקר נהוג לתארך את ראשית הופעתן של מערות קולומבריום לתקופה ההלניסטית )המאה הג׳ לפסה״נ; טפר 

תשמ״ו:179–180, 195–196(. כשני־שלישים ממערות אלה שנתגלו בסביבת ירושלים תוארכו לתקופות ההלניסטית 

 Kloner 2000:65*; De Groot ור׳ למשל, שיאון 2006;  )מזור תשנ״ו; קלונר תשנ״ז:29–30;  והרומית הקדומה 
179–2012:176(, וחלקן תוארך לתקופות הרומית והביזנטית )*Kloner 2000:64*–66(. מאחר שבהצטברות העפר 8
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התחתונה במערה 1 נמצאו שברי כלי חרס מן התקופה ההלניסטית ולאור הנוכחות היישובית בתקופה זו בח׳ירבת 

אום טובא ובסביבתה )למשל, קגן ואייריך־רוז 2012; שור 2016(, אפשר בהחלט לייחס את חציבת הקולומבריום 

לתקופה ההלניסטית. 

נראה כי הקולומבריום במערה 1 שימש עד התקופה הרומית המאוחרת, כאשר המתקן הוסב למאגר מים. היחס 

בין המאגר לבין מערת הקבורה אינו ברור, והשינויים שנערכו במערת הקולומבריום כשהוסבה למאגר מים מקשים 

בבירור גודלה המקורי. מערת הקבורה נחצבה ככל הנראה לקראת סוף התקופה הרומית המאוחרת – ראשית התקופה 

הביזנטית, בשלב שבו הקולומבריום ומאגר המים כבר לא היו בשימוש. הממצא הקרמי במערה, ובמיוחד הנרות 

שנתגלו בה, מחזקים הנחה זאת. מערות קבורה דומות, מטיפוס מערות מקמר, נפוצו ברחבי הארץ בתקופות הרומית 

המאוחרת והביזנטית )המאות הג׳–הד׳ עד המאה הו׳ לסה״נ(, וקיימות עדויות לכך שהן החליפו את מערות הכוכים. 

בבית גוברין, למשל, נמשך השימוש בטיפוס זה בתקופה הביזנטית, ובירושלים הוא שולב בתוך מכלולים בנויים 

)אבני תשנ״ז:42, 71–72, טיפוס 2.2.4(. שתי מערות נוספות מטיפוס זה נחשפו בקרבת מקום )עדוי 116:2010–

אולי של  מקומית,  אוכלוסייה  לקבורת  נועדה  היא  כי  מלמד  במערה  האנתרופולוגי  4:1.16(. הממצא  איור   ,117

היישוב הביזנטי שהתקיים במקום, המכונה במסורת הביזנטית ׳מטופה׳ )עדוי 114:2010–115, ר׳ הפניות שם(, או 

של נזירים שהתיישבו במנזר סמוך. 

השרידים שנחשפו בחפירה, ושרידים מחפירות נוספות בסביבה )למשל, אייריך־רוז תשס״ח:134; עדוי 114:2010–

139( מלמדים על יישוב חקלאי שהתקיים בח׳ירבת אום טובא החל מתקופת הברזל. לאחר פער בתקופה הפרסית 

חודשה ההתיישבות בתקופה ההלניסטית. ייתכן שבתקופה זו נבנתה אחוזה חקלאית, שחלשה על שטחים חקלאיים, 

נפוצה  זה  מסוג  התיישבות  צורת  זו.  מאחוזה  חלק  היו  הקולומבריום  שמתקני  אפשר  יותר;  או  אחד  מבנה  ובה 

ביישובים הכפריים ביהודה ובחלק מהעורף החקלאי של ירושלים בתקופה ההלניסטית )טל תשס״ז:130–137, 327(, 

ונראה כי נמשכה לסירוגין לאורך התקופות הרומית המאוחרת והאסלאמית הקדומה, כולל התקופה העבאסית. לפי 

ממצאים שנחשפו באתר בחפירות קודמות )עדוי 114:2010–139( היא חודשה בימי הביניים, בתקופה הממלוכית, 

ונמשכה כנראה בתקופה העות׳מאנית )Hütteroth and Abdulfattah 1977:117( וברצף עד היום. 

הערות

את החפירות ניהלו המחברים מטעם רשות העתיקות. החפירה הראשונה, בחודש יולי 2010 )הרשאה מס׳ A-5856(, נערכה לקראת הקמת בית 1  
ספר, במימון מחלקת הבינוי של עיריית ירושלים. החפירה בחודש אוקטובר 2010 )הרשאה מס׳ A-6035( נערכה במימון חברת הגיחון, תאגיד 

הביוב והמים של ירושלים, לקראת הנחת קווי ביוב בכפר. בחפירות סייעו בילאל טורי, אלכס ויגמן, סימיון גנדלר וכפא מצארוה )פיקוח(, יוסי 

אוחיון ואלי בכר )מנהלה(, ואדים אסמן ויעקב שמידוב )מדידות ושרטוט(, שלמה עממי ואסף פרץ )צילום(, דנית לוי )מדידות GPS(, סעיד אל־

עמלה )גלאי מתכות(, לנה קופרשמידט והילה רוזנשטיין )ניקוי מתכות(, דונלד צ׳ אריאל )נומיסמטיקה(, יוסי נגר )אנתרופולוגיה פיזית(, אירנה 

)זיהוי כלי חרס( ונטליה כצנלסון  לידסקי־רזניקוב )ציור כלי חרס(, יוסף בוקנגולץ )רפאות(, רחל בר־נתן, דבורה סנדהאוס ובנג׳מין דולינקה 

)עיבוד זכוכית(.
חפירה זו נערכה בשני שטחים: שטח 1 נמצא בחלקו הצפוני של האתר, ובו מערת קולומבריום 1; שטח 2 נפתח כ־20 מ׳ מדרום־מערב לשטח 2  

1, ונחפרה בו טרסה או גדרה חקלאית שלא נדונה בדוח. 
3 .A-5529 ,A-4397 את החפירות והסקרים ערכו המחברים. מבין החפירות טרם זכו לפרסום הרשאות מס׳  
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את מתקן הקולומבריום באיור 3:2 חפר זוביר עדוי )הרשאה מס׳ A-5529; נ״צ 221960/626180( מטעם רשות העתיקות, והוא תיעד במהלך 4  
עבודות פיקוח את מתקני הקולומבריום באיור 5:2 )נ״צ 221900/626390( ובאיור 6:2 )נ״צ 221310/626610(. 

המערה תועדה במהירות ולא התאפשרה מדידת גבהים בתוכה.5  
אתר זה נחפר על ידי זוביר עדוי.6  
בחפירה )הרשאה מס׳ A-5529( נמצאו שכבות יישוב אחדות מתקופת הברזל, ובהן מכלול עשיר של ידיות קנקנים הנושאות כתובות וטביעות 7  

הרומית  מהתקופות  חרס  כלי  נמצאו  כן  יוצר.  בית  נחשף  החשמונאית  ומהתקופה  קולומבריום,  מתקן  נחשף  ההלניסטית  מהתקופה  ׳למלך׳. 

הקדומה, הרומית המאוחרת והביזנטית.
8.)Hirschfeld and Tepper 2006( מתקן קולמבריום שנתגלה בִשבטה שבנגב מאוחר אף יותר, וזמנו התקופה האסלאמית הקדומה  

הפניות
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Jerusalim, Khirbat umm Tuba: Columbaria and a burial Cave

Zubair ‘adawi and anna eiriKh-rose

Two columbarium caves were excavated along the outskirts of Khirbat Umm Tuba in the neighborhood 

of Umm Tuba, south of Jerusalem (map refs. 626325–35/222155–65, 626370–80/221760–70; Fig.1:1, 

2). Seven columbaria have been found to date in Umm Tuba and its environs (Fig. 2): the two from the 

excavation described below (Fig. 2:1, 2); a Second Temple-period columbarium cave in the southeast of 

the village (Fig. 2:3); a columbarium installed in a natural cave in the center of the village (Fig. 2:4); two 

documented during inspection work (Fig. 2:5, 6); and a recently discovered columbarium ascribed to the 

Hasmonean period. Bagatti reported two columbaria in the area, but their location is unknown. 

Columbarium Cave 1 (Plan 1; Figs. 1:1; 1:2) lies approximately 200 m northeast Khirbat Umm Tuba, at 

the bottom of a sloping spur of soft chalk that descends southward to a streambed bordering Khirbat Umm 

Tuba on the northeast. Parts of the cave’s roof and most of its southern wall were destroyed in antiquity 

(Fig. 3); the original entrance did not survived. The columbarium niches, which lack any uniform form or 

dimensions, are preserved mostly in the northern wall and only a few remain in the eastern wall. On the 

northern wall they are arranged in two rows at uneven intervals. 

The columbarium dates from the Hellenistic period. In the Late Roman period, two plastered installations 

(L305, L307; Fig. 4) were installed near its eastern end, and a partition wall (W30: Fig. 5) built to their 

west was plastered on its western face. The western part of the cave, which was also plastered, appears 

to have been converted into a water reservoir (Fig. 6). The columbarium cave may have been originally 

smaller, since its niches are found only in the eastern three quarters of the northern wall; it may have been 

enlarged when it was converted into a reservoir. 

At some stage, probably in the Late Roman or Byzantine period, an opening was cut through the 

northern wall of the columbarium/reservoir, leading to a burial cave (L350; Figs. 3, 4) with arcosolia 

hewn into three of its walls (Figs. 7–9), one in each wall. Each arcosolium was divided into two parallel 

burial benches (L351–L356). The burial benches were covered with stone slabs; several were found in 

situ, and others had been thrown into the burial chamber. Human skeletal remains belonging to at least 

19 individuals (Table 1) were found in the burial benches and in the chamber fill. The burial-chamber fill 

yielded fragments of a bowl (Fig. 11:3), a jar (Fig. 11:4) and an oil lamps (Fig. 11:13–15) from the Late 

Roman period, along with the fragment of a late Byzantine bowl (Fig. 12:1). A thirteenth-century CE coin, 

which was probably washed into the cave, was also discovered.

The columbarium cave was filled almost to the ceiling with two soil strata. Alluvium deposits on the cave 

floor (c. 0.5 m thick; L304–L308) contained ceramic finds from the Hellenistic period (late third–second 
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century BCE; Fig. 10), which may attest to the first use of the columbarium cave, as well as pottery from 

the Late Roman period (third–fourth centuries CE; Fig. 11:1, 2, 5–12), during which the columbarium/

reservoir probably fell into disrepair. This deposit was overlain by alluvial soil (L300–L303) containing 

large fieldstones that had toppled down from the partition wall (W30), a few body fragments of Iron Age 2 

pottery (not drawn), as well as a body fragment (Fig. 12:2) and a coin from the Mamluk period. The finds 

were probably washed into the cave from the topographically higher area to its north. 

Columbarium Cave 2 (Plan 2; Figs. 1:2; 2:2) was hewn into a steep, soft limestone slope in the built-up 

neighborhood of Umm Tuba, approximately 50 m northwest of the ancient ruins. The cave was exposed 

in the wake of damage caused by mechanical equipment (Fig. 13); a probe in the cave yielded no dateable 

finds. It was originally accessed via a rounded shaft hewn into its roof (Fig. 14). The shaft opens onto an 

almost circular chamber with small columbarium niches cut into its walls (Figs. 15, 16) and arranged in 

four rows. Before the niches were hewn, the walls and floor of the chamber had been coated with gray 

plaster (Figs. 17, 18). The absence of plaster inside the niches probably indicates that the installation was 

originally quarried out as a water cistern. Another possibility is that the plaster was intended to form a 

smooth surface to prevent predators from entering the installation and climbing up to reach the niches. 

The concentration of columbaria in and around Khirbat Umm Tuba is the largest to known in the 

agricultural hinterland of Jerusalem. It indicates the importance of the pigeon industry in the local economy. 

While the Iron Age 2 finds in Cave 1 attest to the site’s earliest occupation, they give no indication as to 

when the columbarium was installed. Like other columbaria in Jerusalem and the surrounding area, this 

one is attributed to the Hellenistic period. The installation appears to have been converted into a reservoir 

during the Late Roman period, and the burial cave was hewn toward the end of the Late Roman period or 

the early Byzantine period, as indicated by its arcosolia and ceramic finds. 

The remains found in this and other excavations in the region attest to the existence of an Iron Age 

agricultural settlement at Khirbat Umm Tuba. After a gap during the Persian period, the site was 

reoccupied in the Hellenistic period, when a farmstead may have been built there. The site was occupied 

intermittently throughout the Late Roman to the Early Islamic period, including the Abbasid period. The 

site was reoccupied in the Mamluk period and continues to be settled to this day.

Captions to illustrations 

Fig. 1. Location map. 

Fig. 2. Columbaria at Khirbat Umm Tuba and the nearby region. 

Plan 1. Columbarium Cave 1 and the burial cave, plan and sections.

Fig. 3. Columbarium Cave 1, looking north. 

Fig. 4. Plastered installations and burial-cave entrance, looking northeast.
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Fig. 5. Reservoir and plastered face of W30, looking east.

Fig. 6. Reservoir, looking northwest. 

Fig. 7. East burial-cave arcosolium, looking east.

Fig. 8. North burial-cave arcosolium, looking north.

Fig. 9. West burial-cave arcosolium, looking west.

Fig. 10. Hellenistic pottery.

Fig. 11. Late Roman pottery.

Fig. 12. Byzantine pottery (No. 1; L350, B3504.1) and Mamluk pottery (No. 2; L300, B3000.2).

Plan 2. Columbarium Cave 2, plan and section (without evelvations).

Fig. 13. Opening formed in the northern wall of Columbarium Cave 2, looking north. 

Fig. 14. Entrance shaft to Columbarium Cave 2, looking north.

Fig. 15. South and east walls of Columbarium 2, looking southeast.

Fig. 16. Corner of south and east walls of Columbarium 2, looking southeast.

Fig. 17. Plastered wall of Columbarium 2, looking east. 

Fig. 18. Plastered wall of Columbarium 2, looking east. 


