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תודות
יד המקרה היא שהביאה אותי לעסוק בחקר משפחת כלי החרס השחורים מעזה .היה זה בעקבות
פגיעה שפגעו מחפשי זהב תורכי בתיקרת קבר שייח אבו-אובל הסמוך לתל אשדוד ,מדרום לו ,כאשר
הלכו בעקבות מפת כזבים ,וחפרו שם חפירת שוד בסוף שנת  .2000במהלך חפירת השוד הוציאו
השודדים מתיקרת המיבנה מיספר כלי חרס מטיפוס "עזתי מאוחר"  -זה היה השם שבו נהגתי לכנות
כלים אלה במהלך שנות עבודתי בדרום הארץ  -כארכיאולוג חופר ,כסוקר בסקר הארכיאולוגי של
ארץ-ישראל וכארכיאולוג מחוז באגף העתיקות וברשות העתיקות  -זאת כדי להבדילם מקנקני עזה
מן התקופה הביזנטית.
המכלול עורר בי את הרצון לדעת יותר מכפי שהיה ידוע לי על כלי חרס שיוצרו בעזה לפני זמן לא רב,
והיו בשימוש תושבי הדרום בחיי היום-יום שלהם .ביקרתי בעיר עזה מספר פעמים ובה גם בבתי
היוצר ,אך לא חשבתי לתעדם ,כפי שלא חשבתי ,לדוגמה ,לתעד את ייצור היין ביקב הברון .ביקורי
האחרון בבתי היוצר בעזה היה בחברת ידידיי חן כץ ודובי טל בראשית שנת  ,2000לפני שנתקלתי
במכלול מקבר שייח אבו-אובל ,ואז כבר לא יוצרו כלי עזה שחורים .במחוזות עבודתי דרכתי לפעמים
על פני השטח על חרסים אלו ,לפעמים ראיתי כלים שלמים ,אבל לא הכרתי את בתי היוצר של
משפחת כלי חרס זו ,את מיגוון טיפוסיה ,ולא ידעתי מתי החלו לייצר אותה ,לשווקה ומה הייתה
תפוצתה.
היה זה פרופ' סטיב רוזן ,חבר לסקר החירום ,המתמחה בין היתר בחקר תופעת הנוודות ,שעודד אותי
לבחור בנושא זה מכל הנושאים שהצגתי בפניו כמורי בלימודיי לתואר המוסמך .ככל שהתגבש
המכלול והמידע ,נגלתה לי תעשייה מרתקת ,בדומה לתעשיית כלי החרס בחבל עזה-אשקלון בתקופה
הביזנטית ,שבה עסקתי בעקבות חפירת "אחוזת המיל השלישי" באשקלון .אני חב לו תודה רבה על
"העונש" ועל ההנחיה ,שכן אלמלא הוא ,לא אני הייתי כותב על משפחת כלי חרס זו.
כתיבת העבודה ,כמו גם הלימודים ,התאפשרו לי בזכות הנהלת רשות העתיקות וחבריי לעבודה שם,
ואני מודה להם על כך .מרבית הכלים נאספו על ידי במהלך סקרים שערכתי במחוז )סנג'ק ( עזה
ובתיעוד הכלים האחרים נעזרתי בבודדים ובמוסדות .תודה מיוחדת לאורנה גורן אוצרת המוזיאון
למורשת הבדואים במרכז ג'ו אלון ולהנהלת המוזיאון ,על שהתירו לי לצלם ,לצייר ולתאר את הכלים
שבאוספם .תודה לאיתן איילון ממוזיאון ארץ-ישראל ,תל-אביב ,על שהתיר לי לצלם ולתאר את
הכלים שבאוספם .תודה גם לעובדי רשות העתיקות יעקב הוסטר ,דניאל ורגה ,גרגורי סרי ,יעקב
באומגרטן ,ענת גינצבורג ,ופרחיה נחשוני ,שהתירו לי לבחון כלים שנמצאו בחפירותיהם ובמהלך
עבודתם השוטפת ,ולפרסמם .בעבודה מוצג מכלול כלים מחפירות בית-גוברין ומרשה ,ואני מודה
לחברי משלחת החפירות ולעמוס קלונר העומד בראשה שאפשרו לי לצלמם.
תודה לידידיי ,יעקב קלמן ,רחל בר-נתן ואהוד נצר על עזרתם ,ולכל האספנים האחרים על הכלים
שהעמידו לצורך מחקרי מאוספם.
תודה מיוחדת לחברי יגאל בלדגרין על שעות סיור ,ועל צילום ותיעוד של כלי עזה השחורים ושל
תרבותה החומרית של ארץ ישראל מן התקופה העות'מאנית ומתקופת המנדט הבריטי.

חלק מן הכלים צוירו בידי אנה דודין מרשות העתיקות ועל כך אני מודה לה ולהנהלת רשות
העתיקות; חלק אחר צויר בידי הלנה סוקולובסקי מהמחלקה לארכיאו-אנתרופולוגיה באוניברסיטת
בן-גוריון .הלוח המנחה נערך על ידי פטריס קמינסקי וחלק מהכלים רופאו בידיה של אירנה גוטמן -
תודתי להם ולמחלקה לארכיאו-אנתרופולוגיה באוניברסיטת בן-גוריון.
הגישה למודיעים והמיפגשים עמם התאפשרו הודות לידידי עלי ועל כך נתונה לו תודתי.
תודות ליאסר אל-עמור על העזרה בתרגום מערבית ,לרחל על העזרה בתרגום מצרפתית ,לגדי שטרנבך
על העזרה בתרגום מגרמנית ולטלי גיני-ארקינסון על העזרה בתרגום לאנגלית .צילומי השטח נעשו
בידי יגאל בלדגרין ויעקב הוסטר ,ותמיר טל צילם את הכלים .תודה מיוחדת לאהר'לה בן-אריה על
תצלומים מבתי היוצר בעזה ,על בניית הכיבשן בכרם שלום עם הקדר אבו שפיק יוניס אל-מצרי מעזה,
ועל ההסברים על מיבנה התנור ועל הכלים מעשה ידי אבו שפיק יוניס אל-מצרי.
תודה לשרון גל על התמיכה בחומרה ,ליעקב באומגרטן על שקרא ,העיר והאיר ,לפטר פביאן על
עצותיו ולשלומית על העריכה הנפלאה .תודה לדבורה ,ערבה וגלעד על היותם חברי חוליית סקר
ומשפחה.
מחקר זה מוקדש לסוקרי סקר החירום בנגב של האגודה לסקר ארכיאולוגי של ארץ-ישראל על
תרומתם לחקר אזור הדרום של ארצנו.
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תקציר
פרק א'  -מבוא
משפחת כלי עזה השחורים היא קבוצה הומוגנית של כלי חרס עשויים באובניים ,המתאפיינת בצבע
שחור-אפור שהושג בצריפה מחזרת .מרכז ייצורה היה בעיר עזה ועד עתה ידוע כי יוצרה גם בעיירה-
לשעבר ,פלוג'ה .ראשית הופעתה והתפתחותה של משפחת כלי חרס זו היה בתקופה העות'מאנית סביב
שנת  .1700הייצור נמשך עוד כ 50-שנה לאחר סיומה של התקופה העות'מאנית ,בימי המנדט הבריטי
ואחרי הקמת מדינת ישראל עד לשנת  .1975היצרנים והמשווקים ,שהתחרו על כל פלח שוק אפשרי,
ייצרו את כל מיגוון טיפוסי כלי החרס שנצרכו על ידי האוכלוסייה העירונית ,הכפרית והנוודת בחיי
היום-יום.
כלי המשפחה חיקו את כלי המתכת ,האבן ,הזכוכית ,העץ ,והללו ,ובייחוד הפלסטיק ,חיקו אותם.
התעשייה פיתחה מוצרים לבנייה ולכל מזמין .מוצריה היו זולים ואיכותיים ושווקו בשוקי הכדים,
בשווקים השבועיים ובידי רוכלים מבית לבית .בתחילה הופצה במחוז עזה ובהמשך חדרה לסיני,
לעבר הירדן ,לצפון ארץ-ישראל ולחורן .צבעה ,תפוצתה ושכיחותה עשוה למשפחת הכלים הבולטת
ביותר ,השייכת לתקופה העות'מאנית המאוחרת והמנדטורית.
ידיעותינו על תעשיית כלי החרס בארץ-ישראל בתקופה העות'מאנית בכלל ,ועל משפחת כלי עזה
השחורים בפרט ,מועטות .המידע על בתי היוצר ברחבי הארץ ,על טכנולוגיות הייצור ,על המוצרים,
שמותיהם וייעודיהם ,מקוטע ומפוזר .חוקרים ציינו שהתקופה העות'מאנית היא המעורפלת ביותר
והמוזנחת ביותר מחקרית בתולדות ארץ-ישראל .ארכיאולוגים מועטים בלבד עסקו בחקר תקופה זו
בצורה מעמיקה ,וכלי חרס מעטים מחיי היום-יום בתקופה העות'מאנית זכו לפרסום .עד עתה לא
נערך מחקר על משפחת כלי עזה השחורים ,וזאת ,על אף שכיחותה ,תפוצתה הנרחבת והזכרתה על ידי
נוסעים וחוקרים בעבר ,כאחת התעשיות המובילות.
הארכיאולוגיה אינה חייבת הסבר וצידוק על ערכה של הקרמיקה לחקר ההיסטוריה ,שהרי רוחה של
כל תקופה משתקפת גם בקרמיקה שלה ,והרוצה ללמוד את התקופה ילך גם אצל חרסיה .חרסיה של
כל חברה אנושית משמרים ברציפות ובנאמנות את תרבותה וסגנונה ,את השינויים המקומיים
הנובעים מדיפוזיה ואימוץ ,את החידושים הבולטים בידע ,ואת המהפכות הבאות בעקבות הגירה.
בכלי החרס משתקפות גם המערכות המינהלית והחברתית-כלכלית ,וכן הדמוגרפיה ,הטכנולוגיה
והסביבה ,שכן היוצרים של כלי החרס מושפעים מהכלכלה ומהסביבה .המתבונן בכלי החרס יכול
לראות מקורות וטכנולוגיות ייצור ,פונקציות וביקושי שוק ,ערכים וטקסים חברתיים .הצבע ,מיגוון
הטיפוסים ,השכיחות והתפוצה הנרחבת של משפחת כלי עזה השחורים מכתירים אותה כמאובן
מנחה ,הן בגלל ההיבטים הנזכרים לעיל ,והן בהיבט הכרונולוגי-ארכיאולוגי.
הכרונולוגיה ההיסטורית מצביעה על ראשית המאה ה 19-כנקודת מיפנה ,כסיומה של התקופה
העות'מאנית הקדומה וראשית התקופה העות'מאנית המאוחרת .שלושה אירועים התרחשו במרכז
המיפנה :מסע נפוליון ,מותו של ג'זאר פאשה ,מושל עכו ,וכיבושה של ארץ-ישראל בידי מושל מצרים.
תפוצתם של כלי חרס בכלל ,ומשפחת כלי עזה השחורים בפרט ,הושפעה באופן ניכר מהחלוקה
המינהלית של ארץ-ישראל ,וממערכת המיסוי בה .בתקופה העות'מאנית החלוקה המינהלית עברה,
מפעם לפעם ,שינויים קלים ,בהם נשמר מעמדה של העיר עזה כבירת המחוז הדרומי של ארץ-ישראל.
7

בתקופת המנדט הבריטי הפכה ארץ-ישראל ליחידה מינהלית אחת ,והסכמי סחר בין-לאומיים אפשרו
את שיווקם של כלי עזה השחורים בצפון ארץ-ישראל ובחורן.
את הגידול במספר בתי היוצר בעזה ואת הרחבת הייצור לסביבותיה ,ניתן להסביר בביקוש הגובר
והולך למוצרי החרס .הביקוש הזה קשור קשר הדוק לעלייה במספר התושבים ,גידול שהתרחש
כתוצאה מריבוי טבעי והגירה .בין השנים  1943 -1885מיספר בתי היוצר בעיר עזה עלה מ 17-ל.69-
אך לא רק הגידול הדמוגרפי האיץ את ייצור כלי החרס; תרמו לכך גם המצב הביטחוני היציב
והתמורות הכלכליות שהתרחשו בארץ-ישראל במחצית השנייה של המאה ה ,19-שהביאו להאצה
בצמיחה הכלכלית ולגידול בתוצר הגולמי לנפש.
חקר תרבותה החומרית של ארץ-ישראל בתקופה העות'מאנית והמנדטורית מצוי בראשיתו .המחקר
הארכיאולוגי התמקד בחקר מיקטרות החרס והקדרות מלאכת-יד .מעטים ציינו את כלי החרס
המזוגגים ואת כלי החרסינה המיובאים .משום כך מתקבל הרושם ,המוטעה ,כאילו לא הייתה כלל
יצירה במהלך  400השנים בהם שלטה השושלת העות'מאנית בארץ-ישראל .לעומתם נוסעים וחוקרים
אתנוגרפים ציינו את תעשיית כלי החרס כאחת התעשיות החשובות במזרח ,שעסקו בה בכל הערים
ובכפרים אחדים.

פרק ב'  -תעשיית כלי החרס בארץ-ישראל בתקופה העות'מאנית
המידע על תעשיית כלי החרס בתקופה העות'מאנית בכלל ,ועל ייצור משפחת כלי עזה השחורים
בפרט ,מקורו בעבודות אתנוגרפיות ובספרות נוסעים .מהנתונים עולה שבתי יוצר לכלי חרס ולכוסיות
של מיקטרות ונרגילות ,היו קיימים בעזה ,בפלוג'ה ,בחברון ,בירושלים ,ברמלה ,בלוד ,ביפו ,בשכם,
בג'בע ,בנצרת ,בחיפה ובעכו.
מלבד ייצור כלי חרס בבתי היוצר על גבי אובניים ,עשו כלים רבים בידיים ,בעיקר בישובים הכפריים
ולצריכה עצמית .ייצור כלי חרס ביד תועד בכפר א-לבד ממזרח לטול כרם ,ביעבד ,בסינג'יל,
בבאלאטה ,ברמאללה ,באל-ג'יב ,בנחלין ,בסקופיה שברמת הגולן ,בתענך או בסמוך לה ,ובבתים
פרטיים בירושלים .בכפרים אחדים הפך הייצור המקומי ביד במרוצת השנים לשם דבר ,ומוצריהם
שווקו בשוקי הכדים לצד הכלים העשויים על גבי אובניים .כך היה במקרה של סירי הבישול מאל-ג'יב
)גבעון( או של קנקני האגירה מסינג'יל .הכלים מלאכת-יד נוצרו בדרך כלל בידי הנשים ,כחלק
מעבודות הבית והמלאכות הזעירות בהן עסקו בכפרים.
קדרי בתי היוצר ,כיתר קבוצות בעלי המלאכה היו מאורגנים בגילדות ,שנועדו לשמור על אינטרסים
משותפים.
ממרכז הייצור של משפחת כלי עזה השחורים בעזה אנו למדים ,שהיו ארבע יחידות המרכיבות את
שרשרת הייצור :בריכות הפילום ,עמדות האובניים ,אזורי ייבוש הכלים טרם צריפתם ואזור
הכיבשנים .כיבשני עזה התאפיינו בתא שריפה שתיקרתו מקומרת ,ובה חורים עגולים להולכת החום
לתא הכלים שמעליו .סמוך לכיבשנים נערמו ערימות פסולת הכיבשנים וערמות הכלים המיועדים
למכירה .צבעם האפור-שחור של כלי המשפחה היה פרי פיתוח מקומי של קדרי עזה ולא טכנולוגיה
שמקורה במצרים.
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פרק ג'  -מקורות המידע על משפחת כלי עזה השחורים
המידע על משפחת כלי עזה השחורים נאסף מארבעה מקורות :א[ חפירות ארכיאולוגיות ,ב[ סקרים,
ג[ עבודות מאת אתנוגרפים וספרות נוסעים ,ד[ תצלומים וציורים.
במחקר הארכיאולוגי של התקופה העות'מאנית נזכרו כלי המשפחה בדוחות חפירה אחדים .ככלל
קיימות בעיות תיארוך בחפירות של התקופה העות'מאנית ,הנובעות בעיקר מהפרעות מודרניות של
השכבות מתקופה זו .קיים מחסור במכלולים חפורים ובנתונים סטראטיגרפיים .במכלולים שנחפרו,
נדירים המטבעות ,כלי הזכוכית והכלים המזוגגים הניתנים לתיארוך ,ואילו הכלים העשויים ביד ועל
גבי אובניים משך חייהם ארוך.
שלושה סוגי סקרים שימשו כמקור חשוב בבניית קורפוס משפחת כלי עזה השחורים .הראשון הוא
פרסום מימצאי סקר הגולן הדרומי ,שהיה סקר אתנוגרפי .השני הוא סקרים ארכיאולוגיים שיטתיים
שערכה רשות העתיקות-האגודה לסקר ארכיאולוגי של ישראל .הסוג השלישי הוא סקר נושאי-ייעודי
שנערך במהלך עבודת השדה של המחקר הנוכחי.
שני מקורות מידע נוספים על משפחת כלי עזה ועלן תעשיית כלי החרס בתקופה העות'מאנית ,הם
ספרות הנוסעים והמחקרים האתנוגרפיים .עבודות אתנוגרפיות של חוקרים התפרסמו רק לקראת
סופה של המאה ה .19-קדמה להם ספרות המסעות אשר שפכה אור על המזרח בכלל ועל ארץ הקודש
בפרט .ציורים ,רישומים ותחריטים בסגנונות שונים של האומנות האוריינטליסטית הם אחד מן
המקורות החשובים לחקר תרבותה החומרית של ארץ-ישראל .מהם ניתן ללמוד רבות על חיי היום-
יום בארץ ישראל ,ולענייננו על כלי החרס ,צורותיהם וייעודיהם.

פרק ד'  -החלוקה הטיפולוגית של משפחת כלי עזה השחורים
בחרתי לכנות את קבוצת כלי החרס הזו משפחת כלי עזה השחורים ,על פי הגדרת המונח משפחה:
כלים ממינים שונים או מסוגים שונים ,המשתייכים יחד עקב צירוף תכונותיהם ,הדמיון שבחומר וכו'.
המונח טיפוס נבחר לייצג את הפריט בתוך המשפחה .הטיפוסים כונסו לקבוצות לפי ייעודיהם
והשימושים שנעשו בהם ,כגון :כלי מים ,כלים להכנת מזון ,כלי עישון וכו' .לכל טיפוס חלוקה משנית,
תת-טיפוס .כתת-טיפוסים הוצגו כלים שלהם אותו שם ואותו ייעוד ,אך הם נבדלים זה מזה מבחינה
מורפולוגית.
בחלוקה הטיפולוגית מוצגים ארבעים ושישה טיפוסי כלים .לאחדים מהם מצורף נספח ,המציג תת-
טיפוסים שאינם ממשפחת כלי עזה השחורים; לגבי חמישה מהם קיימות עדויות עקיפות שאכן
יוצרו ביד קדרים ,יצרנים של כלי המשפחה )א 7משפך ,א 13כוסות ,ג 3מחבת ,ז 2מנורת נפט ,ט1
דרבוקה( .לגבי שלושה טיפוסים אין כל ראיה לכך שיוצרו במסגרת המשפחה )ב 1כופח ,ח 4כלי
לגחלי נרגילה ,י 3מקטר( אך מאחר שהנחתי שתעשיית כלי החרס בעזה ייצרה את כל טיפוסי כלי
החרס שהיו בשימוש ,הרי זו שאלה של זמן בלבד עד שתימצא ראיה כזאת .כמו כן ,בקטלוג דנתי
בקערות ובקנקני הסוכר בידיעה שאלה לא יוצרו במסגרת המשפחה ,כי הנחתי היא ,שלעובדה זו יש
משמעות כרונולוגית.
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ככלל נבחרו כלי חרס שלמים או תמימים מן הסיבה שרק צורות שלמות מאפשרות לנו להסיק
מסקנות לגבי הייעוד והשימוש שנעשה בכלי החרס ,לגבי תפוצתם וטכנולוגיית ייצורם .קורפוס כלים
שלמים מאפשר חלוקה נכונה לטיפוסים ותת-טיפוסים; וכך ,לכשיימצאו כלים תמימים או שלמים
נוספים ,ניתן יהיה לצרפם לקורפוס זה .תיאור הכלים וקישוטיהם נעשה על פי הלוח המנחה לתיאור
קרמיקה של האגודה לסקר הארכיאולוגי של ישראל .הצבע של כלי המשפחה לא צוין בתיאור ולא על
פי מונסיל ,משום שהוא ברור ובעל גוני שחור-אפור ,אפור ושחור .צבע זה מופיע על פני הכלים מבחוץ
ובחתך ליבתם .תיאור הכלים לווה בציורים ותצלומים ,והעדפתי לציין את מידות הכלים ללא שימוש
בקנה-מידה.
טיפוסי הכלים כונסו ל 12-קבוצות ,המשקפות את ייעודיהם ושימושיהם של הכלים .כלים מסויימים
יכלו לשמש בכמה תיפקודים ,אך הגדרתם הייעודית הרווחת היא שקבעה את מקום הצגתם .דוגמה
לתיפקודים נוספים שהיו לכלים :כלי המים שימשו גם לשמן ,יין ,מיצים למיניהם ועוד ,מתוארים
בהצגת הטיפוס בקטלוג
א'  -כלי מים לשאיבה :א -1אנטל ,א - 2דלי ,להובלה :א -3ג'ארה ,א - 4עסלייה ,לאיחסון :א - 5זיר,
לדלייה :א - 6מורטאס ,למילוי נוזלים :א - 7משפך ,להרתחה :א - 8קומקום ,להגשה :א - 9כוז,
לשתייה :א - 10שרבה ,א - 11כוראז ,א - 12בריק ,א - 13כוסות ,לרחצה ולשטיפה :א - 14כיורים.
ב'  -כלים לחימום ולהבערת אש כירות :ב - 1כופח.
ג'  -כלים להכנת מזון לבישול :ג - 1קדרה ,ג - 2סיר בישול ,ג - 3מחבתות ,ג - 4מסננות ,להכנת הבצק:
ג - 5ערבות ומשארות ,לכתישה :ג - 6מכתשים ,להכנת סוכר :ג - 7כלי סוכר.
ד'  -כלים להגשת מזון ד - 1קערות
ה .כלי חלב ה -1מחבצה ,ה - 2מאחלבה ,ה - 3בורנייה.
ו .כלי איחסון ו – 1קנקנית )חידרייה( ,ו - 2מיכסה.
ז .כלי מאור ז - 1נרות ,ז - 2מנורות.
ח .כלי עישון ח - 1מיקטרות ,ח - 2כוסיות לנרגילות ,ח - 3אבזרי שאיפה בנרגילות ,ח - 4מיתקן לגחלי
נרגילה.
ט .כלי מוזיקה ט - 1דרבוקה.
י .כלי בית י - 1סירי לילה ,י - 2צעצועים ,י - 3מקטרים.
יא .כלי נוי יא - 1עציצים.
יב .אבזרים לבנייה יב - 1כיזאנים ,יב - 2גלילי חרס למעקות ,יב - 3צינורות יב - 4מרזבים.
הגדרת שמותיהם וייעודיהם של הכלים ממשפחת כלי עזה השחורים הייתה אחת המטרות המרכזיות
במחקר זה .לשם כך נבחנו עבודות אתנוגרפיות העוסקות בכלי חרס ובקדרות ,ומתעדות את ייצור כלי
החרס המסורתיים באזורנו .כמו כן נערכו ראיונות עם בדואים תושבי בקעת באר-שבע וערד ועם
כפריים מאזור חברון .קיימות שתי רשימות המונות כלים ממשפחת כלי עזה השחורים .האחת נערכה
על ידי גאת ,בשנת  ,1885ובה נמנו  18טיפוסי כלי חרס שחלקם מלווים בתיאורם .השנייה נערכה על
ידי עארף אל-עארף בשנת  1943ובה נמנו  7טיפוסים ,שאחד מהם לא נמנה על הרשימה הראשונה.
במשפחת כלי עזה השחורים היה עיטור מועט ,וכשהופיע הצטמצם לארבעה מאפיינים :א[ עיטור
פלסטי של רצועות בהונות .ב[ עיטור של הכלים בחריתה טרם צריפתם ובעודם קשים כעור .הדגמים
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כללו :דיקור נקודות ,סירוק קווי ,סירוק גלי ,חריתת כתובות ובמקרה אחד פרחים .ג[ עיטור בצביעה
בפיגמנטים טבעיים ,טרם צריפתם של כלי החרס; הדגם השכיח  -עץ החיים .ד[ צביעה בצבעים
תעשייתיים על פני כלי החרס לאחר צריפתם ,בדגמי עץ החיים ובקווים ישרים או גליים.
העיטור הצטמצם למיספר טיפוסים של כלי מים :הג'ארה ,הבריק והכיור ,ולמכתשים .מיעוט
העיטורים משקף השקעה מועטה בייצור ,תופעה האופיינית לייצור תעשייתי זול .גם בכלים
המעוטרים מדובר בעיטור פונקציונלי ,הבא להצהיר על ייעוד הכלי ולהבדילו מהדומים לו בצורתם,
כדי למנוע טעות.

פרק ה'  -הכרונולוגיה של משפחת כלי עזה השחורים
מצב המחקר הארכיאולוגי בתקופה העות'מאנית מתבטא גם בהצעות לקביעת תחילת הייצור של
משפחת כלי עזה השחורים .יש הסבורים שהחלו לייצר את כלי החרס האלה כבר בתקופה הממלוכית.
אחרים מתארכים את הופעתם בתקופה העות'מאנית יחד עם הופעת המיקטרות ,בסוף המאה ה.16-
זיאדה ציינה שהקבוצה השלישית בגודלה במימצא כלי החרס העשויים על גבי אובניים בתענך,
מתאפיינת בצבעה השחור ובהרכב חומר חולי ,ולדעתה יוצרה כנראה ,ומיוצרת אף כיום ,בעזה.
הקבוצה מופיעה באחוז מצומצם בשכבה  ,8שזמנה המחצית השנייה של המאה ה 17-ופריטיה
מתרבים בשכבות המאוחרות יותר ) .(Ziadeh 1995:220סאלר ,לאור החפירות במנזר סנט ג'והן בעין
כרם הסמוכה לירושלים ,מציע לתארך את זמנה של המשפחה למאות ה 18-או ה19-
) .(Saller 1946: 178רוזן וגודפרנד ) (Rosen and Goodfriend 1993בעקבות תיארוך של שבלולי
חלזונות יבשתיים ,שנמצאו בשכבה שבה נמצאו כלי חרס ממשפחת כלי עזה השחורים ,הציעו לתארך
את ראשית ייצורם בשנת .1700
עד כה לא נמצאו כלי סוכר ממשפחת כלי עזה השחורים ,ואין כל אזכור ליצורם .נתונים היסטוריים,
אתנוגרפיים וארכיאולוגיים מעידים שתעשיית הסוכר המסורתית בארץ-ישראל נעלמה לקראת סוף
המאה ה.17-
עדויות היסטוריות בכתבי חוקרים ונוסעים ,המאזכרות את תעשיית הכלים ממשפחת כלי עזה
השחורים ,החלו להתפרסם רק לקראת סוף המחצית השנייה של המאה ה ,19-שעה שכלי החרס
השחורים הפכו לסמלה של עזה .עדות בלתי-ישירה על תעשיית כלי החרס בארץ-ישראל בכלל ועל
משפחת כלי עזה השחורים בפרט ,ניתן להסיק מכתביו של וולניי במהלך מסעו בארץ-ישראל בשנים
 .1783/4בעדותו מופיע תיאור של בנייה בכיזאנים ובגלילי חרס למעקות ,תוך הדגשה שהמצאה זו
עתיקה במזרח.
ניתוח זמנם של כמה מיבנים הבנויים בכיזאנים ושל מעקות הבנויים בגלילי חרס ,אינו מאפשר
לתארך את ייצורם קודם לשנת  .1700תעשיית כלים זו התקיימה עד אמצע שנות השבעים של המאה
העשרים ,ותהליך דעיכתה ברור ביותר .המלחמה לריבונות באזור והקמת מדינת ישראל בשנים
 1947/8הביאו להפסקת ייצור כלי החרס באזורים שנכללו בתחומי המדינה ,למשל ביישוב-לשעבר
פלוג'ה .התעשייה המשיכה להתקיים ברצועת עזה וכנראה גם לאורך רצועת החוף עד אל-עריש
שבמצרים .בחברון ובמקומות אחרים ביהודה ושומרון המשיכה להתקיים תעשיית כלי חרס
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מסורתית ואפשר שייצרה גם כלי חרס שחורים בגלל הנתק בין מרכזי הייצור באזור עזה לבין אלו
שביהודה ושומרון .מלחמת ששת הימים והתמורות הכלכליות והאחרות שבאו בעקבותיה ביהודה,
בשומרון ,בחבל עזה ובסיני ,הביאו להפסקת ייצורם של כלי החרס השחורים והמסורתיים האחרים
גם במקומות אלה.
כיום ,במיספר מצומצם של בתי יוצר בעזה ,ממשיכים לייצר כלים המשמשים לנוי ,באותם התנורים,
על גבי אותם אובניים ובמסגרת משפחתית ,הכוללת נשים וילדים .כלים אלה הם עציצים שצבעם
חום-אדמדם בהיר המשווקים לצרכנים ישראליים או מיוצאים לחו"ל .הכלים הללו מהווים עדות
אחרונה לתעשייה העשירה והמגוונת של כלי חרס בכלל ולמשפחת כלי עזה השחורים בפרט.

פרק ו'  -היבטים נוספים בתעשיית כלי החרס
הכלים ממשפחת כלי עזה השחורים ,שיוצרו בייצור המוני ,כמוצר תעשייתי ,נדרשו למערכת שיווק
ושינוע מיומנת .מוצרי בתי היוצר נמכרו ישירות ללקוחות או על פי הזמנה .מרביתם נקנו על ידי
סיטונאים אשר עסקו בהפצתם לקימעונאים בשוקי הכדים הקבועים או בשווקים השבועיים שנערכו
בעיירות ובמרכזי הבדואים ,שאליהם הגיעו כפריים ובדואים .רוכלים נודדים שנעו מכפר לכפר ומבית
לבית הביאו כלים ישירות לבתי הצרכנים .שינוע כלי החרס ממרכזי הייצור לשווקים נעשתה
באמצעות בהמות המשא :הגמל ,החמור והפרד .להובלתם פותחו מארזים מיוחדים מעץ וממקלעות
מסנסני תמרים ומחבלים .מעזה הובלו כלים גם באמצעות סירות וספינות שנעו לאורך החוף
לאשקלון ,ליפו וצפונה לחיפה ולעכו .עם פיתוח מערכת הדרכים ,מערך ההובלה הזה הוחלף אט-אט
בכרכרות ,בכלי-רכב ממונעים וברכבות.
כלי חרס שנסדקו או שנשברו  -תוקנו .מלאכת תיקון כלי החרס הייתה אומנות מקדמת דנא ועסקו
בה בעלי-מלאכה שנעו מיישוב ליישוב או מרובע לרובע ,והכריזו על אומנותם .עקבות התיקון ניכרים
בחורי מקדח ובעקבות חומרי מליטה .הכלים שתוקנו היו בשימושם של מעוטי יכולת .חלקם שימשו
ככלים להזנת בעלי חיים ,לגידול דבורים וכדומה .כלים ושברי כלים שימשו כחומר מילוי באוטמים
של כיפות בתים ,ושברי גופים של כלי חרס שולבו בטיח ובפוגות האבנים .שברי כלי חרס נאספו
ונכתשו לאבקה ולכתש חרסים ,ואלה נמכרו כאחד ממרכיבי חומרי המליטה ששימשו במיוחד
לאיטום דפנות בבורות מים .ייצורם ההמוני של הכלים ממשפחת כלי עזה השחורים ומיחזורם ,דומה
לייצור ההמוני ולדרך מיחזור כלי החרס בתקופה הביזנטית בחבל עזה-אשקלון.
מילות מפתח
משפחת כלי חרס ,טכנולוגיה ,ייצור כלי חרס ,טיפולוגיה ,עזה ,התקופה העות'מאנית ,כרונולוגיה,
חלוקה מינהלית ,מסים.
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פרק א'  -מבוא
 .1הקדמה
תעשיית כלי החרס היא צורה של תרבות חומרית ,המתפתחת ומשתנה לאורך הזמן ,אך יש לזכור
שאירועים היסטוריים או פוליטיים לא תמיד יכולים להשפיע מיידית על יצירה תרבותית זו .עמירן
כותבת בדברי ההקדמה לספרה הקרמיקה הקדומה של ארץ ישראל כך" :הארכיאולוגיה של ימינו
אינה חייבת הסבר וצידוק על ערכה של הקרמיקה ועל חשיבות החרסים ללימוד העתיקות וחקר
ההיסטוריה ...רוחה של כל תקופה משתקפת גם בקרמיקה שלה .הרי הרוצה ללמוד את התקופה ילך
גם אצל חרסיה" )עמירן תשל"א .(1:
מאיירס טען ) ,(Myres 1928: 69-71שחרסיה של כל חברה אנושית עשויים לשמר ברציפות
ובנאמנות את תרבותה וסגנונה ,את השינויים המקומיים ,את החידושים הבולטים הנובעים ממגעים
עם שכנותיה ואת המהפכות שהתרחשו בעקבות הגירה .כיבושים מותירים את רישומם בחורבן שלם;
התמזגותם של יסודות גזעיים וחברתיים עשויה להתבטא בסגנון מעורב ,המצטיין לעתים במקוריות
מפתיעה .סאלם ) (Salem 1999:79מניח שבכלי החרס מתבטאים מערכת חברתית-כלכלית,
טכנולוגיה וסביבה .אחרים ,כמו ניקלין ,מניחים שעל כלי החרס משפיעים הכלכלה ,הסביבה
והיוצר) .(Nicklin1972ארנולד ,אשר גישתו המחקרית אקולוגית ,חקר כלי חרס בגואטמלה והתמקד
במינרלוגיה  -בהרכב החומר ובשינויים בו .הוא סבר ששינויים אלו הם תוצאה של התרבות
האוכלוסייה או של שינויים אקלימיים ) .(Arnold 1985רייס ראה בייצור כלי החרס תת-שיטה בתוך
תפישה תרבותית נרחבת ,וטען שדרך הבנת מכלול החיים ,ניתן ללמוד על מסורת תרבותית ועל
השינויים בה .לדעתו ,בין הכוחות המשפיעים על שינויים בכלי החרס ,ניתן למנות מקורות
וטכנולוגיות ייצור ,פונקציות וביקושי שוק ,ערכים וטקסים חברתיים ).(Rice 1984
אני נוטה לקבל את הדעה ,שבכלי החרס משתקפים מסורות ושינויים המושפעים מכוחות משתנים או
יציבים הקשורים לגורמים אחרים בתרבות החומרית ,וכי שלא כפי שסבורים פיקוק וליאו ,לא ניתן
ללמוד עליהם באופן מנותק ,מתוך המצב החברתי-כלכלי ומן המערכת הסביבתית שלהם
) .(Leeuw 1984; Peacock 1982חוקרים אלו מניחים גם ,שכלי החרס המיועדים לשוק המסחרי
חשופים יותר לשינויים מאשר כלים מתוצרת בית המיועדים לצריכה עצמית
).(Leeuw 1977; Peacock 1982
ידיעותינו על תעשיית כלי החרס בארץ-ישראל בתקופה העות'מאנית ממחקרים ארכיאולוגיים ,דלות
ביותר ,והתעשייה כמעט שלא זכתה לאזכורים של נוסעים וחוקרים .ציורים ,רישומים ,תחריטים
ותצלומים המציגים מראות מהווי חייה של האוכלוסיה תיעדו כלי חרס בודדים .ארכיאולוגים
מועטים בלבד עסקו בחקר תקופה זו בצורה מעמיקה ) (Ziadeh 1995: 209-210ורק כלים מעטים
מחרס לשימוש יומיומי ,מן התקופה העות'מאנית זכו לפרסום ) .(Stern 1997: 65מרבית החוקרים
מציינים ,שטרם נעשה מחקר בנושא קרמיקת עזה השחורה וזאת על אף שכיחות המוצרים ,תפוצתם
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הנרחבת והזכרתם על ידי נוסעים וחוקרים שונים )דר Gibson et al.1991:44; 124 :1974
.( Milwright 2000:196; Rosen and Goodfriend 1993:146-147
הפתיחה הארוכה באה להדגיש את האתגר העומד בפני הארכיאולוגיה של ארץ-ישראל העוסקת
בחקר התקופה העות'מאנית .עבודה זו מצטרפת לעבודות המעטות שנעשו על תרבותה החומרית של
ארץ-ישראל בתקופה ההיא ,ומטרתה למחות את הרושם שהוטבע בדברי הפתיחה בספרו של בן-
אריה" :ארץ שכוחת אל הייתה ארץ-ישראל בראשית המאה הי"ט ,כלכלתה פרימיטיבית ,תרבותה
נחשלת ,רמת חייה בשפל המדרגה ,מספר תושביה דל ,עריה קטנות ועלובות ,דרכיה מועטות
ומשובשות ,בקיצור  -מחוז מוזנח של האימפריה העות'מאנית" )בן-אריה  .(13 : 1970תיאור,
שכמדומני נובע מגישתם האתנוצנטרית של חלק מהנוסעים ומהתרשמות המחבר מתיאורים אלו.
החשיפה שעברה בשנים האחרונות התרבות החומרית של ארץ-ישראל מהתקופה שבדיון ,על מרכיביה
השונים :הבנייה ,התעשייה ,החקלאות ,מערך הדרכים ועוד ,מלמדת שתיאור זה מוטעה וכאן ,כבכל
מקום אחר ,התקיימה תרבות ,תרבותה של ארץ-ישראל .תרבות זו על מרכיביה החומריים והאחרים,
פיתחה מוצרים וייצרה אותם ,הטמיעה ושיווקה אותם לאוכלוסיה העירונית והכפרית ולנוודים,
בדרכיה שהיו קיימות משחר ההיסטוריה.
מטבע הדברים ,עבודה זו משלבת מחקר ארכיאולוגי ,היסטורי ואתנוגרפי .העבודה עוסקת במשפחת
כלי עזה השחורים ,אשר הצטיינה במיגוון עשיר של טיפוסי כלי חרס; כלים שהתושבים צרכו בתקופת
השלטון העות'מאני והמנדטורי ובראשית המחצית השנייה של המאה העשרים .מאחר שהעבודה
עוסקת בייצור המוני של כלי חרס בתקופה העות'מאנית ,סברתי שיש להביא לקוראים רקע היסטורי
ולהדגיש את הנתונים הדמוגרפיים ואת מערכות המינהל והמיסוי; נתונים התורמים להבנת מערכות
כלכליות בעבר כמו גם כיום.
בחרתי לכנות קבוצת כלי חרס זו משפחת כלי עזה השחורים ,ובהמשך מכע"ש ,על פי הגדרת המונח
"משפחה" אצל עמירן )עמירן תשל"א .( 5 :העדפתי להשאיר את שם העיר כחלק משמה של משפחת
כלים זו בשל העובדה ששיוכה של המשפחה לעזה כבר מוטבע בספרות ,אף כי כיום ידוע לי ,שכלים
כאלה יוצרו גם מחוץ לעיר עזה.
במהלך המחקר אספתי ותיעדתי טיפוסים ותת-טיפוסים רבים ממכע"ש ,והם מצטרפים יחד לבסיס
לקורפוס קרמיקה של כלי עזה השחורים .הקורפוס הוא כלי קיבול המרכז בתוכו או השואף לרכז
בתוכו את כל הפרטים על נושא מסוים ולא דוגמאות טיפוסיות בלבד )עמירן תשל"א .(11 :במובן זה,
העבודה שלפנינו אינה מהווה קורפוס מלא ,אלא תשתית לקורפוס הכוללת מיון טיפולוגי של כל
הטיפוסים ותת-הטיפוסים של כלי עזה השחורים שהצלחתי לתעד .היו גם כלים שראיתי אך מסיבות
שונות לא הצלחתי לתעד מסיבות שונות.
ציינתי שמכע"ש שייכת לתקופה העות'מאנית ,אך אין פירוש הדבר שייצורה נגמר בתקופה זו .הרי
יצירה חומרית מתקיימת גם אחרי תום התקופה ההיסטורית והאירועים ההיסטוריים והפוליטיים
שהתרחשו בה ,והללו ,כאמור ,אינם יכולים תמיד להשפיע על יצירה תרבותית .הורתה של המשפחה,
ראשיתה ,התפתחותה ועיקר שיווקה חלו ,לדעתי ,בתקופה העות'מאנית ,וקיומה התמשך עד  400שנה
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לערך לאחר ייסודה של השושלת העות'מאנית .לכן יצירה חומרית זו שייכת לתקופה העות'מאנית ,אף
על פי שהמשיכה להתקיים כ 50 -שנה לאחר סיום שליטתה של השושלת הזו.
לצערי ,לא עלה בידי לתחקר קדרים שעסקו בייצור כלי חרס ממכע"ש .ולדון בסוגיות שונות הנוגעות
לטכנולוגיות הייצור של טיפוסי כלי החרס הנדונים בעבודה זו ,לייעודם ,לשימוש שנעשה בהם
ולשמותיהם  -מן השאלות החשובות ביותר לחקר כלי החרס .לכן בחרתי להתבסס על מספר עבודות
אתנוגרפיות העוסקות בכלי חרס ובקדרוּת אשר תיעדו ייצור כלי חרס מסורתיים באזורנו .העבודה
החשובה והמקיפה בהא הידיעה ,ששימשה עבורי מודל לחיקוי היא עבודתו של אנן שנעשתה במצרים,
במדבר המערבי ,באל-קאסר שבנווה המדבר דאח'לה ) .(Henein 1997עבודתו כוללת תיעוד מפורט
של  47כלי חרס מתוצרת תעשייה מסורתית בחברה מסורתית ,תיאור שלבי ייצורם ,השימוש שנעשה
בהם ושמותיהם .זאת משום שמצרים ,שכנתה של עזה ממערב ,הייתה מקור השראה לקדריה,
ושליטיה שלטו כעשור שנים בעזה בתקופה העות'מאנית.
עבודות נוספות מהן שאבתי מידע נוגעות ללבנון ,ביניהן עבודתה של זבולון אשר תיארה את מרכז
הייצור בראשייה אל-פוח'אר שלמרגלות הר דב ,אשר מוצריו שווקו בצפון ארץ-ישראל )זבולון .(1978
עבודתה של האנקי בבית היוצר בבית שיבאב )יישוב הסמוך לביירות( מסייעת להכיר את תעשיית כלי
החרס בלבנון ).(Hankey 1968
תיאורים של אתנוגרפים ושל נוסעים מהווים מקור חשוב להבנת התקופה העות'מאנית בכלל ואת
תעשיית כלי החרס בפרט .לא ניתן לערוך מחקר על התקופה ללא הספרות הזו ,שכן שם ,בין השורות,
חבויות עדויות מחיי היום-יום בארץ-ישראל .מאבות המחקר האתנוגרפי בארצנו ,גאת ),(Gatt 1885
באואר ) ,(Bauer 1903דאלמאן ) (Dalman 1964ואחרים ,שאבתי חומר חשוב על תעשיית כלי
החרס המסורתית בארצנו .מתיאורים של נוסעים כגון וולניי )וולניי  ,(1787מחוקרים ,מכותבי
היסטוריה ומאינפורמנטים למדתי את שמותיהם של כלי החרס ,למה נועדו ואיזה שימוש נעשה בהם.

 .2מטרת המחקר
המחקר עוסק במשפחת כלי עזה השחורים מן התקופה העות'מאנית ,כלים שזכו לאזכורים מעטים
מצד נוסעים ,אתנוגרפים וארכיאולוגים .החוקרים העוסקים בתרבותה החומרית של ארץ-ישראל
ציינו ,שאף כי הכלים היו מצויים מאוד ותפוצתם הייתה נרחבת ,טרם נעשה מחקר מעמיק ומקיף
לגביהם .מטרת העבודה הנוכחית היא לחקור לראשונה את כלי מכע"ש שרק לאחרונה חדלו לייצרם,
וזאת בגישה בין-תחומית המשלבת היבטים טיפולוגיים ,טכנולוגיים ,חברתיים-כלכליים וכרונולוגיים
) .(Leeuw 1977; Peacock 1984; Rice 1984; Salem 1999גישה זו היא הדרך הנכונה ,כמדומני,
לעריכת מחקר מקיף לגבי המשפחה הנדונה.
מהבחינה הארכיאולוגית מטרת העבודה היא יצירת קורפוס של משפחת כלי עזה השחורים ,במובן של
כלי קיבול המרכז בתוכו או השואף לרכז בתוכו את כל הפרטים לגבי נושא מסוים ולא דוגמאות
טיפוסיות בלבד )עמירן תשל"א .(11 :הקורפוס יציג את הטיפוסים ואת תת-הטיפוסים של כלי החרס
במשפחה ויכלול תיאורים ,ציורים ותצלומים של הכלים ,יפרט את ייעודיהם ואת השמות בהם נודעו
באזורים שונים ובקרב אוכלוסיות שונות .במקביל ,המחקר יתחקה אחר טכנולוגיות הייצור ומקורות
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חומר-הגלם ,יבדוק את ארגון בית היוצר ואת שלבי הייצור ,יתאר את האובניים ואת הכיבשנים.
במסגרת זו אערוך לקסיקון מונחים ושמות לכל מרכיב ,כלי ,מיתקן וייעוד ,ואנסה להתחקות אחר
משמעות המונחים ואחר שמותיהם המסורתיים של טיפוסי הכלים השונים.
מהבחינה האתנית-היסטורית מטרת העבודה היא למקם את תעשיית כלי החרס במסגרתה
החברתית-כלכלית :הרכב כוח-האדם בבית היוצר ,ההתארגנות הכלכלית והחברתית של היצרנים,
המחירים ,אופן השיווק והפצת המוצרים באמצעות סיטונאים ,קימעונאים ורוכלים ,מובילים –
ורכּבים .בדיון בחלוקה המינהלית ובמערכת המיסוי בכוונתי להדגיש
ֲח ָמריםַ ,ג ָמלים ,יורדי ים ָ
שנודעת חשיבות רבה לגבי הבנת היקף הייצור ותפוצת המוצרים ,שכן אוכלוסיות שונות רכשו מיגוון
שונה של מוצרים .בעבודה אנסה להראות את השפעתם של הגידול הדמוגרפי ,המצב הכלכלי והמצב
הביטחוני על היקף ייצורה של משפחת כלי עזה השחורים בתקופה העות'מאנית ,כדגם לתקופות
אחרות .יש לציין שלתעשיית כלי החרס התלוו מיקצועות ומוצרים נוספים :מתקני כלי חרס ,יצרנים
של אבקה וכתש חרסים ,סוחרים בשברי כלי חרס וספקים של חומרי בעירה להזנת הכבשנים;
בעבודה נעשה ניסיון לאפיין גם את העוסקים במלאכות אלו.
מהבחינה הכרונולוגית ,מטרת העבודה היא לקבוע מתי החל הייצור של כלי עזה השחורים ,ולעמוד על
שלבי ההתפתחות של הטיפוסים השונים ועל זמנם .לגבי המוצרים שנועדו לבנייה ,ייעשה ניסיון
לעמוד על הקשר בין תאריכי המיבנים לבין זמנם של כלי החרס ששולבו בהם.

 .3חשיבות המחקר
המחקר הנוכחי הוא המחקר הארכיאולוגי הראשון שדן בתעשיית כלי החרס בארץ-ישראל בתקופה
העות'מאנית בכלל ובמשפחת כלי עזה השחורים בפרט .המידע על תעשיית כלי החרס זו ,על בתי
היוצר שלה ברחבי הארץ ,על טכנולוגיות הייצור בה ,על מוצריה ,על שמותיהם ועל השימוש שנעשה
בהם  -מקוטע ומפוזר .ארכיאולוגים מעטים בלבד עסקו בחקר תקופה זו בצורה מעמיקה
) ,(Ziadeh 1995: 209-210ורק כלים מעטים העשויים חרס לשימוש יומיומי מן התקופה
העות'מאנית זכו לפרסום ) .(Stern 1997: 65רוב החוקרים מציינים שטרם נעשה מחקר בנושא
קרמיקת עזה השחורה ,וזאת על אף שכיחותה ,תפוצתה הנרחבת והזכרתה על ידי נוסעים וחוקרים
)דר Gibson et al.1991:44; Milwright 2000:196; Rosen and Avni 1997: 70,80; 124: 1974
 (Rosen and Goodfriend 1993:146-147אף כי טיפוסים בודדים של כלי עזה השחורים זכו
לתיאור ולציון שמם וייעודם ,הרי תיאורי הכלים ,אם ישנם כאלה ,לא לוו בתצוגה )ציור או תצלום(
ולא צוינו שמותיהם השונים באזורים השונים בפי העירוני ,הפלח או הבדואי.
מבחינה מתודולוגית נודעת לעבודה חשיבות ,כיוון שהיא צירוף בין-תחומי של ארכיאולוגיה,
אתנוגרפיה והיסטוריה ,היוצר תמונה ברורה של משפחת כלי עזה השחורים .גישה זו תשמש ,כך אנו
מקווים ,כדגם לחקר התרבות החומרית בכלל ולחקר תעשיית כלי החרס בפרט ,בתקופה העות'מאנית
ובתקופות הקודמות לה .מכע"ש מוצגת על פי הדרך המקובלת בתחום הידע הארכיאולוגי ודבר זה
הוא בעל חשיבות כשלעצמו ,בשל ייחודה של הארכיאולוגיה בתיעוד תרבות חומרית.
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מהמחקר ניתן יהיה ללמוד על הנושאים הבאים:
 .1ארגון הייצור והיקפו ,הטכנולוגיה ואמצעי הייצור ,דרכי השיווק והתפוצה.
 .2שלבי ההתפתחות של התרבות החומרית בתקופה העות'מאנית על בסיס שכיחותם ותפוצתם של
כלי מכע"ש ,שיהפכו לאמת מידה כרונולוגית.
 .3אופי הכלכלה בתקופה העות'מאנית :המיסמכים הכלכליים ,במיוחד אלו העוסקים בגילדות בעלי
מלאכה ,בייצור סחורות ,במיסוי על המוצרים ,בשיווקם ובהפצתם.
הפיתוח המואץ במדינת ישראל גורם להרס אתרים .חוק העתיקות אינו מגן על קבוצת כלים זו ,וחוסר
המודעות לערכם הארכיאולוגי והאתנוגרפי מזרז את היעלמותם .לכן צריך לתעד במהירות רבה ככל
האפשר את תרבותה החומרית של התקופה העות'מאנית בכלל ואת כלי מכע"ש בפרט ,בטרם ייעלמו.
חשיבות מיוחדת נודעת לעבודה הנוכחית ,משום שהיא תשמר כמות גדולה של עדויות המתכלות
והולכות לנגד עינינו .חשוב לתעד את התרבות החומרית העות'מאנית מפני שניתן ללמוד בעזרתה על
החברה בארץ-ישראל קודם להשתנותה במהלך המאה העשרים.

 .4שיטות המחקר
בכדי להציג את משפחת כלי עזה השחורים מההיבט הרחב ,נבנה מאגר נתונים ובו תיאורי כלים
הכוללים ציור ותצלום ,תיאור מילולי ,ציון מקום המוצא ,השם ,הייעוד והזמן שלהם .המאגר מתבסס
על כלים מחפירות ומסקרים ארכיאולוגיים ,מאוספים אתנוגרפיים ציבוריים ופרטיים ,מתצלומים
ומציורים אשר פורסמו .המאגר יתבסס בעיקר על כלים שלמים .שברי כלי חרס אינם מאפשרים
להצביע על השימוש שנעשה בהם ,או לברר את שמם; לכן שברי כלי חרס יופיעו בעבודה הנוכחית רק
לעתים רחוקות .על בסיס המאגר נערך מחקר טיפולוגי ונבנה קטלוג של כלי מכע"ש .סדר הצגת
הטיפוסים בעבודה נגזר מייעודיהם ,כנהוג בעבודות מתחום האתנוגרפיה ,ובדומה לעבודתו של
דאלמאן ) (Dalman 1964:171-246שבה דן בכלי הבית והציגם בארבע קבוצות :כלי אכילה ושתייה,
כלי תאורה ,כלי רחצה וכביסה וכלי איחסון .דרך זו ,המבוססת על ייעוד הכלי ועל השימוש שנעשה
בו ,היא אחת ממטרות העבודה.
מאחר שרק מישלחות חפירה ארכיאולוגיות מעטות תיעדו את כלי עזה השחורים ובקרב אלו נדירים
הכלים השלמים ,נאלצתי לחפש ולאסוף כלים שלמים .לכן ,במסגרת העבודה שעשיתי לקבלת תואר
מוסמך ,ערכתי סקר ארכיאולוגי אשר במהלכו איתרתי ואספתי כלי חרס ממכע"ש ושבריהם באתרי
חניה ובמאהלים ,בחורבות כפרים כגון פלוג'ה ,בריר ,בית-תימא ,ובערים :אשקלון-מגדל ,באר-שבע,
רמלה ,יפו ,לוד וירושלים.
בדקתי תיאורים של נוסעים ,של חוקרים ושל היסטוריונים המתארים את תעשיית כלי החרס
בתקופה העות'מאנית ,על מנת לדעת מה היו השימושים שנעשו בטיפוסי כלי החרס ומה היו
שמותיהם .איתרתי אינפורמנטים מאוכלוסיות שונות :בדואים ,כפריים ועירונים המתגוררים ברחבי
המדינה ,ותיחקרתי אותם ,כדי לברר איך נקראו כלי החרס ,למה נועדו ואלו שימושים נעשו בהם.
טרם עלה בידי לתחקר קדרים שעסקו בייצור כלי חרס ממכע"ש.
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אני מקווה שבעתיד הקרוב תתפרסמנה ותנותחנה תעודות כלכליות ,משפטיות ואחרות אשר ישפכו
אור על ייצור כלי החרס ממכע"ש ,על אופן מיסוי התעשייה ,על מיגבלות השיווק  -אם היו כאלה ,ועל
כל נתון אחר שיעלה.
על פי המידע שנאסף במאגר הנתונים ,נערך ניתוח לגבי מרחב השיווק של משפחת כלי עזה השחורים.
על פי ניתוח הנתונים שנאספו במהלך העבודה ,ובהסתמכות על תיעוד אתנוגרפי מבתי יוצר מסורתיים
אחרים ,התבררה תוכנית בית היוצר .בין היתר ,על מנת לבדוק את זמן הופעת מכע"ש ,איתרתי
במהלך הסקר מיבנים שבהם שולבו כלי חרס ממכע"ש וכלי חרס אחרים מהתקופה העות'מאנית
המאוחרת ,ובחנתי אותם; מעטים הם המיבנים המתוארכים .על מנת לקבוע את זמן בנייתם המשוער
נערך ניתוח סטראטיגרפי וטיפולוגי .תיארוך המיבנים יהווה בסיס לתיארוך הכלים בנוסף למידע
מציורים ,מתצלומים ומתיאורים של כלים שזמנם ידוע.

 .5רקע כללי
הערים עזה ואשקלון והיישובים סביבן היו במהלך התקופה הרומית המאוחרת ובתקופה הביזנטית
מרכזים לייצור המוני של כלי חרס בשל המקורות הזמינים לחומרי גלם איכותיים ,והביקוש הרב
לכלים הללו .בתי יוצר רבים באזור נחפרו ונסקרו וקנקני החבל זכו לכינוי "קנקני עזה" ו"קנקני
אשקלון" )ישראל  ;91 -86 :1993ישראל 1993א' ;93- 91 :ישראל  ;132 -119 :1995עוקד :2001
 .(250 - 227בתקופה הממלוכית ובזו העות'מאנית נודעה לעיר עזה חשיבות רבה; יש הסבורים
שהתקיימה בה תעשיית כלי חרס מן התקופה הממלוכית ועד ימינו )דר ;124 :1974
 .(Schaefer 1989:33בראשית המאה ה 19-הייתה פרנסתם של רוב תושבי ארץ-ישראל על החקלאות.
הערים שימשו כמרכזים למתן שירותים ליישובים הכפריים הסובבים ,ונערכו בהן שווקים ששירתו
את תושביהן ,את כפריי הסביבה ואת הבדואים .בערים וביישובים הגדולים התקיימו מלאכה
ותעשייה זעירה :ייצור שמן בבתי-בד ,ייצור סבון ,ייצור אריגים ואשפרתם ,בורסקאות על ענפיה,
ייצור כלים מחרס ומזכוכית ,ייצור מזכרות מעץ זיית ומחומרים אחרים ,ענף המזון והמשקאות
וטחנות קמח .בערי הנמל היו מספנות קטנות )בן-אריה  .(72 -71 :1983בסוף המאה ה 16-התקיים
בעזה השוק הגדול והחשוב ביותר בארץ ישראל ,בו נסחרו גמלים ,סוסים ,חמורים ,בקר ,עזים,
כבשים ,תבואות ,כותנה ,יין ,ירקות ,כלי חרס ,בדים ,חוטים ,בגדים ועבדים (Hüteroth and
 .(Abdulfattah 1977: 85-92בראשית המאה העשרים התרכז בה הסחר של השפלה הדרומית והנגב
ובעיר היו מספר מרכזים מסחריים :שוק הבהמות ,שוק התבואות ,שוק הירקות ושוק מצרכים אשר
בו נסחרו דגים ,סיד ,מחצלות ,כדים ,תבן ועוד )ברסלבסקי תש"ז.(279 -278 :
תיארוך של שרידים מימי הביניים המאוחרים ועד העת החדשה מורכב ומסובך בשל מחסור
במחקרים ,מחסור במכלולים חפורים ובשל המשכיות בטיפוסי כלי החרס ).(Gibson et al.1991:44
במכלולים שנחפרו נדירים המטבעות ,כלי הזכוכית והכלים המזוגגים ,ואילו משך החיים של כלים
העשויים ביד ועל גבי אובניים  -ארוך ).(Milwright 2000:191
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בשנת  1883ציינו קונדר וקיצ'נר ) (Conder and Kitchener 1883:234-235שבמערבה של עזה
מייצרים כלי חרס שחורים מיוחדים .בשנת  1884גאת התיישב בעזה .הוא מציין שבעיר יש רובע
קדרים ובו  16בתי יוצר ובכל אחד  3תנורים .גאת תאר את טכנולוגיית הייצור ,את הכלים ,את
ייעודיהם ,את שמותיהם ואת מחיריהם ) .(Gatt 1885:70-71 ; Gatt 1885a:179-181בשנת 1885
ביקר בעזה הרב מני וציין שבמקום עוסקים בעשיית כלי חרס )מני  . (51: 1885דאולינג דיווח שבעיר
קיימת תעשיית כלי חרס "עזתית" ומצויים בה  42בתי יוצר ) .(Dowling 1913 :83מייר מספר
שבשנת  1905היו בעיר  50בתי יוצר ) .(Meyer 1966:107ברסלבסקי ביקר בעיר בשנת  1943וציין
שבמערבה של העיר ישנם  69בתי יוצר )ברסלבסקי תש"ז .(278 :עארף אל-עארף ,מי שהיה מושל עזה
בתקופת המנדט ,ציין שבעזה  69בתי יוצר וסיפר על מוצריהם ועל ההיסטוריה של תעשיית כלי החרס
)עארף אל-עארף  . (275- 273 :1943בשנת  1973תיעד דר )דר  (124 :1974את ביקורו ברובע הקדרים
של עזה .הוא כתב שהרובע משתרע על פני כמה דונמים ,ושטחו של בית היוצר הגדול ביותר כ600 -
מ"ר .שיזף תיעד ביקור שערך בבתי היוצר בשנת  1999בכתבה עיתונאית ,וציטט אחד מקדרי עזה,
שלדבריו היו בעזה ,בראשית שנות השבעים 20 ,בתי יוצר )שיזף .(1999
בבתי יוצר אלה ייצרו כלי חרס אשר צבעם שחור-אפור .בגלל איכותם הגבוהה החזיקו הללו מעמד
זמן רב יותר מהכלים שנעשו ברמלה ,בחברון וביפו ,ולכן היו מבוקשים יותר ) .(Gatt 1884 :69כלי
החרס הובלו תחילה על גבי חמורים וגמלים )וולניי/בתרגום אמיר  ,(253 :1966והחל מסוף שנות
השמונים של המאה ה ,19-גם בעגלות בנות שני גלגלים אשר הוכנסו לשימוש על ידי הצ'רקסים
)אביצור ושביט  ,(53 :1983אשר הצטרפו למערך ההובלה והיוו חלק ממנו עד להופעת כלי-הרכב
הממונעים .עם בניית קו מסילת הברזל לעזה על ידי הבריטים ,שווקו הכלים צפונה גם באמצעות
הרכבת ,ואילו לערי החוף הגיעו גם באמצעות סירות.
כלי החרס ממכע"ש הגיעו לשווקים של ירושלים ולערים אחרות ,והגיעו לעכו בדרך הים
) ,(Gatt 1884: 71להרי יהודה ) ,(Gibson et al.1991:44-45לשרון
)כוכבי ובית-אריה  ,(90 - 89 ,35 -34 :1994לעבר הירדן ולחורן )ברסלבסקי תש"ז ,(278 :לעמק יזרעאל
) ,(Grey 1994:61לגליל )מוקארי וגל  ,(54 :1998לגולן )רות  ,(30 :1984לנגב )גזית  ;18 :1996רוזן
 ,(Avni 1992:245; 1996:15-16 ;23 -22 :1994לצפון סיני ולסיני )דר .(125 :1974
צבעם המסחרי השחור של הכלים הוא כתןצאה מצריפה מחזרת )דר ;124 :1974
 .(Gatt 1885:70-71 ; Salem 1999: 77הם כונו "כלי חרס שחורים" )ברסלבסקי תש"ז .(278 :זאת,
וכן העובדה שמרכז הייצור הגדול שלהם היה בעזה ,הביא לכינויים "כלים עזתיים שחורים"
)" ,(Gatt 1885:70-71קרמיקת עזה השחורה" ) (Ustinova and Nahshoni 1994: 173ו"הקרמיקה
השחורה המסורתית של עזה” ) .(Salem 1999: 77אחרים כינו אותם על שם העיר עזה בלבד -
"קרמיקת עזה"" ,כלי עזה" ) .(Milwright 2000:196היו גם שחפצו להדגיש את המוצא האתני של
היצרנים ואת אמונתם וכינו אותה "קרמיקה איסלאמית פלסטינית אפורה" ).(Schaefer 1989:33
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יש הרואים את תחילת ייצורם של כלי חרס אלה כבר בתקופה הממלוכית ).(Schaefer 1989:42-43
אחרים מתארכים את הופעתם לתקופה העות'מאנית ,בסוף המאה ה ,16-יחד עם הופעת המיקטרות
) .(Gibson et al.1991:44-45רוזן וגודפרנד הציעו לתארך את ראשית ייצורם בשנת  ,1700בעקבות
תיארוך קונכיות של חלזונות יבשתיים שנמצאו בשיכבה ובה כלי חרס ממשפחה כלי עזה השחורים
) .(Rosen and Goodfriend 1993:146-147סאלר מציע לתארך את זמנם למאה ה 18-או ה19-
בעקבות החפירות במנזר סנט ג'והן בעין כרם הסמוכה לירושלים ). (Saller 1946: 178
תעשייה זו התקיימה עד אמצע שנות השבעים של המאה העשרים ותהליך דעיכתה ברור ביותר.
המלחמה באזור והקמת מדינת ישראל בשנים  1947/48הביאו להשבתת תעשיית כלי החרס באזורים
שנכללו בתחומי מדינת ישראל ,לדוגמה  -ביישוב פלוג'ה .התעשייה המשיכה להתקיים ברצועת עזה
וכנראה גם לאורך רצועת החוף עד אל-עריש במצרים .בחברון ובמקומות אחרים ביהודה ושומרון
המשיכה להתקיים תעשיית כלי חרס מסורתית ואפשר שזו ייצרה גם כלי חרס שחורים ,בגלל הנתק
בין מרכזי הייצור באזור עזה לבין אלה שבגדה המערבית .מלחמת ששת הימים והתמורות הכלכליות
והאחרות שבאו בעקבותיה ביהודה ,בשומרון ,בחבל עזה ובסיני ,הביאו להפסקת ייצורם של כלי
החרס השחורים ושל אלו המסורתיים האחרים גם במקומות שנזכרו למעלה .כיום ממשיכים,
במיספר מצומצם של בתי יוצר בעזה ,בייצור כלים המשמשים לנוי ,באותם התנורים ,על גבי אותם
אובניים ובמסגרת משפחתית ,הכוללת נשים וילדים .כלים אלה הם עציצים שצבעם חום-אדמדם
בהיר המשווקים לצרכנים ישראליים או המיוצאים לחו"ל )ביקור בעזה שנת  ,(2000והם השריד
האחרון או אולי דווקא המשכיות לתעשייה עשירה ומגוונת.
חוקרים הניחו שבאזור עזה היו בתי יוצר נוספים ,שבהם יוצרו כלים ממכע"ש
) .(Toombs 1985: 106-107אביצור ) (235 :1976מציג מנורה מפלוג'ה ומציין שנעשתה על ידי קדר
מקומי .ואכן ,בשנת  2001מצאתי עדויות לקיומם של שלושה בתי יוצר לפחות ,על גדתו המערבית של
נחל לכיש וממערב לחורבות היישוב פלוג'ה .בבתי יוצר אלה יוצרו כלי חרס הדומים בצבעם ובצורתם
לאלה שיוצרו בעיר עזה.
את הגידול במספר בתי היוצר בעזה ואת הרחבת הייצור לסביבותיה ,ניתן להבין לאור הדרישה
המוגברת למוצרי חרס שבאה בעקבות היווצרות מצב בטחוני וכלכלי טוב ועלייה במספר התושבים,
דבר שהיה תוצאה של הריבוי טבעי ושל הגירה .אוכלוסיית ארץ ישראל הוכפלה במהלך המאה ה19-
)אביצור ושביט  .(49 - 48 :1983אך לא רק הגידול הדמוגרפי היה הגורם להאצה בייצור כלי החרס.
התמורות הכלכליות שהתרחשו בארץ ישראל במחצית השנייה של המאה ה 19-הביאו לצמיחה
כלכלית מואצת ולגידול בתוצר הגולמי לנפש )אביצור ושביט  ,(53 :1983ובראשית המאה העשרים -
להתפתחות התחבורה ואמצעי ההובלה )גרוס .(88 - 87 :1982
מוצרי בתי היוצר היו מגוונים והם שימשו לאגירה ,להובלת נוזלים ומזון ,לשאיבת מים ולהרמת מים
בבארות אנטיליה ,לבישול ,להכנת מזון והגשתו ,למאור )כנרות פתוחים( ,להולכת מים ולניקוז ביוב
)כצינורות( ,לבנייה :כגלילי חרס למעקות ולכיזאנים ) (Clay Vaulting Tubesשמהם הורכבו כיפות
של מיבנים .מספר עבודות תיארו את שמותיהם ושימושיהם של כלי החרס המסורתיים בכלל
)מיחס תרצ"ז ;15 -13:סטבסקי תש"וBauer 1903; Crowfoot 1932; Dalman 1964; ;72 -63:
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 ,(Klein1881ואת אלה שיוצרו בעזה בפרט )דר  ;125 – 124 :1974עארף אל-עארף ;275 - 273 :1943
 .(Gatt 1885:71כן צוינו האנטלים ששימשו לשאיבת מים בבארות אנטיליה ).(Ayalon 2000: 225
הכיזאנים שיוצרו לבניית תקרות מיבנים וגלילי החרס ששימשו לבניית מעקות זכו לאזכורים בחקר
הבית הארץ-ישראלי )קרויאנקר Buckingham 1821:168,262; Canaan 1933: 61, 44 ;152 :1987
;Finn 1866: 97-98; Fuchs 1988: 167,173; Gatt 1885: 69; 71-72; Harvey 1910: 721
; .(Langenegger 1911:17-19; Peterson 1994; 1995:95; Tobler 1853 :163תיאור חשוב של
בניית כיזאנים ומעקות מחרס והציון שבמזרח זוהי המצאה עתיקה ,השתמר בתיאור מסעו של וולניי
שנערך בשנים ) 1785 -1783וולניי  .(258 :1966בניית קימרונות בצינורות חרס השונים בצורתם
מהכיזאנים ובדרך בנייתם ,ידועה מן התקופה הרומית ונמשכה עד לראשית התקופה האיסלאמית
הקדומה ) .(Van 1993:31-32הכיזאנים ,הצינורות למעקות והצינורות להולכת מים ולניקוז ,יוצרו
על ידי קדרי חבל עזה לשימוש בבנייה .בחלק מהמיבנים שולבו כלי חרס תמימים ,אך גם כלים שיצאו
מכלל שימוש בגין פגם ,חלקי כלי חרס גדולים ושברי כלי חרס באוטמי תיקרות הקימרונות והכיפות,
בחומרי המליטה ובמירווחים שבין אבני הגזית )בפוגות( )פינקרפלד .(Petersen 1995:95 ;150 :1943
כלי מכע"ש תועדו במספר מצומצם של פרסומים ארכיאולוגיים בלבד .בדו"חות החפירה של תל חסי
הוצגו מספר קנקנים ופכים השייכים למכע"ש ;(Kenneth1986:64; pl.16–19
)  .(Toombs1985:106–108, 110-112, 114-116כלים נוספים תועדו בחפירות למרגלות תל ג'מה
) ,(Schaefer 1989:42-43ברמות נוף ) ,(Ustinova and Nahshoni 1994:173בעין כרם שבהרי
יהודה ) ,(Saller 1946:178-180ובסטף הסמוכה ) ,(Gibson et al.1991: 44-45בתל יזרעאל
) ,(Grey 1994: 60-61בתל מבורך ) (Stern 1978: 4-5, 8וברמת הנדיב ).(Boaz 2000: 547-580
הכרונולוגיה ההיסטורית מחלקת את התקופה העות'מאנית בארץ-ישראל לשתי תקופות מישנה
עיקריות ,קדומה ומאוחרת )כהן  ;95 :1981בן-אריה וברטל  .(7 :1983הכרונולוגיה הארכיאולוגית
בארץ-ישראל וברחבי אל-שאם ,היא נציבות דמשק ,טרם גובשה.
חקר התרבות החומרית של התקופה העות'מאנית נעשה בעיקרו על ידי אתנוגרפים .המחקר
הארכיאולוגי-כרונולוגי התמקד בעיקר בחקר כלי העישון שהם הבסיס לתיארוך כלי חרס .כלי העישון
היו מוצרים שכיחים בתקופה העות'מאנית וכוללים מיקטרות חרס ,נרגילות וכוסיות פחם וטבק של
נרגילות .הטבק הגיע לאימפריה העות'מאנית בשנת 1600

;(Robinson 1985:151-156

) .(Simpson 1995הייס הציג שתי קבוצות של מיקטרות  -האחת עשויה מחרס אפור והשנייה מחרס
אדום .את הקבוצה האפורה הציע לתארך למן המאה ה 17-עד לראשית המאה ה 18-ואת האדומה
למן המאה ה 18-ואילך ) .(Hayes 1980; Hayes 1992:391-395בראשית המאה ה 19-מוזכרים 2
בתי יוצר למיקטרות בירושלים ו 7-בנצרת ) .(Scholch 1993:127,130,149ברעם מציין שמלבד
הייצור ההמוני של המיקטרות היה גם ייצור מקומי ) .(Baram 1995: 304יהושע מציין שנשים
תימניות הביאו את אומנות הקדרות מתימן ,ואחת מהן נודעה בהכנתן של "פיות הנרגילות" שהיו
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שכיחות ומצויות באותן השנים בקרב בני העדה התימנית )יהושע  .(58 :1978יתכן שחלק מהקבוצה
האפורה יוצר בעזה.
מקור חשוב להבנת תעשיית כלי החרס הם הציורים ,הרישומים והתחריטים ,אשר מראשית המאה
ה 19-היו מציאותיים יותר מקודמיהם ,ובהם הוצגו מראות מהווי חייה של אוכלוסיית ארץ-ישראל.
על סף המחצית השנייה של המאה ה 19-החלו לתעד במצלמה ,ובשנות השמונים של המאה ההיא
נרכש הידע הטכני להכנת גלופות .בתצלומים אלו תועדו גם כלי חרס והם משמשים מקור חשוב
ללימודם) .בן-אריה . (18 -16 :1970

 .6רקע היסטורי
 6א'  -המסגרת הכרונולוגית ההיסטורית בתקופה העות'מאנית
התקופה העות'מאנית בארץ-ישראל החלה עם הכיבוש על ידי האימפריה ,בשלהי שנת ,1516
והסתיימה בשנת  1916שעה שנכבשה הארץ בידי הבריטים .במשך  400שנה שלטה באזור אימפריה
אחת תחת הנהגת בני שושלת אחת שראשיתה בשנת  .1300תקופה זו מחולקת לשתי תקופות-מישנה:
התקופה העות'מאנית הקדומה ,שהחלה עם כיבושה של ארץ-ישראל בשלהי  1516ונגמרה בשנת ,1804
שנת מותו של ג'זאר פאשא שליט עכו )כהן  ;(95 :1981והתקופה העות'מאנית המאוחרת ,אשר יש
הרואים את ראשיתה במסע נפוליון בשנת  ,1799או כאמור ,בשנת  .1804המאחרים רואים את
ראשיתה בשנת  ,1831בשעה שנכבשה ארץ-ישראל על ידי אברהים פאשא ,בנו של מוחמד עלי מושל
מצרים )בן-אריה וברטל .(7 :1983
ארץ-ישראל נכבשה בשלהי  ,1516בתקופה הקלאסית של האימפריה העות'מאנית ,תקופת שלטונו של
הסולטן סולימאן המכונה "המחוקק" או "המפואר" .המחצית הראשונה של המאה ה 16-מתאפיינת
בגידול ניכר בשיעור האוכלוסייה כתוצאה ממינהל תקין וביטחון ,ובעקבותיהם בעלייה בפעילות
הכלכלית .בשליש האחרון של המאה ה 16-ובמשך המאה ה 17-חל קיפאון מסוים בפעולות השלטון
העות'מאני ואף ניכרה ירידה באימפריה כולה .וכך ,בשנת  1696נאלץ הסולטן לוותר לראשונה על
שטחים באירופה .במהלך המאה ה 18-האימפריה העות'מאנית נחלה מפלות מידי האוסטרים
והרוסים ובהסכמים שנחתמו איבדה שטחים ,בעיקר בצפונה .מצבה של האימפריה השפיע על כל
תחומי החיים ,ובארץ-ישראל המשמעות הייתה התרופפות הביטחון והתדרדרות במצב הכלכלי .על
רקע תהליכים אלו צמחו שליטים מקומיים ועצמאיים-למחצה כדאהר אל-עומר ואחריו ג'זאר פאשא.
מסע נפוליון בשנת  1799הותיר אחריו הרס רב ,אך לעומת זאת פתח תקופה חדשה במזרח התיכון
)כהן .(100- 93 :1981
התקופה העות'מאנית המאוחרת מתחלקת לפרקי-מישנה הנבדלים באופן בולט האחד מרעהו :השנים
 1831- 1804היו תקופת השליטים המקומיים .בעשור השנים  1840-1831שלט בארץ ישראל מושל
מצרים שמרד באימפריה .השנים  1876 - 1840היו שנות הרפורמה )התנט'ימאת( שבמהלכן התייצבה
הארץ וגברה הנוכחות האירופית .השנים  1908 -1876היו שנות שלטונו של הסולטן עבד אל-חמיד
השני ,שנות ריאקציה ואחריהן שנות מאמצי פיתוח וייצוב .השנים  1914 -1908היו שנות מהפכה
מדינית בתורכיה ,שנים שעוררו בארץ-ישראל צפיות שנכזבו .השנים שבין  ,1918 - 1914ימי מלחמת
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העולם הראשונה ,מתאפיינות בשלטון צבאי עות'מאני .בתקופה העות'מאנית המאוחרת התחוללו
הרס וחורבן בחלקים שונים של הארץ ,בעיקר במישור החוף ,בגלל מרידות ,מלחמות ,מגפות ופגעי
טבע קשים .לצד אירועים אלו ניתן להבחין בתהליך רצוף של תמורות שקצבן הואץ לקראת סוף
המאה ה ,19-תמורות ששינו את פני הארץ ,את החברה ואת התרבות בה )ברטל ושביט .(11-13 :1983
עם כיבוש ארץ-ישראל על ידי אלנבי ,החלה תקופת המנדט הבריטי ,שנמשכה כ 30-שנה ,בין השנים
 1947 -1917/18וסיומה במלחמת העצמאות ובהקמת מדינת ישראל .כתוצאה ממלחמת העצמאות
נחלקה ארץ-ישראל המערבית בין מדינת ישראל לבין ממלכת ירדן .חלוקה זו לא עמדה בעינה ימים
רבים ,ובשנת  1967אוחדו שוב שטחי יהודה ,שומרון ורצועת עזה תחת שלטון מדינת ישראל .בשלהי
המאה העשרים ניתנה למיספר אזורים ברשות הפלסטינית אוטונומיה שלטונית  -מהלך שלא צלח -
וחבלי ארץ אלו ברובם עדיין בשליטת מדינת ישראל.
בשנות תהפוכה אלו עברו על התעשיות המסורתיות תמורות רבות ,וחלק גדול מהן נעלם .באופן אישי
הייתי עד לבורסקאות המסורתית סמוך לשכם שחדלה .מלאכות הטווייה ,האריגה והצביעה של צמר
הצאן נעלמו ,משום חוסר ביקוש לצמר הצאן ,הנזרק כיום לאחר הגז .תעשיית הזכוכית בחברון
הושבתה ובאזור הכיבשנים של קדרי חברון נבנו מינסרות אבן .תעשיית המזכרות לצליינים בבית-
לחם ובירושלים קיימת אומנם ,אך בלי חרטי כלי האבן ,משבצי הצדף וגלפי עץ הזיית .בעת ביקורי
בעזה בשנת  2000עדיין היה קיים ייצור כלי חרס ,אך הקדרים המעטים שנותרו חדלו זה כשני עשורים
לייצר את משפחת כלי עזה השחורים .ייצור כלי חרס נמשך שם ועיקרו ייצור עציצים ושאר מוצרי נוי,
באותם בתי יוצר ,על גבי אותם אובניים ,מאותו חומר ועל ידי אותם אנשים .את ימיה האחרונים של
תעשיית כלי החרס המסורתיים ניתן לראות במיספר טיפוסים שבסיסם חורר לניקוז מים ,שכן הם
נמכרו כעציצים לשוק הישראלי.
 6ב'  -החלוקה המינהלית בתקופה העות'מאנית
בדיון בייצור ,בשיווק ובהפצה של כלי החרס נודעת חשיבות לחלוקה המינהלית של הארץ .החלוקה
המינהלית מציגה את היחידות הארגוניות ,האזוריות ,הכלכליות ,הצבאיות והשיפוטיות .בתקופות
מסוימות ,היחידה הארגונית משקפת את התחום הרגיונאלי שבו מתרחשת הפעילות הכלכלית
והתרבותית בכללותה והתרבותית החומרית במיוחד .מטבע הדברים יש לצפות שביחידה אורגנית
ייצרו וישווקו כלי חרס המשקפים את צרכי האוכלוסייה המקומית ואת סגנונה ,וזאת על פי ידע
טכנולוגי מוכר ונרכש ,המבוסס על מקורות הטין.
בתקופה העות'מאנית ,החלוקה המינהלית תיפקדה על פי ה"קאנון נאמה" והשריעה" .הקאנון נאמה"
מבטא את רצון הסולטן ואת המנהגים והנְ הלים שהשתרשו במשך השנים .הוא קבע את ההתנהלות
בענייני מסים ,ארנונות ,מכסים ותשלומים אחרים שהטילו השלטונות על התושבים .הוא גם דן
בסדרי הצבא ,בחלוקת אדמות ההפקד )ה"וואקף"( ,בהלכות מסחר ומלאכה .השריעה ,החוק הדתי
המוסלמי ,מבוססת על הקוראן ,על המסורת שבעל-פה ועל פסקי-הדין של חכמי הדת המוסלמים ושל
ה"עולמא" ,שהם נבחרי המערכת הדתית העות'מאנית.
החלוקה המינהלית של ארץ-ישראל עברה שינויים קלים במהלך  400השנים בהן שלטו בארץ
העות'מאנים .בתחילת ימיה חולקה האימפריה לפלכים )איאלת או ולאיאת( ,אלה חולקו למחוזות
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)סנג'ק( וכל מחוז לנפות )נאחיה( .מחוז עזה היה לחילופין מחוז עצמאי וחלק מפלך דמשק או
ירושלים ,כשהייתה לפלך .בתחילה התחלק מחוז עזה לשלוש נפות :עזה ,רמלה ולוד .במהרה צורפה
לוד לרמלה )בן-צבי תשכ"ח .(93 :במחצית המאה ה 17-חל שינוי בחלוקה המינהלית של המחוז ,ולצד
נפת עזה נזכרות מג'דל ,רמלה ולוד ,וכן יפו ואשקלון ששימשו כנמלים ובהן ישבו סוכנים מסחריים
)בן-צבי תשכ"ח .(97 :בסוף שנות השיבעים של המאה ה 18-נשלטה עזה על ידי שליטי מצרים ,ששלחו
אליה מושל מטעמם )בן-צבי תשכ"ח .(100 :בראשית המאה ה 19-כבר קיים מחוז יפו לצד רמלה ועזה,
ומושלו היה מחמוד אגא המכונה "אבו-נבוט" .בתקופת השלטון המצרי ,בשנות השלושים של המאה
ה ,19-הייתה ארץ ישראל חלק מפלך צידון ובין מחוזותיה נמנו יפו ועזה .לאחר שנסוגו המצרים
מארץ-ישראל עלתה חשיבותה של ירושלים ,ובשנת  ,1864בעקבות חוק המינהל המחוזי ,קיבלה מעמד
של מתצרפלך ובה נכללו המחוזות עזה ויפו ,חלק גדול מן הנגב ושטחי מחוז ירושלים שכללו את
חברון .החוק הנזכר יצר חלוקה מינהלית מחודשת .במקום הפלכים )האיאלתים( לשעבר ,באו עתה
ולאיאתים שבראשם עמד ואלי; אלו נחלקו לסנג'קים או למתצרפלכים המנוהלים על ידי מתצרף,
והללו חולקו לנפות )קדא( שבראשן קאימקאם ,והללו לנפות-מישנה )נאחיה( שבראשם מדיר ,כפרים
)קאריה( ושכונות שבראשם מכתארים )קושניר .(34- 24 :1983
בתקופת המנדט חולקה ארץ-ישראל למחוזות ולנפות בשיטה העות'מאנית ,אך בשל שטחה המצומצם
ויעילות המינהל הצבאי הבריטי הפכה הארץ ,למעשה ,ליחידה מינהלית אחת ומחלקות המינהל
המרכזי שירתו את כל שטחה )שביט וביגר .(88 :1982
 6ג'  -המיסוי בתקופה העות'מאנית
המדיניות הכלכלית באימפריה ,המסחר הבין-לאומי ,שאלת הבעלות על הקרקעות ושיטות המיסוי
קשורים להבנת ייצור כלי החרס .התרבות האוכלוסייה ,הרחבת שטחי האדמות המעובדות בכפרים
ובפרברי הערים השפיעו במישרין על פיתוחה של התעשייה החקלאית ,ועל המלאכה והמסחר וכך גם
על ייצור כלי החרס .ירידתו הכלכלית של הכפר גרמה לשפל כלכלי בעיר  -שאינה יכולה להתקיים בלי
הלקוחות הכפריים .בראשית הכיבוש העות'מאני היה מצבם של האיכרים טוב ,חל גידול באוכלוסייה
והמס לא הכביד על תושבי הארץ .אולם עם התרוששותה של האימפריה העות'מאנית ,בגלל סיבות
מדיניות וכלכליות ,הוכבד עול המסים וההיטלים השונים וקרקעות נזנחו .לדעת בן -צבי השיממון
באדמות השפלה והעמקים נגרם בעיקר כתוצאה מדלילות אוכלוסייה ,מחוסר מרץ ומחוסר חריצות
ולא בגלל השתנות תנאי הביטחון .מצבם של בעלי המלאכה ,החנוונים והסוחרים היה טוב יותר
ממצבם של עובדי האדמה .בסוף המאה ה 18-המסחר החל להתפתח ,אך עדיין תוך מגבלות רבות.
מחסור בדרכים ובאמצעי הובלה ,מצב בטחוני גרוע ומסים כבדים מנעו את צמיחתו המהירה
)בן-צבי תשכ"ח.(58 -52 :
המסים ,הארנונות והמכסים הוטלו בצו הסולטן ונתקנו בקאנונים .מלבד השלטון הממלכתי גם זקני
הרבעים )השייחים( ואנשי דת צופים יכלו להטיל מסים ,שניגבו מהאוכלוסיה העירונית ומזו
החקלאית .מספר מסים ישירים ועקיפים השפיעו על עלות כלי החרס שהופצו באמצעות סיטונאים,
קימעונאים ורוכלים בשווקים ובחנויות ,או שהובלו בדרכי היבשה והים .על היקף המיסוי הישיר על
ייצור כלי חרס ,ועל חלקו היחסי בתוצר הגולמי הכללי בערים עזה ורמלה אנו למדים מרישומי
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המסים מהשנים  .1596/7בעזה ניגבו  600אקצ'ה וברמלה ניגבו  200אקצ'ה
) .(Hüteroth and Abdulfattah 1977: 90-91המס ניגבה מהקדרים ,כמו מיתר בעלי-המלאכה ,בידי
מנהיג הגילדה שהיה בעל תואר שייח .בעלי החנויות בשווקים והרוכלים שילמו מס חודשי )מושאהרה(
לפקיד השווקים )המחתסב( .נוסף לכך התקיימה שיטה מפותחת של מכסים פנימיים על שינוע
סחורות ,שניגבו בח'אנים בכניסה לערים או בנמלים; תושבי הארץ שילמו בין  2%ל .11 % -נהוג היה
לשלם למתווכים )סמסאריה או דלאליה( תשלום רשמי ,כאשר היו שותפים בעסקות .היה קיים מס על
חומרי גלם )רסם קפאן( ,ובנמלים נהוג היה מס פריקה שכנראה נקרא "סלאמת" .סוג מס אחר היה
מס דרכים מיוחד ,כעין מכס ,שנקרא ח'פארה; המס ניגבה מתיירים אבל גם מסוחרים מקומיים.
נוסף לכל המסים ,הוטלו קנסות )בלצ'את( למיניהם ,שייתכן שהיו סוג של סחיטה )ח'ואה(
)בן-צבי תשכ"ח .(122 -114 :לגבי תשלום מס ה"גפר" או "ח'פר" )ח'פארה לעיל( ,שהיה מס דרכים
שניגבה בשיעורים קבועים על מיטענים שונים ,וכן לגבי מסי גולגולת שניגבו מצליינים נוצרים
ויהודים ,ניתן ללמוד מנתונים מן המאה ה .16-בעזה וברמלה גבו על מיטען גמל  4מטבעות כסף
)אקצ'ה( ,על מיטען סוס או פרד  2מטבעות כסף ועל מיטען חמור  1מטבע כסף .התשלומים ניגבו
בתחנות המעבר הרשמיות )כהן .(303 :1990
עם כיבושה של ארץ-ישראל על ידי הבריטים והחלת המנדט ,המשיך הממשל הבריטי לגבות את
המסים שהיו נהוגים באימפריה העות'מאנית ,אולם משנת  1918הוכנסו בהדרגה שינויים במערכת
המסים .הרפורמה הקטינה את נטל המסים ,שרבץ בעיקר על עובדי האדמה .ההכנסות ממסים בשנים
 1932 -1921התפלגו כך ,שכמעט מחצית מהמסים התקבלו ממכסים;  9.5 %התקבלו מבלו על מוצרי
טבק ומשקאות אלכוהוליים;  20%מהמסים על עסקות ניגבו בצורת אגרות ,רישיונות ובולי הכנסה.
במהלך שנות השלושים נמשכה העלייה בהכנסות ממכס וממסים עקיפים ל 88.5 % -מסך כל המסים,
בעוד שהמס על היבול החקלאי ירד בהתמדה ,מ 16%-בשנת  ,1922עד  0.1%בשנות מלחמת העולם
השנייה .תעריפי המכס עודדו את התעשייה המקומית והגנו עליה ,אולם כוחה נחלש במידת-מה
בעקבות הסכמי המכס עם סוריה ולבנון בשנת  1921שיצרו אזור סחר חופשי ממכסים שבו נעו
סחורות  -ובהן כלי חרס  -לשני הכיוונים .הסכמים אלו שונו רק בשנת ) 1939גרוס .(112 -109 :1982
 6ד'  -הנתונים הדמוגרפיים בתקופה העות'מאנית והמנדטורית
את הגידול במיספר בתי היוצר בעזה ואת הרחבת הייצור לסביבותיה  -עיקר עיסוקה של עבודה זו,
ניתן להבין כתוצאה מהביקוש הגובר למוצרי חרס .הדבר קשור קשר הדוק לעלייה במספר התושבים,
שבאה כתוצאה מהריבוי הטבעי וההגירה שגדלו ,עד להכפלה של אוכלוסיית ארץ-ישראל במהלך
המאה ה) 19-אביצור ושביט  .(49-48 :1983אך לא רק הגידול הדמוגרפי האיץ את ייצור כלי החרס;
תרמו לכך גם התמורות הכלכליות שהתחוללו בארץ ישראל במחצית השנייה של המאה ה,19-
שהאיצו את הצמיחה הכלכלית והגדילו את התוצר הגולמי לנפש )אביצור ושביט  (53 :1983ומצב
ביטחוני יציב.
לפני כחמישים שנה ,על סמך חומר מארכיונים תורכיים ,כתב לואיס שהתקופה העות'מאנית הייתה
עד אז המעורפלת והמוזנחת ביותר בתולדות ארץ-ישראל .הוא הניח ששפע החומר שבארכיונים
התורכיים עשוי במשך הזמן לפזר את הערפל )לואיס תשי"ג .(189 :אולם ,למרות תיקוותו של לואיס,
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החוקרים עדיין נתקלים בקשיים מתודיים וענייניים כשהם עוסקים בחקר התקופה העות'מאנית
בכלל ובנתוניה הדמוגרפיים בפרט .נוסעים רבים הותירו בידינו נתונים על מיספר התושבים במקומות
בהם עברו ,נתונים שהם פרי התרשמות או הערכה סתמית ובלתי-מקצועית.
הנתונים שעליהם הסתמכתי לקוחים מסידרת הספרים "ההיסטוריה של ארץ-ישראל" שבה מרוכזים
מחקרים דמוגרפיים ,המציינים את מידת האמינות של נתונים כשהם משוערים .בין הנתונים
המובאים על ידי החוקרים קיימים פערים גדולים ,דבר הנובע מבחירת ְמ ַקדמים שונים למספר נפשות
בבית אב וזאת בעיקר לגבי המאה ה .16-הנתונים מסוף המאה ה 16-ועד ראשית המאה ה19-
משוערים ,והם שיקלול של נתוני נוסעים .בסיס נתונים דמוגרפי אמין וראשוני מן המאה ה 16-נערך
בשעה שהשלטון המרכזי היה יעיל .השלטון ,שרצה לגבות מיסים ביעילות וביסודיות ,ערך מדי כמה
שנים מיפקדי אוכלוסייה בהם נרשמו התושבים לפי בתי אב )ח'אנה( ,כל אחד בשכונה בה גר ,בעיר או
בכפר .תוצאות מיפקדי המאה ה 16-שהשתמרו בארכיוני האימפריה העות'מאנית ופורסמו ,מאפשרים
לשחזר את התמונה הדמוגרפית בארץ-ישראל ,אומנם בהשערה מסוימת ,שכן הרישום העות'מאני
מציין בתי אב בלבד .על מנת להגיע לסך כל התושבים יש להכפיל את מספר בתי האב במספר הנפשות
בכל בית אב ,נתון שאינו קיים .מקדמים מקובלים למספר נפשות בבית אב בתקופה ההיא נעים בין 5-
 7נפשות .כהן ,לדוגמה ,בחר במקדם של  5נפשות לבית אב )כהן  (157 - 156 :1981וכך גם היטרות'
ועבדול פאת'אח ) .(Hüteroth and Abdulfattah 1977: 36שור ,במאמרו הדן ביחס המספרי בין בתי-
אב לסך כל הנפשות בערי ישראל בתקופה העות'מאנית מנתח את נתוני המיפקדים של בתי האב ואת
נתוני סך כל התושבים ,ומגיע למסקנה שהיחס הוא ) 1:4שור  .(106 :1980שמלץ ,שעסק בתושבים
באזורי ירושלים וחברון בראשית המאה העשרים ,והתייחס למספר הנפשות במשק הבית שהוא בית
האב )המכונה "מסכן" במיפקדים שלפני המאה העשרים ובמיפקד של שנת  ,1905ו"בית-נושב"
במיפקד שנערך בשנת  ,(1931מציג נתונים המשתנים ממיפקד למיפקד בשנים השונות .ההסבר העיקרי
לחוסר-ההתאמה בין המקורות באשר לגודלו הממוצע של משק הבית ,לגבי שנים שונות ,ובין קבוצות
אוכלוסיה שונות בשנה מסוימת ,כמו במיפקד ב ,1905-נעוץ בהבדלים בנהלי הרישום ובמטרות
המיפקד .הוא מדגיש שהתמונה המצטיירת מן ההבדלים הניכרים בין משקי הבית ,שנרשמו באזורי
ירושלים וחברון במשך תקופה מוגבלת ,עגומה; תמונה המערערת את הנטייה לכפול את סך כל מספר
בתי האב במספר אחיד במשך מאות שנים ,באופן גורף לגבי אזורים שלמים )שמלץ .(154- 147 :1985
רוב תושבי ארץ-ישראל בתקופה העות'מאנית חיו בכפרים; בזמן כיבוש הארץ על ידי העות'מאנים היו
בה שש ערים בלבד .לא תמיד היו הערים יחידות היישוב הגדולות מבחינת מספר תושביהן .רמלה לא
הייתה גדולה במספר תושביה ממגדל ,ואוכלוסייתה של מגדל הייתה כפולה מזו של רמלה בסוף
המאה ה) 16-כהן  .(151 :1981למן סוף המאה ה 16-וראשית המאה ה ,18-אין מקורות עות'מאניים
ואחרים המתייחסים למספר התושבים .עובדה זו מוסברת על ידי חוסר עניין בארץ-ישראל מצד
השלטון המרכזי ,וזאת עקב התנוונותה והירידה במעמדה באימפריה )כהן  .(157-156 :1981במאות
ה 17-וה 18-ירד מיספר התושבים בערים ובמיגזר הכפרי ,ירידה המוסברת על רקע ההתדרדרות במצב
הביטחוני והכלכלי )כהן  .(155 :1981במאה ה 16-עזה הייתה העיר השנייה בארץ-ישראל במיספר
תושביה .הגידול והירידה במספר התושבים בעזה במאה ה 16-מאפיינים מגמות זהות בשאר ערי ארץ-
ישראל .מגמות אלו היו תוצר לוואי לעלייה הכלכלית של ראשית המאה מיד עם הכיבוש ,ולמן מחצית
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המאה ה 16-חלה ירידה .כהן מניח שבמיגזר הכפרי המגמות היו שונות ,וזאת על פי הנתונים מהיישוב
הכפרי במחוז ירושלים .במחצית הראשונה של המאה ה 16-חל גידול משמעותי במיספר התושבים
שעלה מ 9,500-ל 34,000 -נפש ,ואילו לגבי שנות השישים של מאה זו ,מופיע נתון של  38,000נפש ,נתון
שנשמר גם בסוף המאה )כהן .(163 :1981
בחרתי להציג את הנתונים הדמוגרפיים של מספר תושבי העיר עזה ושל סנג'ק עזה-ירושלים על פי כהן
)כהן  ,(160 – 159 :1981בטבלה )טבלה  (1ובאמצעות גרפים )טבלה  .(2הנתונים הדמוגרפיים של
תושבי סנג'ק עזה-ירושלים חשובים ,שכן תושביו היו יעד השיווק העיקרי של משפחת כלי עזה
השחורים עד לכיבוש הבריטי .ממנו ואילך ,בעקבות הסכמי הסחר החופשי והפיכתה של ארץ-ישראל
ליחידה מינהלית אחת ,שווקו כלי מכע"ש גם ליישובי הצפון .לנתונים אלו הוספתי את סך כל בתי
היוצר בעיר עזה ,נתונים שנאספו בשנים  .1943 -1884הנתונים מבליטים את העלייה במיספר בתי
היוצר ביחס לעלייה במיספר התושבים .מן הנתונים משתמע הצורך בייצור משפחתי של כלי חרס,
לעומת ייצור תעשייתי מקומי או מרכזי.
טבלה  :1נתוני האוכלוסיה בעיר עזה ובמחוזה ומספר בתי היוצר בעיר עזה בתקופה העות'מאנית
ובימי המנדט הבריטי

שנה
1517
1550
1600
1785
1800
1831
1840
1860
1875
1880
1893
1900
1905
1910
1911
1922
1943

מס' תושבי העיר עזה
5500
13500
6600
2000
3000
11000
12000
15000

סה"כ אוכלוסיית מחוז
ירושלים-עזה

סה"כ מס' בתי
היוצר בעיר עזה

180066
17

18000
234770

42
50
25000
352813
17500
69

כהן ציין שבשנת  1800אוכלוסיית העיר עזה מנתה  3,000נפש )כהן  .(155 :1981בן-אריה לעומתו
מציין נתון של  8,000נפש )בן-אריה  .(128 :1981ההבדל הגדול הזה מקורו בהערכות שונות של נוסעים
ומבקרים שציינו את מספר תושבי עזה העיר בראשית המאה ה 19-בין  2000ל 8000 -נפש )בן-אריה
 .(127 :1981גרן שתיאר את העיר עזה בעקבות סיורו בעיר באמצע המאה ה 19-מציין שמיספר
תושביה הוא בין  15000ל 16000-נפש; הוא מציין שנתון דומה נמסר גם על ידי רובינסון .גרן סקר את
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נתוני קודמיו וציין שוולניי העריך בשנת  1784את מספר תושבי העיר ב 2000 -נפש .ריצ'ארדסון
העריכו בשנת  1817בין  2000ל 3000-נפש ופוז'ולה העריך בשנת  1831שמניין התושבים מגיע ל11000-
נפש בקירוב )גרן תשמ"ב .( 135 :מרבית החוקרים נוטים לקבל את הנתונים הדמוגרפיים המשוערים
שהציג בן-אריה במאמרו ,שדן במיבנה הפיזי של שנים-עשר היישובים הגדולים ביותר בארץ-ישראל
במאה ה ,19-בכלכלתם ובמספר תושביהם )בן-אריה .(1981
טבלה  :2מספר תושבי העיר עזה ומחוז עזה במשך התקופה העות'מאנית ,ומיספר בתי היוצר בעזה,
בין השנים 1943 - 1884

תושבי העיר עזה ,מחוז עזה ומס' בתי יוצר בעזה
400
350

סה"כ מס' בתי היוצר עזה

300
250

מס' אוכלוסיית עזה במאות

200

סה"כ אוכלוסיית מחוז עזה
באלפים

150
100
50
0

19
43
19
11
19
05
18
93
18
75
18
40
16
00
15
17

סברתי שמן הראוי להציג את מספר תושבי ארץ-ישראל בשלושת המחוזות )טבלה  .(3בדיקת
ההתפלגות של תושבי ארץ-ישראל בשלושת מחוזותיה בשנים  1912 -1875מלמדת ,שמיספר תושבי
מחוז עזה-ירושלים היה כפול כמעט ממיספר תושבי מחוז עכו וממיספר תושבי מחוז שכם .תושבים
אלו התגוררו בסוף המאה ה 19-בסנג'ק עזה-ירושלים ב 293-כפרים .לצורך השוואה :בסנג'ק עכו
התגוררו התושבים ב 166 -כפרים ,ובסנג'ק שכם ב 226-כפרים.
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טבלה  :3התפלגות מיספר התושבים לפי מחוזות בארץ-ישראל בתקופה העות'מאנית ובראשית ימי
המנדט הבריטי

עכו

שכם

שנה/סנג'ק
1525
1550
1600
1800
81350 81061
1875
119599 75882
1893
183574 159006
1912
1915
1922

ירושלים-עזה
15100
50000

180066
234770
352813

סה"כ תושבים
300000
200000
268000
342477
430251
695393
704000
757182

 .7רקע ארכיאולוגי
הכרונולוגיה ההיסטורית שתוארה בסעיף הקודם ,הציגה את ראשית המאה ה 19-כנקודת מיפנה שבה
הסתיימה תקופה והחלה אחרת; תקופה שבה נחשפה ארץ-ישראל לחידושי הטכנולוגיה ולתרבות
האירופית ,והחלו התמערבות והמודרניזציה .את התחלותיו של תהליך זה ניתן לראות בשנים שקדמו
לכך ,כבר בראשית המאה ה ,18-שאז פותח הצי העות'מאני ,חלה תפנית בתפישה לגבי חשיבות נמלי
הים ויישוב רצועת החוף ,והסחר הבינלאומי החל להתאושש )כהן .(74 ,60- 55 :1985
הכרונולוגיה הארכיאולוגית לתקופה העות'מאנית לעומת זאת ,טרם גובשה .מספר מישלחות
ארכיאולוגיות ערכו חפירות ,וניסו להתבסס על הנתונים הסטראטיגרפיים ועל הניתוח הטיפולוגי של
מימצא כלי החרס ,על מנת להציג תת-חלוקה תקופתית למימצא החומרי.
סאלר ,שתיאר את המימצא מחפירות מכלול מנזר סנט ג'והן בעין כרם ,ירושלים ,מחלק את מימצאי
התקופה העות'מאנית לשתי תקופות :הקדומה  1700 - 1517והמאוחרת  .1917 - 1700חפירותיו
שנערכו בשטח הנמצא ממערב לאגף הדרומי של המנזר ,העלו מימצאים דלים מן המאה ה 12-ועד
המאה ה ,16-וכך גם לגבי  200או  300השנים הראשונות של השלטון העות'מאני .לדעתו ,המאה ה19-
וייתכן שגם המאה ה ,18-מיוצגות היטב בשברי כלי החרס שנחשפו במחצית המערבית של השטח
שנחפר ,שטח שהיה מחוץ לגדר שהקיפה את המנזר עד  .1937על פי תיאורו ,המימצאים כללו שברי
כלי חרס שכללו מיקטרות לעישון טבק ,נרות פתוחים ,סירי בישול "בעלי אוזניים" ,איבריקים
שחורים עם או בלי עיטור באדום ,ושברי קנקנים עם רכסים חרוצים ,שדומים להם עדיין היו בשימוש
בכפר בעת החפירות .לדעתו ,שברי כלי החרס המזוגגים והמצוירים שנמצאו ממזרח וממערב לגדר
קודמים למאה ה.(Saller 1946 :178) 18-
חוקרי חורבת סטף הסמוכה לירושלים וממערבה ,שניתחו את המימצא החומרי מהסקר ומהחפירות
שערכו במקום ,חילקו את התקופה העות'מאנית לשתי תקופות מישנה :התקופה העות'מאנית
הקדומה ,מסוף המאה ה 16-עד סוף המאה ה ,18-שמתאפיינת בכלי חרס העשויים ביד וכלי חרס
עשויים על גבי אובניים ,בכלי עזה שחורים ,במיקטרות חרס ובצמידי זכוכית; והתקופה העות'מאנית
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המאוחרת-המודרנית ובה מכלולים מן המאה ה 19-ומראשית המאה העשרים .המימצא מתאפיין
במכלולים הדומים לתקופה הקודמת אך בתוספת כלי פורצלן ,זכוכית ומתכת מודרניים
).(Gibson et al. 1991:45
במהלך חפירות שערך הרטל בבאר מן התקופה הצלבנית באתר בית המשפט בעכו )שטח (TA
) (Hartal 1997:6ובמחקר שנערך על ידי ניר )  ( Nir 1997:33נמצא ,שכאשר הבאר יצאה מכלל
שימוש ,מולאה בשפכים ובהם כלי חרס מן המאות ה .19 - 18-שטרן ,שפירסמה את כלי החרס
מהחפירה ,מציינת שהמכלול שייך לתקופה העות'מאנית המאוחרת ומתוארך לסוף המאה ה/ 18-
תחילת המאה ה.(Stern 1997;65) 19-
בעקבות חפירותיה בחורבת מנות התחתונה שבגליל המערבי ,באתר ששימש מיפעל לייצור סוכר למן
ימי הביניים )מסכרה( ,הציגה שטרן את החלוקה הכרונולוגית למימצא החומרי ולשכבות שנחשפו.
באתר נחשפו ארבע שכבות :שכבה  4מהתקופה הצלבנית ,המאה ה ;13-שכבה  3מן התקופה
הממלוכית ,המאות ה ;15 ,14-שכבה  2מן התקופה העות'מאנית הקדומה ,המאות ה 16-עד ה,18-
שחולקה לשני שלבים :הקדום  2bמן המאה ה 16-וראשית המאה ה ,17-המאוחר  2aמן המאות ה17-
וה ,18-שלב שבו ,לדעתה ,לא יוצר סוכר ב"מסכרה"; ושכבה  ,1העליונה ,מסוף התקופה העות'מאנית
שזמנה המאה ה.(Stern 2001:281-289) 19 -
במהלך חפירות ארכיאולוגיות בין השנים  ,1987 -1985שנערכו בתחתית המדרונות המזרחיים בתל
תענך ,נחשפו  13שכבות יישוב מן התקופה הביזנטית ועד ימינו .משלחת החפירות שמה לה למטרה,
בין היתר ,לאפיין את השינויים שחלו במימצא הארכיאולוגי לעומת ההמשכיות בו ,תוך התייחסות
לשינויים הסוציו-פוליטיים והכלכליים במהלך  500השנים האחרונות .זיאדה ,שהתבססה על
המימצא החומרי ועל הנתונים הסטראטיגרפיים מ 8-השכבות העליונות ,13 -6 ,נדרשה ,כהגדרתה,
לבנות טיפולוגיה מחודשת ) (de novoלכלי החרס מן התקופה העות'מאנית (Ziadeh 1995:209-
) .211בתיארוך כלי החרס התבססה על מספר נתונים:
א[ היסטוריים ,בעיקר ד'פתרים )פנקסי רשומות( עות'מאניים מן המאה.16 -
ב[ תוצאות של מחקרים משווים בנושא מיקטרות חרס; אלו הגיעו למזרח התיכון לראשונה בראשית
המאה ה 17-והיו בשימוש במאות .19-17
ג[ תוצאות של מחקר משווה לגבי כלי חרס מזוגגים.
ד[ תוצאות של בדיקות בתרמולומינציה שנערכו בכלי חרס במוזיאון הבריטי.
על סמך מחקריה הציעה זיאדה סדר כרונולוגי כדלהלן:
שכבות  – 3 – 1התקופה הביזנטית המאוחרת
שכבות  - 5 - 4המאות ה16 - 11-
שיכבה  - 6סוף המאה ה 15-והמאה ה ,16-זמנה משקף המשכיות בתרבות החומרית בתל תענך מסוף
התקופה הממלוכית עד תחילת התקופה העות'מאנית.
שיכבה  - 7המחצית הראשונה של המאה ה17-
שיכבה  - 8המחצית השנייה של המאה ה17-
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שיכבה  - 9המאה ה18-
שיכבה  -10ראשית המאה ה19-
שיכבה  -11מאמצע המאה ה 19-עד שנת 1930
שיכבה 1950 - 1930 -12
שכבה 1980 - 1950 -13
בעבר-הירדן ,באתר טור עמדאי הנמצא על גדת ואדי מוסה 5 ,ק"מ מצפון מערב לפטרה ,נעשה ניסיון
לתארך את השכבות הארכיאולוגיות באמצעות בדיקות פחמן  .14בוצעו שבע דגימות שהניבו סידרת
תאריכים .1889/1907 ,1896/1902 ,1816 ,1725 ,1675 ,1672 ,1654 :התוצאות מלמדות שהאתר היה
מיושב מן מחצית המאה ה 17-ועד ראשית המאה העשרים .לאור הנתונים האלו ,החוקרים טוענים
שההנחה שבדיקות פחמן  14אינן מתאימות לתקופה העות'מאנית ,אינה נכונה
).(Russell and Simms 1997:467
כלי העישון היו מוצרים שכיחים בתקופה העות'מאנית ומחרס נעשו וכוסיות לנרגילות ולמיקטרות.
בעבר סברו חוקרים שהשימוש בהם החל בתקופה הממלוכית .מחקר על כלי עישון ביוון ובתורכיה
שנערך על ידי הייס באיסטנבול ) (Hayes 1980; Hayes 1992:391-395ועל ידי רובינסון בקורינתוס,
באגורה של אתונה וברובע הקדרים הסמוך לאתונה ) ,(Robinson1985:151-156העלה שהטבק הגיע
לאימפריה העות'מאנית בשנת  .(Simpson 1995) 1600הייס ורובינסון חילקו בעבודותיהם את
המיקטרות על פי גודלן וצבען לשתי קבוצות :קדומות ומאוחרות .לדעתם ,המיקטרות הקדומות היו
קטנות בגלל מחירו הגבוה של הטבק .עקב הביקוש הגובר גידלו יותר טבק ,דבר שהוזיל את מחירו
לקראת סוף המאה ה ,17-ומידות המיקטרות גדלו .בדיקת הצבע העלתה שהמיקטרות הקדומות נעשו
מחרס בצבע אפור או לבן והמאוחרות מחרס אדום ,וכאשר לא היה בנמצא חומר אדום ,חופו
המיקטרות באדום .הייס הציע לתארך את הקבוצה האפורה-לבנה למאה ה 17-עד תחילת המאה
ה ,18-ואת הקבוצה האדומה מן המאה ה 18-ואילך .רובינסון הציעה לעומת זאת ,שהקבוצה האפורה-
לבנה הייתה שכיחה בראשית המאה ,17-ובמרוצת מאה זו הוחלפה על ידי המיקטרות האדומות.
במהלך חפירות ארכיאולוגיות רבות בארץ-ישראל נמצאו ונאספו מיקטרות ואבזרי נרגילות מחרס,
אך רק מעט מן המימצאים פורסם .זיאדה מציינת ,שמימצא המיקטרות בתל תענך אינו דומה לזה
מיוון ומרמזת שמקורן בארץ-ישראל .עם זאת משקף המימצא את החלוקה הטיפולוגית והכרונולוגית
שהוצגה ביוון ובתורכיה ).(Ziadeh 1995:210-211
ברעם שערך מחקר מקיף על מיקטרות ארץ-ישראל ,פרסם את מיקטרות החרס שנמצאו בקפריסין.
בחלוקה הטיפולוגית של המיקטרות מקפריסין הוא הולך בעקבות הייס ורובינסון ומשתמש בניסיון
שצבר בחקר המיקטרות בארץ-ישראל .מסקנתו כי מכלול המיקטרות בקפריסין עיקרו מייצור המוני
בבתי ייצור גדולים ,בדומה למכלול המיקטרות שנחקר על ידי רובינסון ביוון .מכלולים אלו שונים
משמעותית ממכלולי המיקטרות בארץ-ישראל ,שבהם ,לצד המיקטרות מייצור המוני ,ישנן כאלו שהן
מייצור אזורי ואחרות מייצור מקומי ) .(Baram 1995: 304ברעם מציע בעבודתו חלוקה כרונולוגית
לחמש תקופות שימוש במיקטרות ,שלכל אחת מהן מיקטרות אופייניות ):(Baram 1995: 305
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המאה ה - 17-ברעם מניח שהשימוש במיקטרות החרס בקפריסין החל מאוחר יותר מהשימוש בהן
בארץ-ישראל; הקדומות שבהן צורתן כמרפק המסתיים בעיטור זר ,פי המיקטרת קטן וצינור היניקה
מוארך .רוב המיקטרות בצבע קרוב ללבן  -אפור או חום בהיר.
המאה ה -18-המיקטרות מתאפיינות במיגוון גדול יותר של צורות וצבעים .הכוסיות מעוגלות בצורת
שק או גליל ויש כאלו המונחות על דיסקה .מידתן של המיקטרות שכוסיותיהן מונחות על דיסקה
גדלה במהלך המאה .הן מעוטרות בדגמים ובמוטיבים רבים ,וצבעיהן נוטים לצבעי אדמה  -חום,
חום-אדום .הייס תיאר את מיקטרות המאה ה 18-שהן דקות ,פניהן מוחלקות וממורקות וצבען אדום
או אדום-חום.
במחצית הראשונה של המאה ה 19-ניתן להבחין באופן כללי במגמת ייצור של דגמים אחידים :כוסיות
מעוגלות או מונחות על דיסקה .הצבע השליט הוא חום-אדום .הייס הבחין שהמיקטרות מאמצע
המאה ה 19-ואילך ממורקות באדום.
המחצית השנייה של המאה ה -19-ממדי המיקטרות גדולים וצורת הכוסיות על פי רוב כחבצלת
) .(Lilyצבע המיקטרות חום-אדום ובדרך כלל הן ממורקות .בעיטורן פחות מוטיבים ודגמים
ולמרביתן טביעות יוצר .הייס תיאר את מיקטרות סוף המאה ה 19-כעבות וגדולות ,לרוב מעוטרות,
עם טביעות יוצר ,צבען חום וללא מירוק.
סוף המאה ה 19-וראשית המאה העשרים  -לכוסיות צורת חבצלת.
כמאה שנים לפני שהגיע הטבק לאימפריה העות'מאנית ,בימי הסולטן סולימאן הראשון המכונה
"המפואר" ) ,(1566 - 1520החלו לשתות קפה בחצר הסולטן .בעיר איסטנבול תועדו בתי-הקפה
הראשונים כבר בשנת  1554ובימי שלטונו של סאלם השני ) (1574 - 1566נמנו כבר כ 600-בתי-קפה.
צריכת הקפה בבתים הפרטיים ,בעיקר אצל בני השכבה האמידה ,החלה באמצע המאה ה .17-מסוף
המאה ה 17-ואילך הלכו ורבו בתי-הקפה בכל מרכזי הערים והכפרים בארצות האיסלאם ,ושתיית
הקפה כבר הייתה נפוצה בקרב האוכלוסיה כולה .בכל בית היו מערכות לבישול הקפה ,להגשתו,
לקלייתו ,לטחינתו ולאיחסונו ,והעוסקים במכירת הקפה ובהכנתו התאגדו בגילדות כבעלי המקצוע
האחרים .ספלוני קפה מחרסינה יובאו לארצות המזרח התיכון מסין כבר במאה ה 16-והיו למיצרך
מבוקש במאה ה .17-נוסף ליבוא הרב החלו לייצר ספלוני קפה במרכזי ייצור הקרמיקה באיזניק
ובקוטהיה שבתורכיה מטין לבן המכונה "פריט" .אלו שימשו לשתיית קפה בבתי המגורים ובבתי-
הקפה וכמותם נמצאו באתרי עתיקות רבים בארצות האיסלאם ובישראל )ברוש .(21- 4 :2002
במחצית הראשונה של המאה ה 18-החלו לייצר באירופה כלי חרסינה :בגרמניה בשנת ,1710
באוסטריה ב ,1717-בצרפת ב ,1725-בדנמרק ב ,1731-באיטליה ב 1737-ובספרד ב .1739-שני בתי
וס ְבר שבצרפת .מפעלים אלו ייצרו ושיווקו
היוצר החשובים ביותר היו מייסן שבסקסוניה ]גרמניה[ ֶ
מערכות כלי הגשה לקפה ולתה )שטיינברג 2002א' .(23-22 :דוגמה יפה לכלי מייסן מחפירת בדיקה
בעכו ,פורסמה על ידי אדלשטיין ואבישר ).(Edelstein and Avissar 1997:133; pl. IV:5a 5b
במהלך אותה חפירה בעכו נמצאו כלי פורצלן לשתיית קפה שיובאו מסין ותוארכו למאה ה 18-או
לראשית המאה ה .(Edelstein and Avissar1997:133; pl. IV: 6a- 6b) 19-ספלי הקפה שיוצרו
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בסין ,בתורכיה ,בגרמניה ובצרפת תוארכו בדיוק רב ,וכמו המיקטרות גם הם מהווים "מאובנים
מנחים" אשר מאפשרים תיארוך שכבות ומכלולים מן התקופה העות'מאנית הקדומה והמאוחרת.
לקבוצת "מאובנים מנחים" אלו יש להוסיף גם את כלי החרס המזוגגים .בחפירות ארכיאולוגיות
במכלולים עות'מאניים בארץ ישראל נמצאו כלי חרס מזוגגים ,שמרביתם יובאו מתורכיה ,מאיטליה
וממרכזי ייצור אחרים באירופה ,וכן כלי פורצלן מסין .הסיווג הכרונולוגי של כלי החרס המזוגגים מן
התקופה העות'מאנית מתבסס על זה של המיקטרות ויש לו מקבילות מחפירות באיסטנבול,
בסאראצ'אן  Sarachaneובאתונה ) .(Edelstein and Avissar1997: 132מילרייט מבחין בשני גלי
יבוא של כלי חרס מאירופה לתחומי נציבות דמשק .הגל הראשון היה במאות ה 17 - 16-ומתאפיין
ביבוא כלי חרס מזוגגים מאיטליה ,מהם קנקני מאיוליקה מסאבונה .כמו כן ייבאו כלי חרס מזוגגים
גם מאזור אחר ,טוסקנה כנראה ) .(Edelstein and Avissar1997: 132, fig.1:12במאה ה 18-החל גל
יבוא שני של כלי חרס אירופיים ) .(Milwright 1991:197כלי איזניק ,קוטהיה וצ'אנאקאלה שיוצרו
במרכזי ייצור בתורכיה הגיעו לארץ-ישראל והתגלו בחפירות ארכיאולוגיות .כלי איזניק המיוחדים,
האיכותיים והיקרים ,יוצאו במאה ה 16-למרכזים עירוניים בנציבות דמשק בכלל ולמחוזות ארץ-
ישראל בפרט ,ומהם התגלו רק בירושלים .כלי קוטהיה שיוצרו במהלך המאות  ,18- 17והיו פחותים
באיכותם ובמחירם מכלי איזניק ,נפוצים בארץ-ישראל יחסית לכלי איזניק ,ונמצאו בירושלים ובעכו
) .(Milwright 1991: 198דוגמה יפה של כלי קוטהיה מחפירת בדיקה בעכו פורסמה על ידי
אדלשטיין ואבישר ) .(Edelstein and Avissar 1997: 133, pl.III, IVכלים מצ'אנאקאלה ,הנמצאת
מזרחה מאיסטנבול ,חולקו לשתי קבוצות :כלי צ'אנאקאלה  ,Iשהוחל בייצורם בשנת  1740או קודם
לכן; כלי צ'אנאקאלה  ,IIהמתוארכים למאה ה 19-וייצורם הסתיים בתחילת מלחמת העולם
הראשונה ) .(Edelstein and Avissar1997: 132, fig.1:13דיון מסכם על מימצא כלי קוטהיה
וצ'אנאקאלה בארץ נעשה על ידי קלטר בעקבות המימצא בחפירות יפו ).(Kletter 2004: 198-201
כלי הפוליכרום הסוריים הם משפחת כלים העשויים מאבן כתושה ,רכה ושבירה ככלי הפירט .הם
מזוגגים זיגוג אלקאלי עבה וסדוק ,ומתחת לזיגוג הם צבועים בצבעי כחול ,סגול ,טורקיז וירוק .ישנם
כלים המעוטרים בעיטורי פרחים וצמחים בצבע שחור; בכלים אלו פיגמנט הצבע נוטה להיעלם.
ידועים מספר טיפוסים ובהם קערות ,פכים וקנקנים .הכלים נמצאו בירושלים ,בבורג' אל-אחמר ובתל
אפק .מהלך הורתה והתפתחותה של משפחת כלים זו אינו נהיר מספיק).(Milwright 1991:200-203
גאת ציין שהתושבים המקומיים בארץ-ישראל צורכים כלים מזוגגים ,ומאחר שהללו אינם מיוצרים
בארץ ,מייבאים אותם מחוץ לארץ ) .(Gatt 1884 :72זבולון מספרת ,שבקרב זקני הקדרים הערבים
בארץ-ישראל רווחה מסורת ,שידע הזיגוג היה סוד חתום בפני הקדרים הערבים עד לראשית המאה
העשרים )זבולון  .(192 :1978על ראשית הזיגוג בארץ-ישראל העיד דאלמאן שתיאר את תעשיית כלי
החרס בשנים  1900- 1899בראשייה אל-פוח'אר .בעדותו ציין" :קדרי ראשייה אל-פוח'אר השתמשו
לזיגוג )היידאן( במינרל הנוצץ כזהב )טראב ד'הבייה -מירזאנק( מומס במים .בעזרת מכחול מרחו את
פנים הכלי בחומר וכשנצרף הכלי בכבשן ,נעשה מזוגג )מדהון ,משומן(" ) .(Dalman 1964:201כלים
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מזוגגים מראשייה אל-פוח'אר פורסמו על ידי זבולון )זבולון  ,197 -190 :1978תצלום  .(3היא מציינת
שבשנים הללו החלו הארמנים ושנלר הגרמני לייצר בירושלים כלי חרס מזוגגים.
במהלך חפירות בית המרחץ מן התקופה הרומית באמאוס )שנבנה לא מאוחר מהמאה השלישית
לספירה( ,נחשפו מיספר טיפוסי נרות .אחד מהם הוא טיפוס נר פתוח צבוט ,האופייני לתקופה
העות'מאנית המאוחרת .המקום בו נחשפו הנרות הפתוחים שימש על פי המסורת – אף כי לא נמצא
כל קבר או מאחרב  -כמקום קבורתו של אבו-עובייד ,מי שהיה מפקד הכוחות הערביים שכבשו את
ארץ-ישראל מידי הביזנטים ומת ממגפה באמאוס ב 639-או ב .640-גיחון ולינדן מניחים שהנרות
שנחשפו היו נרות ווטיביים כלומר ,הובאו כמנחות ) .(Gichon and Linden 1984:156על פי ניתוח
טיפולוגי וסטראטיגרפי של המימצא ,טוענים גיחון ולינדן שזמן הנרות הוא מהמאה ה 13-ועד המאה
העשרים .הם מציעים חלוקה כרונולוגית כדלקמן :המאות ה ,14 -13-ה ,15 -14-ה 16-וה ,17-ה 18-עד
העשרים .סיווג המחלק את התקופה העות'מאנית לשתי תקופות מישנה :עות'מאנית קדומה  -המאות
ה 16-וה ,17-ועות'מאנית מאוחרת  -המאות ה 18-עד ה-עשרים.
מסתבר שמרבית החוקרים מחלקים את התקופה העות'מאנית לשתי תת-תקופות עיקריות מבחינת
תרבותה החומרית  -קדומה ומאוחרת ,וחלקם אף מציע תת-חלוקה בתקופות אלו.
בניגוד לחלוקה ההיסטורית על פי ניתוח הנתונים הסטראטיגרפיים והטיפולוגיים ,נראה לי שמבחינה
כרונולוגית צריך לחלק את תרבותה החומרית של ארץ-ישראל למן הכיבוש העות'מאני לשתי תקופות-
מישנה ובהן תת-חלוקה כמפורט מטה:
התקופה העות'מאנית הקדומה:

התקופה העות'מאנית המאוחרת:

 1600- 1517עות'מאני קדום I

 1800 -1700עות'מאני מאוחר I

 1700 -1600עות'מאני קדום II

 1850 -1800עות'מאני מאוחר II
 1918 -1850עות'מאני מאוחר III

התקופה המנדטורית:
1948 -1918

מהקמת מדינת ישראל עד ימינו:
 1980 -1948שלהי הייצור המסורתי
 2005 -1980ראשית תקופת הטכנולוגיה מתקדמת
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פרק ב'  -תעשיית כלי החרס בארץ-ישראל בתקופה העות'מאנית
 .1ייצור כלי חרס בארץ-ישראל בתקופה העות'מאנית
תעשיית כלי החרס זכתה למעט מאוד אזכורים של נוסעים וחוקרים ואלו שתיארוה ציינו שזו אחת
מהמלאכות החשובות במזרח ועוסקים בה בכל הערים .מתיאוריהם עולה שבעזה ,בחברון ,בירושלים,
בשכם ,בג'בע ,ברמלה ,בלוד ,בנצרת ,בחיפה וביפו ,היו בתי יוצר לכלי חרס ולמיקטרות לעישון טבק
)פרס תרפ"א ;48 :פרס תרפ"ו;62 :

Bauer 1903:71; Crowfoot 1932: 179

;Dalman VII 1964; Gatt 1884:69-72; Hüteroth and Abdulfattah 1976: 91
 .(Salem1999: 72, 76-77; Scholch 1993:127, 130, 149; Saller1946: 180ברור כותב שתעשיית
כלי החרס "עומדת במדרגה שפלה והיא הולכת ודלה משנה לשנה" )ברור תרפ"ח .(234 :מחקרים
ארכיאולוגיים ואתנוגרפיים מאששים ידיעות אלו ,ומחקרים המתחקים על מקור החומר מאפשרים
לנו להסיק ש גם בעכו ייצרו כלי חרס ) .(Stern 1997:69על ייצור כלי חרס בעכו ניתן ללמוד גם
מתיאורי המצור של נפוליון על עכו ,שם סופר שקדרי עכו ייצרו כלי שהיה פרי פיתוחם :רימוני תאורה
מחרס שנועדו להאיר את גיזרות השמירה השונות במקרה הצורך )גיחון תשכ"ה .(174 :על ייצור
מאוחר של כלי חרס בעכו בשנות הארבעים והחמישים מוסר סאלם ) ,(Salem1999:72ובראשית
שנות השישים  -אביצור )אביצור  :1976איור  .(363פרס מציין שבראשית שנות העשרים בחיפה וגם
בירושלים ,ברמלה ובעזה התקיימה תעשיית כלי חרס ומיקטרות )פרס תרפ"ו .(62:על תעשיית החרס
בחיפה בשנים אלו מדווח גם סאלם ) .(Salem1999:72, 76-77מנתונים אלו ניתן להניח שבחיפה
התקיימה תעשיית כלי חרס כבר בתקופה העות'מאנית .בערים התרכזו בעלי המלאכה ,והם נתנו
שירותים לתושבי העיר ,לאוכלוסייה הכפרית באזור ומעבר לו ,ולבדואים .כמו כן ,ייצרו מוצרים
שהללו נזקקו להם ,וסיפקו להם אותם .דוגמה לתנועת סחורות בין עזה לבין עבר-הירדן ניתן ללמוד
ממסעו של בורקהארדט אשר דיווח שתושבי טפילה ,הנמצאת על דרך ההר מצפון לפטרה ,ותושבי
האזור ההררי שמדרום לטפילה ,היו מגיעים לעזה לצורכי מסחר .המרחק מטפילה לעזה שני ימי
הליכה מלאים של גמלים .הם מכרו תאנים ,צמר וחמאה וקנו בעיר מיצרכים שונים שהיו דרושים
להם ) .(Burckhardt 1922: 403, 405לצד תעשיית כלי החרס בערים וביישובים הגדולים אנו עדים
לייצור כלי חרס גם בכפרים ,כמו בראשייה אל-פוח'אר )דר  ;250 :1977זבולון  ;197 -190 :1978רות
;38 ,31 ,20 ,17 :1984

;Burckhardt 1922:35-36; Dalman VII 1964: 201

;(Kempinski and Niemeier 1994:49-50; Saller 1946: 179; Wilson vol. II 1880: 125-126
בג'בע ) (Crowfoot 1932: 179ובפלוג'ה )אביצור  .(235 :1976בזה האחרון ערכתי ,בשנת  ,2001סקר
בשרידי בתי היוצר ,שהיו ממוקמים על גדת נחל לכיש ממערב לחורבות היישוב.
מלבד ייצור כלי חרס בבתי היוצר על גבי אובניים ,נעשו כלים רבים ביד ללא אובניים ,בעיקר
בהתיישבות הכפרית ולצריכה עצמית .ייצור כלי חרס ביד תועד בעבודותיהם של קרואופוט )1932
 ,(Crowfootדאלמאן ) ,(Dalman 1964רות )רות  (1984וסאלם ) ;(Salem 1999הם תיארו את ייצור
כלי החרס ביד בכפר לבאד שממזרח לטול כרם ,בכפר יעבד שמצפון מזרח לבאקה אל ע'רביה.
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בסינג'יל ,בבאלאטה ובכפרים אחרים ליד שכם ללא ציון שמותיהם ,ברמאללה ,באל-ג'יב ובנחלין
שבאזור חברון ) .(Crowfoot 1932: 179-180, 182רות תיעד קדריות מסקופיה בכפרי הגולן )רות
 .(75-79 :1984להערכת זיאדה ,הכלים מלאכת-יד מתענך נעשו במקום או בסמוך לו
) .(Ziadeh 1995:217במיספר כפרים הייצור המקומי ביד הפך במרוצת השנים לשם דבר ,ומוצריהם
שווקו בשוקי הכדים לצד הכלים העשויים על גבי אובניים .כך היה עם סירי הבישול )קידרה – (qidra
מאל-ג'יב )גבעון ליד רמאללה( ) (Salem 1999: 70; Saller1946: 179ועם קנקני האגירה )היישה
 (heishaמסינג'יל ) .(Salem 1999: 77הכלים העשויים ביד הוכנו בדרך כלל על ידי הנשים ,כחלק
מעבודות הבית והמלאכות הזעירות בהן עסקו )אביצור  ;135 :1976רות ;79 -75 ,43 :1984
 .(Crowfoot 1932: 179; Salem 1999: 77יהושע מציין שהנשים התימניות אשר הביאו את אומנות
הקדרות מתימן התמחו בהכנת קדרות החרס שבהן בישלו .קדרות אלו לא נפלו ביופיין ובאיכותן
מקדרות החרס שהכינו החברונים ,אשר מכרו אותם בסמטאות העיר העתיקה )יהושע  .(58 :1978עד
כה לא נמצאו כל עדויות לייצור כלי חרס על גבי אובניים בעבר הירדן בתקופה העות'מאנית .באואר
כתב שדווח לו "שהקדרות הייתה עיסוק נשי מובהק ובלעדי בעבר-הירדן המזרחי  .עקרות הבית היו
צריכות לספק לקדריות את האדמה ההכרחית להכנת הטין ,והללו ייצרו את הכלים המבוקשים;
התשלום נעשה בחיטה" ) .(Bauer 1903:73לא ידוע על היקף ייצור כלי החרס ביד בעבר הירדן;
ייתכן שהתקיים בעוד כמה יישובים מלבד היישוב סוף ) (sufשהוזכר על ידי קראופוט ,בו ייצרו נשים
קנקני מים גדולים וקנקנים קטנים ).(Crowfoot 1932:187
בחינת רפרטואר כלי החרס מתענך מלמדת ,שכמחצית מהכלים שימשו לאיחסון מזון ולהכנתו וכללו:
סירי בישול ,קדרות ,קנקני אגירה ועוד .המחצית השנייה שימשה להגשת מזון וכללה :צלחות ,קערות,
פכים ועוד ) .(Ziadeh 1995: 221מוצרי בתי היוצר היו מגוונים ושימשו לבישול ,לאכילה ,לשתייה,
לתאורה ,לרחצה ,לכביסה ,לאיחסון ,לעישון ולבנייה.
כבר בראשית השלטון העות'מאני בארץ-ישראל ,פעל בערים ,באורח סדיר ,מערך גילדות .האגודות
הללו עסקו בתחומי חיים שונים ומגוונים ונועדו לתת מענה לצורכי האוכלוסייה העירונית הגדולה
שאורח חייה נבדל מזה של אוכלוסי הכפרים .חבריהן עסקו במסחר לדרגותיו ולסוגיו השונים ,בייצור
כלי עבודה וכלי בית ,בעיבוד חומרים ,בעשיית בגדים ובהספקת מזון )כהן  .(2003בחברה העירונית
בתקופה העות'מאנית ,היו הקדרים ,כמו גם יתר קבוצות בעלי המלאכה והסוחרים מאוגדים בגילדות
נפרדות ששמן "טאיפה" ,התארגנות שנועדה לשמור על אינטרסים משותפים ,למנוע תחרות בין
החברים באגודה ולשמור על המונופול ועל תחומי העיסוק בתוך המשפחות .הם שאפו לרכז את בתי
היוצר באזור מסוים בדומה לסוחרים ולבעלי מקצוע אחרים שהשתדלו לרכז את חנויותיהם באותו
רחוב .במחצית הראשונה של המאה ה 19-עדיין שילמה כל קבוצה את המסים במשותף ובראש כל
גילדה עמד שייח שייצגה מול הגילדות האחרות ומול השלטון ,ולו עוזר ,השאוויש.
בעלי המלאכה נחלקו לשתי קבוצות :האחת ,בעלי מלאכה שייצרו לפי הזמנת הלקוח ועבודתם
ותוצרתם נועדו לשוק המקומי ,עליהם נמנו נפחים ,חרשי ברזל ונחושת ,נגרים ,צורפים ועוד .הקבוצה
השנייה כללה יצרנים אשר לפחות חלק מתוצרתם נועדה לשיווק בארצות השכנות ,עליהם נמנו

36

הקדרים ,האורגים ,החוצלים )עושי המקלעות למיניהם( ,יצרני דברי המתיקה ,יצרני המזכרות ,הסבון
ועוד )מנאע  .(167: 1983את העוסקים בייצור כלי חרס היטיב לתאר גאת ) .(Gatt 1885:70-71היה זה
עסק משפחתי ,ושמות המשפחה של חלק ממשפחות הקדרים נגזרו מעיסוקם ,כגון :משפחות פוח'ארי
ואל פוח'ארי ) .(Salem 1999;71נשים וילדים עבדו כשוליות לצד קדרים גברים ;(Gatt 1885:70-71
עארף אל-עארף  .(274 :1943חברי הגילדה היו מתחתנים ביניהם לבין עצמם וכך נוצרו קשרי משפחה
הדוקים ,ומישרות ותפקידים מיוחדים ושונים היו עוברים בירושה עקב כך )בן-צבי תשכ"ח.(62 -61 :
על אף הגידול באוכלוסייה והמצב הביטחוני היציב בראשית התקופה העות'מאנית ,מרבית כלי החרס
המצויים בשימוש האוכלוסייה הם כלים מלאכת-יד .הם ממשיכים את מסורת ייצור כלי החרס של
התקופה הממלוכית ,שלא היה ייצור תעשייתי .תופעה זו ניתן להסביר הן בהתרכזות האוכלוסייה
בכפרים ,והן  -בהעדר מרכזים ותרבות עירונית .בחינת מימצא כלי החרס בתענך ,לדוגמה ,מלמדת,
שבתקופה העות'מאנית הקדומה ,בשכבות  8 -6מהמאות ה 16-וה ,17-מרבית כלי החרס עשויים ביד
 .(Ziadeh 1995:217).תופעה דומה ניתן לראות גם באתר טור עמדאי ,מחסה סלע על גדת ואדי
מוסא ,ממזרח לפטרה .באתר נמצא שמתוך  72שברי כלי חרס שהתגלו בחפירה 68 ,שברים נעשו ביד.
מרביתם  63 -שברים  -נמצאו בשכבות מן המאה ה .17-חמשת החרסים הנותרים הם משיכבה
המתוארכת למאה ה ,18-ארבעת החרסים העשויים על גבי אובניים הם משכבות שזמנן מהמאה ה19-
ומראשית המאה העשרים ).(Russell and Simms 1997:466-467
עדות ראשונה לייצור תעשייתי יש בעדותו של וולניי ,שתיעד בניית כיפות ומעקות חרס בעזרת
כיזאנים וגלילי חרס .הוא מציין" :לא מכבר החלו משתמשים בגלילים אלו בפריס אך במזרח זוהי
המצאה עתיקה מאוד" )וולניי  .(258 :1966וולניי אינו מזכיר את כלי החרס ובתארו את כלי הבית הוא
מציין את כלי הנחושת המצופים בדיל )וולניי .(253 :1787
באוקטובר  1810בורקהארדט מבקר בראשייה אל-פוח'אר ,ומתאר את תעשיית כלי החרס במקום.
"תושבי הכפר מתפרנסים מתעשיית כלי החרס שאת תוצרתה הם מוכרים ברדיוס של  5- 4ימי הליכה
מהכפר ,ובמיוחד בחורן ובגולן .הם יוצרים אותם בצורה אלגנטית וצובעים אותם בצבע אדום-אדמה.
כמעט בכל בית ממאה בתי הכפר  -שתושביו מוסלמים-תורכים וקתולים-יוונים  -מייצרים כלי חרס
בתנורי צריפה משותפים" ).(Burckhardt 1922: 35-36
פיארוטי שפעל בארץ-ישראל בשירות השלטון העות'מאני בשנים  ,1864 ,1861- 1854תיעד את חיי
היום-יום בארץ-ישראל מנקודת ראותו .בשעה שעסק בתיאור המאכלים ואופן בישולם ,נגע מעט גם
במלאכת הקדרות .הוא החליט לוותר במודע ,כדבריו ,על תיאור כלי הבישול והאכילה ועל מניית
השימושים בהם ,משום שהללו ,יותר מכל חפץ אחר ,היו נוחים להשפעת השינויים שמקורם בתקופה
ובנסיבות .רוב כלי הבישול והשולחן שבשימוש המעמד הבינוני והעליון היו עשויים ממתכת ,ואילו כלי
החרס שבו בהדרגה לשימוש בעיקר בקרב המעמדות הנמוכים .הוא מספר ,ששיטת ייצורם של כדי
החרס ידועה היטב בארץ-ישראל .ייצורם נעשה על גבי אובניים  -גלגל היוצרים המורכב משני אופנים
מאבן או מעץ המונחים זה על גבי זה במאוזן ,שהעליון מביניהם קוטרו קטן יותר" .כדי החרס עשויים
בדרך כלל מחומר נקבובי ,צוואריהם שונים באורכם ,ולחלקם התחתון צורה עגולה או סגלגלה.
הכדים הנפוצים ביותר קטנים המה ,ומרבים להשתמש בהם בבתים כדי לצנן את מי השתייה ,תפקיד
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שאותו ממלאים הם יפה ".ופיארוטי מוסיף" :הכדים הקטנים נראים כיום כמעט בכל אשר נפנה ,כבני
לוויה צמודים של בעלי מלאכה ושכירי יום ,בהיותם קשורים לאבנטיהם בשעת נסיעה או מונחים
בנקיק סלע מוצל בשעת עבודתם" .הוא מזכיר גם כד גדול המשמש לתעשיית היין ואגירתו ,וגם
למטרות אחרות ,בייחוד להגנה על הקמח מפני טחב ורטיבות )פיארוטי  .(119 -116 :1985בחרתי
להציג ציור של קבוצת כלי חרס אופייניים אשר ייתכן שהיא בת-זמנו )איור .(1
גאת ,בתארו את התעשיות המובילות בעיר עזה  -הכנת סבון ,אריגה וקדרות ,ציין ,שהתעשייה במזרח
אינה מפותחת ,והתכוון ,כמובן ,גם לתעשיית כלי החרס .הוא הניח שלקדרות בארץ הקודש נודעת
חשיבות רבה יותר מאשר באירופה ,הן בבנייה  -בגלל המחסור בעץ ובגלל האקלים החם שלא אפשרו
לייצר כלים מעץ ,והן בחיי היום-יום ,שכן הזדקקו לכלים שיחזיקו נוזלים ).(Gatt 1884 :69
בין השנים  1943 -1884גדל מספר בתי היוצר בעזה מ 16-בתי יוצר שבכל אחד מהם  3תנורים וארבע
עמדות אובניים ל 69-בתי יוצר .מהגידול במספר בתי היוצר בעזה ניתן ,כנראה ,להשליך על מה
שהתרחש במרכזי ייצור אחרים בארץ-ישראל ,אם כי עלינו לזכור שתעשייה בסדר גודל כמו זו שבעזה
לא הייתה בכל ארץ-ישראל ,כפי שעולה מעדותו של עארף אל-עארף ) .(274 :1943את הגידול במספר
בתי היוצר בארץ ,אם אכן עזה מהווה דגם לגידול כזה ,ניתן להבין לנוכח הביקוש הגובר למוצרי חרס.
ביקוש הנגזר מעלייה במיספר התושבים כתוצאה מריבוי טבעי והגירה .במרוצת המאה ה 19-הוכפלה
אוכלוסיית ארץ-ישראל )אביצור ושביט  .(49 -48 :1983אך לא רק הגידול הדמוגרפי היה הגורם
להאצה בייצור כלי החרס .התמורות הכלכליות שהתרחשו בארץ ישראל במחצית השנייה של המאה
ה 19-הביאו להאצה בצמיחה הכלכלית ולגידול בתוצר הגולמי לנפש )אביצור ושביט .(53 :1983
תמורות אלו נגזרו מהתמורות שהתרחשו בשוק העולמי ,מהזרמת הון ,במיוחד הון יהודי ,ומזרימת
ידע טכנולוגי .על אלו נוספו גם תנאים מוסדיים ,פוליטיים וביטחוניים והתפתחות התחבורה ,ויחד
הביאו לגידול בייצור )גרוס .(120 -111 :1976

איור  :1ציור של קבוצת כלי חרס בתוך :פיארוטי .118 :1858

38

תהליך דעיכתה של תעשייה זו ברור ,והוא היה איטי .ראשיתו במחצית השנייה של המאה ה19-
כשהארץ הלכה ונפתחה בפני האירופים ,ולשוק המקומי חדרו מוצרים מאירופה )מנאע (167 :1983
ובהם גם מוצרי חרס )גרוס  .(113 :1976בין המוצרים המיובאים היו סירי בישול מזוגגים ,צינורות
מזוגגים ,רעפים לגגות וכלי פורצלן שונים .יבוא הברזל והשימוש במלט דחק הצדה את הכיזאנים ואת
גלילי חרס למעקות ,ובהמשך – גם את צינורות החרס .סיגריות הנייר דחקו את תעשיית המיקטרות
אל מחוץ לתמונה .עם חדירת השימוש במכלי הפח ,ולאחר מכן חדירת טכנולוגיית השאיבה במשאבות
המופעלות בדלקים  -הוחלפו האנטלים.
בשלהי התקופה העות'מאנית החל משתנה גם המיבנה המסורתי של החברה העירונית ,ובד בבד נעלמו
בהדרגה אגודות בעלי-המלאכה  -הגילדות המסורתיות ,יחד עם שכונות ושווקים המיוחדים לבעלי
אותו המקצוע )מנאע  .(168 :1983במקום התארגנות זו נוצרו קבוצות כלכליות-חברתיות בעלות גישה
כלכלית מודרנית עם ידע טכנולוגי מודרני )גרוס  .(111 :1976המודרניזציה ,חדירת סחורות מאירופה,
אימוץ כלים מחרסינה ,מזכוכית ,מנחושת ,מאלומיניום ,מברזל ,מפלסטיק וכיוצא באלה ,ולאחר מכן
ייצור מקומי שלהם ,הם הגורם להיעלמות כלי החרס מחיי היום-יום ,במטבח ,ככלי הגשה ,ככלים
להרמת מים ולהולכתם וככלי עישון .גם האירועים ההיסטוריים בתחילת המאה העשרים וסמוך
לאמצעה האיצו את תהליך היעלמותה של תעשיית כלי החרס :מלחמות העולם ,מלחמת העצמאות
והקמת מדינת ישראל בשנים  ,1948-1947ומלחמת ששת הימים בהמשך ,הביאו להשבתת תעשיית כלי
החרס בתחומי מדינת ישראל .התעשייה המסורתית המשיכה להתקיים ברצועה עזה ,בחברון
ובמקומות אחרים ביהודה ושומרון .מלחמת ששת הימים והתמורות הכלכליות והאחרות שבאו
בעקבותיה בשטחים הללו ,הביאה במהלך שנות השבעים של המאה העשרים להפסקת ייצורם של
משפחת כלי עזה השחורים .בשנת  2000נמשך ייצורם של כלי חרס במספר מצומצם של בתי יוצר
בעזה ,באותם תנורים ,על גבי אותם אובניים ,ובאמצעות כוח אדם זהה המבוסס על בני המשפחה,
כולל נשים וילדים .הכלים המיוצרים כיום משמשים לנוי ,והם כוללים בעיקר עציצים שצבעם חום-
אדמדם בהיר המשווקים לצרכנים ישראליים וליצוא.

 .2מרכזי הייצור של משפחת כלי עזה השחורים
2א'  -עזה
בתי היוצר בעזה היו מרוכזים ברובע הקדרים שבמערב העיר ,שהצטמצם בצפון מערבה של העיר
העתיקה )איור  .(2כיום הם נמצאים במרכז העיר ,בין העיר העתיקה לעיר החדשה ברחוב אל-פוח'אר
המסתעף דרומה מרחוב אל-מוכ'תאר סמוך לבניין העירייה )ברסלבסקי ;401 :1956
יזרעאל  ;325 :1979עארף אל-עארף .( 275- 273 :1943
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א'

ב'

איור  :2א'  -מפת עזה בשנת  1887ובה מצויין רובע הקדרים ,בתוך .Gatt 1888 :ב'  -עזה .1977
היטיב לתאר את רובע הקדרים ברסלבסקי ,שביקר בעיר בשנת " :1943שכונת היוצרים ניכרת מיד על
פי ציבורי הכלים בצדדים והעשן העולה מן התנורים .בתי היוצר דומים למאורות אפלות" )ברסלבסקי
) (40 :1956איורים .(5 ,4 ,3

א'

ב'

ג'

ד'

איור  :3א'  -בתוך בית היוצר" ,מאורה אפלה" .ב'  -מחוץ לבית היוצר ,גג ה"מאורה" ובה פתחי אוויר
קטנים .ג'  -כניסה וחזית של בית היוצר ובה פתחי אוורור קטנים .ד'  -עשן מיתמר מפתח כיבשן
יוצרים המכוסה בקערות מטיפוס לאגן .צילם בן-אריה .1985
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בשנת  1883ציינו קונדר וקיצ'נר שבמערבה של עזה מייצרים כלי חרס שחורים מיוחדים
) .(Conder and Kitchener 1883:234-235בשנת  1884ביקר בעזה גאת ,והוא מספר שבעיר רובע
קדרים ובו  16בתי יוצר ובכל אחד מהם  3תנורים .הוא מביא את מפת העיר עזה ומסמן בה את
מיקומו של רובע הקדרים בין יתר שכונותיה )איור  :2ב'( .גאת תאר את טכנולוגיית הייצור ,את
הכלים ,את ייעודיהם ,את שמותיהם ואת מחיריהם ).(Gatt 1885:70-71
בשנת  1885ביקר בעזה הרב מני ,וסיפר שבמקום עוסקים בעשיית כלי חרס )מני  .(51 :1885בשנת
 1903פרסם באואר את ספרו שתיעד את חיי היום-יום בארץ-ישראל ,וכאשר תיאר את מלאכת
הקדרות ,כתב ש"הקדרים בעזה אוהבים לתת כמעט לכל הכלים ולכל עובי החרס צבע שחרחר".
) (Bauer 1903:72-73דאולינג דיווח שבעיר קיימים  42בתי יוצר) ,(Dowling 1913:83נתון אשר גם
יזרעאל מציינו ,ומייחסו לראשית המאה העשרים )יזרעאל  .(325 :1979בשנת  ,1905כך ציין מייר ,היו
בה  50בתי יוצר ) .( Meyer 1966: 107ואילו ברסלבסקי ציין שבמערבה של העיר ישנם  69בתי יוצר
)ברסלבסקי תש"ז.( 278 :
עארף אל-עארף בספרו ההיסטוריה של עזה ) ,(275 -273 :1943מתאר את בתי היוצר ואת מוצריהם,
ומדווח גם הוא שברובע הקדרים מצויים  69בתי יוצר ,ושבעזה ואך ורק בה מייצרים כלי חרס
שחורים .בשנת  1973תיעד דר את הביקור שערך ברובע הקדרים של עזה .הוא כתב שהרובע משתרע
על פני כמה דונמים ,וששטחו של בית היוצר הגדול ביותר הוא כ 600-מ"ר )דר  .(124 :1974יזרעאל
ציין שרובע הקדרים נמצא בשוליו המערביים של תל עזה בחצר ששטחה כ 10-דונמים ,שפני השטח
שלה נמוכים ממיפלס סביבתה ושבמקום עובדים  ,5 ,4אנשים )יזרעאל  .(325 :1979שיזף ) (1999תיעד
בכתבה עיתונאית את ביקורו בבתי היוצר בעיר בשנת  .1999הוא ציטט אחד מקדרי עזה ,שלדבריו היו
בעזה בראשית שנות השבעים  20בתי יוצר .בשנת  2000ביקרתי בבית יוצר אחד מבין שלושה שהיו
באזור ,והבחנתי בשתי עמדות אובני רגל שרק באחת מהן עבד קדר.

מצבור כלים כיבשן יוצרים

איור  :4מראה ברובע הקדרים .צילם בן-אריה .1985
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איור  :5תוצרת בחצר של בית יוצר בעזה  ,תצלום מביקורי בעזה שנת .2000
 2ב'  -פלוג'ה
עארף אל-עארף כתב שבארץ-ישראל לא היו בתי יוצר שייצרו את כלי עזה השחורים מלבד בעזה
)עארף אל-עארף  .(273 :1943בשנת  2002סקרתי ,מצפון מערב לנחל לכיש וממערב לו ,סמוך לחורבות
הכפר פלוג'ה ,שלושה ריכוזים של פסולת בתי יוצר )איורים  (12 ,6המעידים על כך שסמוך להם היו
בתי יוצר לכלי חרס ממשפחת כלי עזה השחורים .בריכוזים נמצאו שברי כלי חרס רבים ממכע"ש
לבנים ששימשו לאטימת פתחי
שנפסלו או שנשברו טרם פסילתם ,או היו מעוותים ,וכן  -סיגי חרסֵ ,
תנורים ,אפר ,ועדויות על מקומם של מיספר כיבשני יוצרים .כמו כן ראיתי שם שברים של כלי חרס
מתקופת הברונזה התיכונה  Iומן התקופה הביזנטית .במהלך פיקוח ארכיאולוגי על עבודות תשתית
ממערב לריכוזים שציינתי ,על פני השטח ועד לעומק של  1.1מ' מתחת לו ,הובחנו שברי כלי חרס
ממכע"ש .כמו כן התגלו קברים ושברי כלי חרס מן התקופה הביזנטית ושברי כלי חרס מתקופת
הברונזה הקדומה ) Iפארן  .(103 :2003הריכוזים נסקרו לאורך  300מ' ממערב לנחל לכיש ,ממזרח
לבאר המערבית )איור  7א'( הנמצאת ב-נ"צ  ,126160 -115060ומצפון ומדרום לגשר דרך חברון-
אשקלון )איור  7ב'( שבכניסה המערבית לפלוג'ה.
הריכוז הצפוני )נ"צ  (126230 - 114978נמצא סמוך לדרך חברון-אשקלון ולגשר שמעל נחל לכיש,
מצפונם ,והוא כולל שלושה כיבשני יוצרים ופסולת בתי יוצר )איור  8ב'(; בכיבשן הדרומי מבין
השלושה נמצא תא שריפה שלם וממנו נחשף פתח עגול הבנוי צינור חרס )איור  8א'( ממכע"ש שקוטרו
כ 25-ס"מ .מבעד לפתח ניתן לראות את חלל תא השריפה )איור  9ב'( ואת תיקרתו שטרם קרסה )איור
 9א'( ,המהווה את רצפת תא הכלים .מניתוח התצלומים אני מסיק ,שצינורות עגולים היו משולבים
בקימרון הלבנים שהיווה את התיקרה ,ודרכם עלה החום מתא השריפה לתא הכלים .אחד מהמעברים
הללו הוא הפתח דרכו צילמתי את חלל הכיבשן ואת תיקרתו .בתצלום )איור  9ב'( ניתן לראות את
פתח הזנת חומרי הבעירה שאף לו היה קימרון מלבנים ,ודרכו חדר שפך אדמה לתא השריפה.
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איור  :6פסולת בתי יוצר ,מבתי היוצר של פלוג'ה.

א'

ב'

איור  :7א'  -פלוג'ה ,הבאר המערבית .ב'  -פלוג'ה ,הגשר מעל נחל לכיש בדרך חברון.

ב'
א'
איור  8א'  -פלוג'ה ,פתח למעברחום מתא השריפה לתא הכלים בכיבשן הדרומי השלם ,בבית היוצר
הצפוני .ב'  -מכתש בקרקע ,שכנראה נוצר עקב קריסת התיקרה בתא שריפה של תנור הסמוך לתנור
השלם בבית היוצר הצפוני.
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א'

ב'

איור  9א'  -תיקרת תא השריפה והפתחים העגולים להולכת החום לתא הכלים .ב'  -חלל תא השריפה
ופתח ששימש ככל הנראה להזנת חומרי הבעירה בתא השריפה.
מהנתונים שנאספו מהכיבשן נראה שמיתאר תא השריפה היה סגלגל ,והוא נחפר במדרון הגולש
לאפיק נחל לכיש .הוא נבנה מלבנים והפתח להזנת חומרי הבעירה פנה מזרחה ,לנחל ,ותיקרתו נבנתה
כקימרון כיפתי .ברצפת תא הכלים שולבו צינורות חרס להעברת החום לצריפת הכלים ,או גלילי חרס
שאחד מהם מוצג כתת-טיפוס גלילי חרס .ייתכן שמתא הכלים נותר בסיס מיתארו החיצון אך ללא
חפירה אי-אפשר לוודא השערה זו .כיבשן זה דומה לכיבשנים בעזה )איור  19א'( ,באל-קאסר
שבמצרים )איור  (10ובבית שיבאב שבלבנון )איור  ,(11המתאפיינים במיבנה בעל תוכנית מעוגלת
שתיקרת תא השריפה שלו בנויה כקימרון כיפתי .בשני הכיבשנים האחרים שבמקום ,נראה שתיקרת
תא השריפה קרסה ובמקום ניתן להבחין בשני מכתשים בקוטר של כ 4-מ' )איור  8ב'(.
הריכוז השני נמצא מדרום לדרך חברון )נ"צ  ,(114949-125994לאורך  50מ' של תעלה שנפרצה במהלך
עבודות ניקוז ומשני צדיה ועד מיפגשה עם נחל לכיש; בחתכים נסקרו ריכוזים בלתי-רציפים של
פסולת כיבשנים )איור .(12

א'
ב'
איור  :10א'  -תוכנית איזומטרית של כיבשן מכיבשני אל-קאסר שבמצרים .ב'  -חתך המציג את פתחי
האוויר ואת זרימת החום בכיבשן ,בתוך.Henein 1997: fig.31,32 :
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איור  :11תיאור סכמטי של הכיבשן בבית שיבאב ,בתוך. Hankey 1968:fig. 1:

א'

ב'

איור  :12א'  -פסולת בית יוצר בחתך אופייני שבריכוז השני .ב'  -שפה וידית של ג'ארה מפסולת
הריכוז השני

איור  :13כתם אפר ,שריד לתנור של בית יוצר על גדת נחל לכיש.
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הריכוז השלישי )נ"צ  (125950 -114920נמצא על הדרך שלאורך נחל לכיש )איור  ,(13כ 40-מ' מדרום
למיפגש התעלה של הריכוז השני עם נחל לכיש .במקום ניתן להבחין במיתאר עגול של אפר ופסולת
כיבשנים .המיתאר הוא כנראה שריד מתא שריפה של כיבשן שהיה ממוקם ,בדומה לכיבשני הריכוז
הצפוני ,סמוך לגדת הנחל ,ונחתך עקב פריצת הדרך.
מימצאי הסקר מצטרפים לעדויות נוספות המציינות במישרין או בעקיפין שביישוב התקיימה תעשיית
כלי חרס .אביצור ) (235 :1976ציין ליד מנורת נפט מחרס שהיא מעשה ידי קדר מפלוג'ה ,משנת .1946
עבד אלהאדי מציין ,באנציקלופדיה הפלסטינית ) 1984כרך  ,(430 :3שבכפר התקיימו כמה מיפעלים
קטנים וביניהם בית יוצר לכלי חרס ,טחנת קמח ובית-מלאכה לייצור שטיחים מצמר צאן צבוע.
היישוב פלוג'ה היה אחד היישובים הגדולים והחשובים במישור החוף הדרומי ,ושימש מרכז מסחרי
וחינוכי לעשרה כפרים ששכנו סמוך לו ולבדואים מהנגב הצפוני .הכפר שכן בצומת דרכים מרכזי שם
נפגשו הדרכים מעזה ומג'דל ,מבית גוברין וחברון ,מירושלים ,מרמלה ,מיפו ומבאר-שבע .הדרך אשר
חצתה את הכפר ממערב למזרח נקראה דרך חברון .בכפר היו שוק ,בית-חולים ,בית-ספר ומיבנה
עירייה .ארבע בארות מים ואמת מים שהובילה מים מאזור הכפר ג'וליס ,סיפקו מים לעיירה בימי
השיא ביישוב .שם הכפר קשור לקברו של שייח שהאב אד-אחמד אלפלוג'ה שהגיע מפלוג'ה שבעיראק,
נהרג ונקבר במקום .סביב קברו )איור  (14שהפך לאתר עלייה לרגל ,נבנו אט אט מיבני היישוב
)עבד אלהאדי  ,1984כרך .(429 :3

ב'
א'
איור  :14א'  -שרידי מיבנה קברו של שייח שהאב אד-אחמד אלפלוג'ה ,נ"צ  ;126190 -114803עדויות
לעלייה לרגל למקום הכוללות :בדים לבנים ,שמן זיית להדלקת נרות שמן מאולתרים ,שעוות נרות
ושרידי הקטרת קטורת .ב'  -שרידי קטורת ואפר גחלים מהקטרתה על אבן.
שריג וביגר הניחו שהשם נדד למקום זה מיישוב בשם פלוקה שהיה קיים בסביבה ,הנזכר בתעודות
צלבניות מהמאה ה .12-ברשימות המס מראשית התקופה העות'מאנית בארץ-ישראל הוזכר הכפר ובו
 75משלמי מס ,כ 320-נפש )שריג וביגר  .(120 - 119 :1996גרן שביקר בכפר בשנת  1868הדגיש שבכפר
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שוררת רווחה מסוימת ,וסיפר שבתי הכפר בנויים מלבני בוץ בלתי-שרופות ותושביו מונים  600איש
)גרן תשמ"ב .(93 :לפי סוצין ,ב 1870-הכפר מנה  1340נפש כלומר היה הגדול ביותר במישור החוף
הפנימי .הכפר מוקף משלושת צדדיו בוואדי )נחל לכיש( ,יש בו שתי בארות ובמזרחו בריכה .במיפקד
 1922נמנו בכפר  2482נפש ,ב 1931-נמנו  3161נפש ,ב 1938-נמנו  3632נפש ,ובשנת  1945נמנו  4760נפש
)שריג וביגר  .(118 -113 :1966עבד אלהאדי מציין שהשטח הבנוי השתרע על פני  520דונם; השטחים
החקלאיים השתרעו על פני  38,038דונם ובהם גידלו בעיקר דגנים ,וכן עצי פרי וירקות שלצדם עסקו
התושבים גם בגידול צאן ועופות )עבד אלהאדי  ,1984כרך .(429 :3
סמילנסקי היטיב לתאר את העיירה בשלהי המאה ה 19-כשעבר בכפר בשנת " :1894הכפר הוא
המרכזי והגדול בדרום ובנוי בבקעה ועל מורדות הגבעות אשר מסביבה .בלב הבקעה הייתה כיכר
השוק וגם טחנת הקמח ניצבה שם .בשוק יש חנויות ובימי שוק היו גם דוכנים ארעיים של רוכלים
מהערים .בחנויות ובדוכנים כסוכות ,נמכרו כל דבר הראוי ללבוש ,ממתקים ,כל מיני תרגימא ,מגלים
ומשקאות מתוקים מתמרים ותאנים והיו גם מתקני מגלים .פלאחיות גלויות פנים ובדואיות רעולות
היו באות למכור את מלאכת הרקמה שלהן או לקנות צמר גולמי מאת רועי המדבר בכדי לטוות ממנו
חוטים לרקמה .היו גם עירוניות שבאו למכור תמרוקי נשים ריחניים ולקנות ממלאכת הרקמה .כאן
יכולת לראות ביום השוק פלאחים ,בדואים ,מוגרבים ,הינדים צהובי פנים ובני תימן ,וכמובן עושה
להטוטים וקוף כרוך על ידו ,מנצח ותזמורת ובה תוף ,מצילתיים וחליל וארבע זמרות ורקדניות עבות
בשר הצורחות ומניעות את אבריהן .המוכרות והקונות גם יחד צעקו יותר מן הגברים וצפצופי
קולותיהן נשמעו מכל עבר .בכפר התקיים שוק בעלי-חיים גדול אשר אליו היו מגיעים קצבים
מירושלים לקנות בקר לשחיטה ,ופלאחים ובדואים ]שבאו[ לקנות חמורים וגמלים"
)סמילנסקי .(178-174 :1992

 .3ייצור קרמיקה ממשפחת כלי עזה השחורים
 3א'  -מיבנה בית היוצר
בית היוצר מורכב מארבע יחידות בסיסיות שלכל אחת תפקיד בשרשרת הייצור:
א[ בריכות הכנת החומר.
ב[ אזור עמדות האובניים.
ג[ אזור איחסון הכלים וייבושם טרם הצריפה.
ד[ אזור הכיבשנים.
נוסף לארבעת האזורים האלו נמצאים סמוך לבית היוצר שני אזורים נוספים:
) (1אזור ריכוז הכלים המוכנים לשיווק ולמכירה,
) (2מצבור הפסולת מהכיבשנים ומהפסילות.
 3ב'  -הקדרים
גאת ) (Gatt 1885: 70ועארף אל-עארף ) (275 -273 :1943מציינים שבבתי היוצר בעזה עובדים
קדרים-גברים ,ולצדם נשים וילדים; ילדים עבדו גם בשנת ) 2000איור  .(22אופן ייצורם של כלי החרס
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הוא סוד מקצועי כמוס ,והקדרים משתדלים להטעות את המבקרים המבקשים מהם מידע על תהליכי
הייצור .הגילדה מגינה על פרנסת חבריה ,ומשפחות הקדרים נוהגות להתחתן ביניהן לבין עצמן ,כדי
למנוע את מסירת הסודות לזרים )יזרעאל  .(324 :1979דר מספר שבין הקדרים אין שיתוף פעולה
כלכלי או מקצועי ושכל אחד עובד לעצמו .חלק מן הקדרים שפגש דר עבדו בבית היוצר  40 - 30שנה
מאז היותם ילדים )דר  .(125 -124 :1974סאלם מספר ,שכמעט כל הקדרים למדו את המקצוע
מאבותיהם ,ורק מעטים למדו אותו מקדרים שמחוץ לחמולה; המקצוע נשמר במשפחה וזאת כדי
למנוע תחרות ) .(Salem 1999:71מעדותו של יזרעאל עולה שקדר מתלמד נשאר במעמד שוליה במשך
שש עד עשר שנים )יזרעאל .(325 :1979
 3ג'  -מקור החומר והכנתו
מספר עבודות דנו במקור החומר )בערבית טין  (tinבו השתמשו בבתי היוצר בעזה .באואר שתיאר את
הקדרות בארץ-ישראל ציין ,שחומר הגלם לתעשיית כלי החרס מצוי במרבצים מפוזרים במישור ליד
עזה ובהרים ) .(Bauer 1903:71הטין המשמש לתעשיית כלי החרס מובא בדרך כלל מאזור הקרוב
לבתי היוצר ,אך אם האיכות שם ירודה ,יביאו הקדרים טין מאזורים אחרים ומרוחקים .גם מקורות
הטין הם בגדר סוד מקצועי העובר מדור לדור ,ונמסר לבני משפחה נאמנים .מעטים הקדרים
המסורתיים המוכנים להחליף את מקור הטין של אבותיהם באחר .בבתי היוצר של שנות השמונים
בעזה השתמשו בחומר מחמישה מקורות ,לפחות אחד מהם מקומי ) .(Salem 1999:73על פי עדותו
של יזרעאל ,מקור הטין של בתי היוצר בעזה בשנות השבעים הוא מאזור שייח עלי מונטאר )יזרעאל
 .(324 :1979סאלם ,שתיאר את תהליכי ייצורם של כלי החרס המסורתיים בארץ-ישראל טען ,שבאופן
הכנת הטין אין הבדל בין בתי הייצור בחיפה לאלה שבעזה .הטין האדום מובא מג'יבליה ,מרחק של
כ 3-ק"מ מבתי היוצר .מכינים אותו בכמות גדולה בתהליך הנקרא א-סול ) (es-soolהמבוסס על
השריה במים בבריכות מיוחדות .בתהליך זה מסלקים את הגושים הקשים מהחומר ואחר כך שוחקים
את הטין ומפוררים אותו לחלקיקים קטנים במירקם הרצוי .הקדרים משתמשים בשלוש בריכות
בתהליך עיבוד הטין והכנתו לחומר .בבריכה הראשונה הנקראת ג'ורת א-סול ) (joret es-soolאו
פאג'רון עזה ) (fajron Gazaשמידותיה  x1x1x1מ' מושרה הטין במשך יום אחד .הבריכה השנייה
הנקראת אל-מוסואל ) ,(el-Moswallרדודה וגדולה מקודמתה ובה שורה הטין יום נוסף .מבריכה זו
מועבר הטין לבריכת הייבוש הנקראת אל-מאנשר ) .(el-Mansherממנה מובל החומר בעודו לח לאזור
עמדות גלגלי היוצר ) .(Salem 1999:76-77גאת מכנה את בריכות פילום החומר  -מישטח )( mestaah
) .(Gatt 1985a: 179לאחר שמשהים את הטין במשך פרק זמן מסוים בבריכות השיקוע ,שם הוא עובר
תהליכי פילום-ניפוי עד שהופך לחומר ,הוא מוכנס בגושים גדולים לתוך בתי היוצר המצויים במבוך
קימרונות אפלוליים )יזרעאל  .(324 :1979גאת ציין שבעזה ניתן להשיג בקלות טין ומים .את הטין
המובא לבית היוצר מנקים מאבנים ומגופים אחרים; לאחר מכן שמים אותו בבריכה הנמצאת בחלק
הפנימי של בית היוצר שם משרים ולשים אותו .שוטחים את הטין ליד בית-המלאכה לייבוש ,אחר כך
מכניסים אותו לבית-המלאכה ומכינים אותו לעבודה .את החומר כמו גם את הכלים לייבוש מובילים
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ילדים ) .(Gatt 1985: 70תיאור דומה כתב גם באואר כנראה בעקבות גאת ) .(Bauer 1903:72דר
מתאר שראה טין מפוזר לייבוש על גג בית היוצר .חומר זה משקעים בשוקת מחוץ לבית-המלאכה
למשך שבוע ימים )איור  ,(15ומוסיפים לו סיד .לאחר ההשריה מתקבלת עיסת הטין ,אותה מורידים
לבית היוצר )דר  .(125 :1974את החומר לשים בידיים או ברגליים ,פעולה הנקראת אדוס ) eddosאו
 ,(ettadweesזאת על מנת להוציא ממנו חלקים גסים ואוויר שנלכדו בו בתהליכי העברתו .אחר כך
מחלקים אותו לחלקים קטנים שהם "ביצת היוצר" ,תהליך המכונה אלאף ) .(ellafיש המוסיפים
לחומר סופי זה כמות מסוימת של חול )יזרעאל  .(Salem 1999: 76-77 ;324 :1979מקום הלישה
מכונה על ידי גאת מג'בל ) (madschbalוהוא נמצא בתוך בור ) .(Gatt 1985a: 179החומר שאינו מוגש
לקדר מונח על גבי אבן חלקה ושטוחה )דר  .(125 :1974בביקורי בשנת  2000הלישה להוצאת האוויר
נעשתה על ידי מכונה חשמלית.
בחרתי להוסיף את התיעוד של דאלמאן מראשייה אל-פוח'אר ומחאלב ,השופך אור נוסף על תהליכי
הכנת החומר .את אדמת החומר ערבב הקדר בתוך בור הנקרא מסוואל במעדר ומים ושם שמר אותה
עד שנעשתה כדייסה והאבנים שקעו ,ואילו את המים העומדים מנקזים לבור עמוק יותר .בצידון
מערבבים ברגליים ובחאלב סיננו את האדמה היבשה במסננת הנקראת ע'רבל והוציאו את האבנים
ולאחר מכן ערבבו במים .דאלמאן ציין שהקדרים לוקחים את החומר מסביבתם הקרובה ,ולדוגמה
ציין שקדרי בית היתומים הסורי בירושלים הידוע בכינוי "שנלר" ,לוקחים את החומר בדרך ליפו
והכוונה למוצא ).(Dalman 1964 vol. VII:199-200

א'
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גג בית היוצר

פתח להכנסת הטין למאורת בית
היוצר
ב'
איור  :15עזה ,רובע הקדרים .1985 ,א'  -שלבי הכנת החומר בבריכות הטין מחומר גלם מפורר שהובא
מנחל עזה )מימין( .ב'  -מיקומן של בריכות הטין במערכת בית היוצר ופתח הורדת הטין .צילם י' בן-
אריה.
 3ד'  -האובניים וייצור הכלים
גאת ודאלמאן הותירו בידינו תיאור ממצה של האובניים ,של חלקיהם ושמותיהם .גאת סיפר שלקדר
בעזה ,המכונה פאח'ורי )) (fachuriאיורים  16ב' 19 ,ב'( ,העובד בבית היוצר הנקרא פאח'ורה
) ,(fachuraמספיקים ידיים ,רגליים ואובניים המכונות דולאב ) (dulabלייצר כלי חרס הנקראים
פוח'אר ) .(focharבבית היוצר שתיים ,שלוש ,עמדות אובניים .האובניים )איור  (17עשויות עץ והן
כגלגל כפול ,עם שתי דיסקות או גלגלים המחוברים לציר-קאלב ) ,(kalbהתקוע במאונך בתוך פתח
הנקרא בית אד-דולאב ) .(bet ed-dulabהקדר יושב על מושב הקרוי קעדה ) (kadeליד האובניים
ומסובב ברגלו את הגלגל התחתון הנקרא מידע ) (medaוהוא גדול יותר מהגלגל העליון המכונה ראס
) .(rasעל הגלגל העליון מניח הקדר את החומר הנקרא טין ) (tinובעזרת הידיים יוצר כלים קטנים
וגדולים ) .(Gatt 1985a: 179גאת מתאר שהכלים הגדולים נבנים בשלבים .מתחילים בחלק התחתון,
הוא מורד לייבוש ,ולאחר מיספר ימים מוחזר לאובניים להשלמת החלק העליון .ילדים מובילים את
הכלים הבלתי-גמורים והשלמים לייבוש) .Gatt 1985: 70דר מספר ,שתוך שתי דקות נוצר כד בעל
קיבול של  10 - 8ליטרים .את הידיות והזרבוביות מוסיף קדר אחר היושב בבית המלאכה
)דר .(125 :1974
יזרעאל סיפר ,שאצל הקדרים הוותיקים הרגל המניעה את דוושת האבנים ,נעשית חזקה ושרירית
יותר מרעותה .קדר מנוסה יכול ליצור כ 100-קדרות ביום עבודה .לאחר שמורידים את הכלים מן
האובניים ,מניחים אותם להתייבש כשבוע במרתפים האפלים עד שנותרים בהם  3%מים בלבד ,ורק
אז מוסיפים להם את העיטורים ואת הידיות )יזרעאל .(324 :1979
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סאלם סיפר שייצור הכלים ) ,(ettashkeelנעשה בשלושה שלבים :תחילה עושים את הבסיס )(kaab
ומורידים לייבוש למשך כשעתיים ,השלב השני ) (el-fatehהוא פתיחת גוף הכלי והרמתו על גבי
הבסיס .לצורך התהליך הזה הקדר משתמש לפעמים במגרד ) (el-sadefכדי להסיר עודפי חומר .החלק
מורד לייבוש למשך כשעתיים כך שיאבד מספיק מים אך לא יתייבש .בינתיים ,הקדר מכין את
החלקים הנחוצים כתוספות כגון :צוואר הכלי ,שפה ,בסיס טבעת ,ידיות ועוד .בשלב האחרון מחברים
אותם לכלי ) .(Salem 1999:76הכלים מונחים לייבוש על ריצפת בית היוצר ,שאוויר נכנס לתוכו דרך
פתחי אוורור קטנים ) .(Gatt 1985 : 70הייבוש נמשך כשבוע ,אולם לכל כלי נדרש זמן ייבוש משלו.

א'

ב'
איור  :16א'-ב' עזה שנת  .2000א'  -כלי חרס לנוי עומדים לייבוש טרם צריפתם בבית יוצר בעזה .ב' -
קדר בבית יוצר בעזה .צילם חן כץ.
מתיאוריהם של גאת ,עארף אל-עארף ,דר ויזרעאל ברור שהקדר יוצר את כליו על גבי אובני רגל .כך
היה הדבר עדיין בשנת  .2000דאלמאן תיאר מיתקן אובני רגל והציג שרטוט שלו )איור  17ג'(; גובהו
 63ס"מ ורוחבו כ 100-ס"מ ,לאובניים שתי דיסקות ,עליונה ותחתונה .הדיסקה העליונה היא לוח
עגול ,קוטרה  24ס"מ והיא נקראת כורס ,ובחאלב  -ניר ,עליה מניחים את החומר ויוצרים את הכלים
הרצויים .הדיסקה התחתונה נקראה מטחנה ,קוטרה  70ס"מ ,ושימשה כגלגל תנופה המונף ברגל
הקדר .בחאלב נהגו הקדרים לפזר עליה אפר ,כדי למנוע מרגליהם להחליק .במרכז הדיסקות עובר
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מוט בעובי  8ס"מ הנקרא קאלב ובחאלב  -שמע )לב או נר( שבקצהו יתד ברזל המשמש כציר ונכנס
לבלוק ברזל המקובע באדמה .מאחורי האובניים מוצב ספסל ישיבה לקדר .הקדר מסובב ברגלו את
הדיסקה התחתונה ,ויוצר את הכלי הרצוי בידיו ,שלפעמים הוא טובל במים .להסרת החומר העודף
הקדר משתמש בגליל קטן מחרס המותאם לאצבעו .לניתוק הכלי מהדיסקה העליונה משתמש הקדר
בחוט הנקרא מקטע הקשור לכפיס עץ .לאחר מכן הוא מוסיף את הידיות כרצונו ) Dalman 1964
.(VII:199-200
פיארוטי תיאר את האובניים או גלגל-היוצרים ,כמיתקן "מורכב משני אופנים של אבן או עץ,
המונחים במאוזן זה על גבי זה כשהעליון שבהם קוטרו קטן יותר" )פיארוטי  .(119 :1985האם ניתן
להסיק מעדותו שבבתי היוצר היו בשימוש גם דיסקות אבן ,או שמא מדובר בתיאור בלבד ולא
בתיעוד? אנן ) (Henein 1997: 40-46מביא תיאור מלא של עמדת האובניים )איור  17א'-ב'(.

א'

ב'

ג'

איור  :17א'-ב'  -תצלום ושרטוטים של אובני בית היוצר ,חלקיהם ועמדת הקדר בבית היוצר בבדורה,
בתוך .Henein 1997: fig: 18-19, ph: 19 :ג'  -ציור אובני בית יוצר על פי דאלמאן ,בתוךDalman :
.VII 1964: fig.102
 3ה'  -חומרי ההסקה
מעט נכתב על מקור חומרי הבעירה להסקת הכיבשנים של בתי היוצר בעזה .בתקופת המנדט ,תקופת
שיא הייצור ,כאשר היו קיימים  69בתי יוצר שבכל אחד מהם פעלו מספר כיבשנים ,נדרשו כמויות
גדולות של חומרי בעירה .בהספקתם עסקו והתמחו מיספר לא מועט של אנשים אשר סיפקו את
הביקושים לחומרי הבעירה על פי הזמנת הקדרים .גאת מציין שאת הכיבשן מזינים בקש ובשברי
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ענפים יבשים ובשלב האחרון מוסק התנור בגללי גמלים ועזים ) .(Gatt 1985:71באואר כתב
שבאזורים ההרריים מסיקים את התנורים בשורשי אלונים ,ובמישור  -בגזם של עצים המצוי בשפע;
כמו כן ,בעזה מסיקים בזבל רטוב בשלב הצריפה הסופי ) .(Bauer 1903:72-73אביצור חזר על
עדותם של גאת ובאואר וכתב ,שבעוד שבצפון ובמרכז משמשים עצים ובמיוחד שורשי אלונים כחומר
בעירה ,הרי שבעזה משתמשים בקש ובסוף תהליך הצריפה מבעירים בכיבשן גללים רטובים )אביצור
תשל"ו .(271 :דאלמאן כתב שהנשים שורפות את הקדרות שהן מכינות בבור השריפה הנקרא
"משואה") ,(Dalman 1964 vol. VII:199ומסיקות אותו בקש ובכיכרות של זבל פרות הנקראות
ג'אלה .בתיעוד שלאחר מלחמת ששת הימים ,סיפר דר על שימוש בנסורת מעורבבת בשמן ובמזוט
)דר  ,(125 : 1974ובעדות שמיעה מפי בן-אריה שמעתי ,שהשתמשו להסקה בזבל ובשמן מכוניות
שהוחלף.
 3ו'  -הכיבשנים וטכנולוגיית הצריפה
מעטים תיעדו את כיבשני הקדרוּת בבתי היוצר בארץ-ישראל בתקופה העות'מאנית בכלל ,ואת כיבשני
עזה בפרט .מעבודותיהם של אתנוגרפים כדאלמאן ,באואר ואחרים ,ומתיעוד של מבקרים לאחר
 ,1967ניתן ללמוד על מיבני הכיבשנים בכלל ,ולהקיש מהם על המיבנה המיוחד לכיבשני עזה ,שכן אלו
לא השתנו .גאת סיפר שבכל בית יוצר היו  3כיבשנים ) ,(Gatt 1985 :71שהוא מכנה תנור )(tannur
) .(Gatt 1985a: 179המעטפת החיצונית של הכיבשנים בעזה בנויה אבני גוויל )איור  ,(18ודומה
למיבנה הכיבשנים בחברון שתוארו על ידי דאלמאן ,ולכיבשנים המסורתיים באל-קאסר שבמצרים
ובבית שיבאב שבלבנון .באואר ציין שהתנור בנוי לבנים צרופות ) .(Bauer 1903:72עארף אל-עארף
דיווח" :הכלים נצרפים בתנורים בטמפרטורה גבוהה ,תוכניתם עגולה ולהם תא אש ותא כלים ,רדיוס
תא הכלים  10 - 8כפות רגל )כ 2.5-מ'( ועומקו  4כפות רגל ומתחתיו אש" )עארף אל-עארף .(274 :1943
גאת מספר שלאחר שיבשו הכלים ונעשו קשים כעור ,מוכנסים הם לתנור לצריפה .הקדר בונה את
התנור בעצמו מאבנים ומלבנים .התנורים סגלגלים וקטנים מכיבשן סיד .התנור מורכב משני חלקים,
עליון ותחתון ,המופרדים על ידי מחיצה קמורה עם חורים )איור  19א'( החלק העליון הוא חדר הכלים
בו מניחים את הכלים לצריפה .לחלק זה יש שני פתחים ,האחד דמוי דלת הנמצא בצד ,דרכו מכניסים
ומוציאים את הכלים ושמו באב את-תפריע' ) .(bab et-tafrighהפתח השני עגול והוא נפתח בכיפה -
קובה  - kubbeשל התנור ודרכו נפלט העשן .כשמסיקים את התנור סוגרים את שני הפתחים :הפתח
הצדדי נאטם לאוויר לחלוטין ,הפתח העליון נאטם חלקית בקש או בקערה )איור  (20המאפשרים
לחלק מהעשן לצאת החוצה .החלק התחתון בו בוערת האש נקרא בית א-נאר ) .(bet et-narלחלק זה
פתח דמוי דלת הנקרא באב אנ-נאר ) .(bab et-narסמוך לפתח נמצא מעין אולם ,בו מאחסנים את
הקש ,מה שנקרא "בית העצים" במקורות היהודיים ,הבונג'ה ) .(bundschaלפני הפתח יושב אדם
וזורק פנימה כל הזמן קש ושברי ענפים יבשים )איור  .(22פעולת ההסקה נמשכת ללא הפסקה 6 - 5
ימים .כאשר מיספר תנורים פועלים בו זמנית ,המקום נראה מבחוץ כעיר תעשייתית באירופה ,בגלל
ענני העשן המיתמרים מעלה.
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בארץ-ישראל צבע הכלים בדרך כלל צהוב-אדום ,כפי שרואים בירושלים ויפו ,ואילו בעזה הכלים
בצבע שחור-אפור ולכן ניתן לזהות אותם בקלות .הצבע מושג בצורה פשוטה ,כאשר בשלב האחרון
מסיקים את התנור בגללי גמלים ועזים .כאשר מסתיימת השריפה יוצק הקדר כמה כדי מים לתוך
התנור ואחר כך מוציא את הכלים החוצה אחרי שעבד עליהם כשבועיים ימים  -כשחלק מהם שבורים
).(Gatt 1985:71; Gatt 1985a: 179
לדעת אביצור משך הצריפה היה כ 6-ימים ,והשחרת הכלים נעשתה על ידי עישונם  -בסוף תהליך
הצריפה הבעירו בכיבשן גללים רטובים המעלים עשן רב וסתמו את מוצא העשן )אביצור תשל"ו:
.(271
בביקורי בבית היוצר בשנת  2000ראיתי ארבעה פתחים בגג הכיבשן ששימשו כמוצא העשן .על
הפתחים היו מונחות קערות שבסיסן מופנה כלפי מעלה.
דר מתאר כי תהליך הצריפה נמשך  8 - 7ימים ,והתנורים נמצאים מחוץ לאולמות הייצור והייבוש של
הכלים ,מולם .השריפה נעשית באש לא חזקה במיוחד .לקבלת הצבע השחור שהוא הסמל המסחרי
של כלים אלה ,משאירים אותם בתנור לתהליך מיוחד הנמשך  24שעות נוספות .בשלב זה מסיקים את
התנור בנסורת מעורבבת בשמן ובמזוט וסוגרים את פתחיו היטב .בדרך זו נכנס רק מעט אוויר
ותהליך ההשחרה מתבצע בטמפרטורה גבוהה .עם גמר השריפה מועברים הכלים למחסנים פתוחים
שבקרבת בית היוצר )דר .(125 :1974
באואר ציין ש"את הכלים בעזה מכניסים רטובים לתנור ,ולכן תחילה מסיקים באש חלשה .את הצבע
השחור משיגים לקראת שלב הצריפה האחרון ,שאז מסיקים את התנור בזבל רטוב וסוגרים את פתחו.
הכלים השחורים אהובים מאוד ולדעת האנשים הם עמידים יותר מהכלים האדומים והצהובים"
).(Bauer 1903:72-73
יזרעאל מתאר שהכלים נצרפים במשך  12- 10ימים בחום המגיע עד  1000מעלות המושג בהבערת
מזוט ונסורת .כדי להשיג את הצבע המיוחד שלהם ,ביממה האחרונה מוסיפים שמנים שרופים -
לפנים היו מוסיפים להם אפר וסוגרים לחלוטין את הפתחים כדי למנוע כניסת חמצן .למרות ניסיונם
הרב של קדרי עזה ,שנצבר במשך דורות ,כלי החרס שלהם כוללים אחוז גבוה של שבורים ופגומים
)יזרעאל .(324- 325 :1979
סאלם ציין שייצור כלי החרס על גבי אובניים בעזה דומה לתהליכי היצור המסורתיים בשאר בתי
היוצר בארץ-ישראל למשל בחברון ובחיפה ,אך שונה בדרך הצריפה .בעזה כלי החרס השחורים הם
תוצאה מצריפה בסביבה מחזרת ) ,(tatweesehהכוללת שימוש בכיבשן עם פתח קטן אשר מעשן או
מפחם ) (yinakhniqאת כלי החרס .תחילה ממלאים את הכיבשן בכלי החרס כשראשיהם כלפי מטה.
בשלב הראשון של הצריפה ) (el-hemiahהקדר מבעיר את האש ומחמם את הכיבשן חימום ראשוני.
לאחר מכן הוא אוטם את הפתח התחתון בבוץ וזהו השלב שבו הכלים צריכים לעבור צריפה טובה
והלהבות מגיעות לראש הכיבשן .הקדר מכין תערובת של שמן עם נסורת עץ מנגריות ,ובשלב הבא
משאיר בפתח העליון צוהר בקוטר של  0.15מ' ובתחתון  0.10 -מ' ,שדרכם הוא מזין את הכיבשן
במהירות ב 25 - 20-פחים מתערובת השמן והנסורת .לבסוף הוא סוגר את פתחי הכיבשן ,והעשן
משווה לכלים את הצבע האפור-שחור .בעבר שרפו מוץ שעורה,
מהצריפה המחזרת של השמן והנסורת ַ
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קש ) ,(qasalעלים ונייר בעת הצריפה המחזרת ,ואילו בשלב החימום הראשוני השתמשו בעץ מלימון,
מתפוז או בכל סוג עץ אחר שהיה בהישג יד .הצריפה בשלב ללא החמצן נמשכה  12- 5שעות תלוי
במידות הכיבשן .בגמר הצריפה הניח הקדר לתנור להתקרר ולמחרת הוציאו את הכלים (Salem
).1999:76
זיאדה מניחה שהצבע השחור המושג באמצעות הצריפה המחזרת הוא דקורטיבי יותר מאשר
פונקציונלי ) .(Ziadeh 1995:233ואילו גאת ,בתארו את בתי היוצר שייצרו כלי חרס בצבע שחור-
אפור ,ציין את איכותם הגבוהה של הכלים ,וטען שהחזיקו מעמד זמן רב יותר מאשר הכלים שנעשו
ברמלה ,בחברון וביפו ולכן היו מבוקשים יותר ) .(Gatt 1885 :69עארף אל-עארף ציין שכלי עזה הם
מהמפורסמים בכלי החרס בארץ-ישראל ואין כמותם לאיכות; הם חזקים ומחוספסים וזאת בגלל
החומר שמקורו באדמת עזה המכילה ברזל) .עארף אל-עארף .(275 -273 :1943
דאלמאן ,שתיאר את הכיבשנים בראשייה אל-פוח'אר ובחברון ,הוסיף פרטים בנוגע לתיקרת תא
השריפה שהיא רצפת תא הכלים .בראשייה אל-פוח'אר כיבשן הקדרים נקרא מחראק או טון ,והוא
מיבנה מקורה בכיפה .לכיבשן יש תא אש הנקרא בית אל-נאר שיש לו כניסה אחת מהצד .את הכלים
הכניסו לתא הצריפה הנקרא ט'רווסי ,שם הניחו אותם על רצפה מחוררת הנקראת בסטה שנבנתה על
גבי עמודים .בתנור גדול נדרשו  12- 7שעות בעירה .בחברון הכיבשן פרימיטיבי יותר ,לדעתו ,מכיבשני
ראשייה אל-פוח'אר ונקרא תנור .הכיבשן בחברון בנוי מטין גובהו  3מ' ורוחבו  2.5מ' .הוא חפור
באדמה ומחפורת מאפשרת להגיע אל תא האש הנקרא מוקדה ,שתיקרתו היא קימרון מחורר .לאחר
 4ימי שריפה נחשבו הכלים מוכנים ).(Dalman 1964 vol. VII: 201
שיזף דיווח שבעזה היה נהוג להוסיף מעט שמן אדמה שהיה משחיר את הכלי במהלך צריפתו .בעת
ביקורו טענו את התנור בכל פעם ב 400-כלים טיפוסיים המשמשים כעציצים .צריפתם נמשכה כשבוע,
ביומיים הראשונים הטמפרטורה נמוכה ,150˚ ,ואחריהם העלו את הטמפרטורה ל .900˚-לאחר
שהתנור מתקרר ,הקדרים הורסים את קיר הבוץ שבו אטמו את התנור לאחר טעינתו ונאפה בחום,
ומוציאים את הכלים.

איור  :18כיבשן כלי חרס ברובע הקדרים בעזה ,בתוך :יזרעאל .324 :1979
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א'

ב'

איור  :19א'  -מבט מפתח הכנסת הכלים אל התיקרה המקומרת של תא השריפה ובה צינורות
להעברת החום מתא השריפה .רובע הקדרים ,עזה .1985 ,ב'  -הקדר אבו שאפיק ,בבית יוצר שאינו
ברובע הקדרים ,עזה .צילם בן-אריה.

איור  :20גג של כיבשן :פתחי יציאת העשן מכוסים בקערות מטיפוס לאגן .כלי חרס ועציצים
משולבים בדפנות הכיבשן הבנוי אבני גוויל שנחשפו בחלקו הלא מטויח ,רובע הקדרים ,עזה.1985 ,
צילם בן-אריה.

56

א'

ג'

ב'

ד'

ו'
ה'
איור  :21תמונות א'-ו' ,שלבים בבניית תנור מדגם מסורתי בידי אבו שאפיק ,עד להסקתו .תיקרת תא
השריפה עשויה מברזל מחורר בעוד שכיבשני בתי היוצר היו בנויים לבנים עם צינורות חרס .מעטפת
הכיבשן הבנויה מלבנים נעטפה בבלוקים במקום באבני גוויל מאבן גיר .צילם בן-אריה.
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איור  :22ילד מסיק כיבשן בפסולת נגריות ,בעת ביקורי בעזה שנת  .2000צילם חן כץ.
 3ז'  -מקור טכנולוגיית הצריפה של משפחת כלי עזה השחורים
מכע"ש היא משפחת כלים שצבעה הומוגני כתוצאה מטכנולוגיית צריפתה .קיימות מיספר אפשרויות
למקורה של טכנולוגיית הצריפה  :א[ פיתוח מקומי ,ב[ הפצת ידע וסיגול שלו ,ג[ הגירה של קדרים
שהתיישבו במקום והביאו עמם את הידע הטכנולוגי.
שפר הניח שכלי עזה השחורים שיוצרו במיספר בתי יוצר בעיר עזה בשנות השבעים משמרים קשר של
המשכיות לכלי חרס ארץ-ישראליים איסלאמיים אפורים קדומים ,קשר שהשתמר במשך ימי-
הביניים .כלומר  -קשר בין כלי החרס האומאיים האפורים שיוצרו בארץ ישראל ובירדן )750 - 650
לספירה( לבין כלי עזה המודרניים ) .(Schaefer1986:411-425לדעתו ,המקור למסורת הקדרות הזו
הוא בימי בית אומייה ,ועדות לכך מוצאים באתרים שונים בעבר-הירדן ,בעיקר בג'רש בה נחשף בית
יוצר ,בפלה ,במצודה בעמאן ובהר נבו ,וכאמור ,עדויות מועטות גם בצפון ארץ-ישראל .לעומת זאת,
מדגיש שפר ,בתקופה זו לא נמצאו כלי חרס אפורים באתרי מרכז ארץ-ישראל ודרומה .לדעתו ,בסוף
ימי-הביניים החלו להופיע כלי חרס אפורים בצפון )עפולה ,בית-שאן( ,במרכז )אבו גוש( ובדרום ארץ-
ישראל )ג'מה( .במהלך התקופה הצטמצם ייצור כלי החרס האפורים בצפון הארץ ואילו ברצועת עזה,
במישור החוף הדרומי וייתכן שגם באזורים נוספים בדרום הארץ ,הכלים האלו נעשו שכיחים .לכן
שפר סבור שטכנולוגיית הצריפה המחזרת ומאפיינים נוספים כמו צורת הקדרות ,הגיעו לרצועת עזה
מהצפון יחד עם קדרים שהתיישבו בה ,או באמצעות דיפוזיה של ידע ).(Schaefer 1989:33, 42-43
יזרעאל ,שתיאר את רובע הקדרים בעזה ,מניח שהאומנות של ייצור מכע"ש מקורה ,כנראה ,מהעיר
זקאזיק הנמצאת בדלתה של הנילוס )יזרעאל  .(323 :1979דר ויזרעאל ציינו ,שהקדר המומחה הראשי
שפגשו באחד מבתי היוצר בעזה ,הוא יליד פלוג'ה .דר הוסיף ,שהלה למד והשתלם במצרים כמו גם
קדרים אחרים שהשתלמו במקצועם במצרים ובלבנון )דר .(125 -124 :1974
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התיאוריה של שפר מרחיקה לכת בזמן ובמרחב .הנחתו מבוססת על פרסומי חפירות שמיקטרות
החרס שנמצאו בהן ,וכן גם הכלים העשויים ביד והמעוטרים והכלים ממכע"ש תוארכו לימי-הביניים:
התקופה הצלבנית וימי שלטון הממלוכים .אכן כלי חרס אפורים יוצרו בתקופה האיסלאמית הקדומה
וגם בתקופות קדומות יותר ,אך אין בעובדה זו כדי לרמוז על מקור טכנולוגיית הצריפה של משפחת
כלי חרס זו בגלל פער של  1000שנים כמעט.
במצב של המחקר כיום לא ניתן לבחון ,האם בעזה התיישבו קדרים שהביאו עמם את הידע
הטכנולוגי ,או שידע זה מקורו בעיר זקאזיק הנמצאת בדלתה של הנילוס .יזרעאל לא הוסיף פרטים
כלשהם לאפשרות שהעלה ,ובידי אין כל מידע הניתן להשוואה ,לגבי תעשיית כלי החרס בתקופה
העות'מאנית המאוחרת בדלתה של מצרים ובעיר זקאזיק במיוחד .על פי הידוע מהספרות ומתיחקור
אנשים שביקרו בבתי יוצר ברחבי מצרים ,לא עולה שבמצרים יוצרו כלי חרס בטין אפור או אפור-
שחור .עזה הייתה נתונה להשפעות מצריות בשל מיקומה הגיאוגרפי .ברבע השני של המאה ה19-
ידועים מספר גלי הגירה ממצרים לארץ-ישראל בכלל ולסביבות עזה בייחוד ,אך אלו ,לדעתי ,חלו
כמאה שנים לאחר הופעתה של טכנולוגיית הצריפה הזו .העובדה שקדר יליד פלוג'ה השתלם במצרים
ואחרים עשו זאת בלבנון אינה תורמת לדיון שלנו .אפשר שיליד פלוג'ה זה רכש את אומנותו
ממשפחתו בבית יוצר בפלוג'ה או בעזה  -אליה הגיעו מפלוג'ה ,ואילו במצרים הוא השתלם בלבד.
לא אחת ,שעה שבחנתי את פסולת בתי היוצר מן התקופה הביזנטית בחבל עזה-אשקלון ,נמצאו בהם
שברים של כלי חרס פסולים בצבע אפור .זאת כתוצאה מצריפה מחזרת בלתי-מכוונת ובלתי-רצויה.
עובדה זו הייתה ,כמדומני ,ידועה לכל קדר ,ולאורך ההיסטוריה נוצל ידע זה מספר פעמים ,על מנת
ליצור קו ייצור של כלים אפורים-שחורים .תופעה הפוכה מצאתי שעה שבחנתי את פסולת בתי היוצר
בפלוג'ה .שם נמצאו בין שברי כלי החרס ממכע"ש שברים מטין בצבע אדום ,שנפסלו כתוצאה מצריפה
מחמצנת .בבתי היוצר מן התקופה האומאיית בג'רש נחשפו זה לצד זה כיבשני יוצר שבאחד מהם
יוצרו כלים אפורים בצריפה מחזרת ובשני כלים אדומים בצריפה מחמצנת ).(Schaefer 1986: 411
להערכתי ,בעזה ייצרו כלים אפורים בתחילה בגלל חומרי הבעירה ,ובהמשך ,בפיתוח מקומי ובמכוון,
עברו לשחורים .כלים אלו כבשו אט אט את שוקי הכדים ,בתחילה במחוז עזה ובהמשך בשאר מחוזות
ארץ-ישראל ,בעבר-הירדן ,בסוריה ,בלבנון ובסיני .כמו כן ,במשך הזמן חלחלה טכנולוגיה זו באמצעות
דיפוזיה של ידע ,או כתוצאה מהגירה והתיישבות של קדרים ,למקומות מחוץ לעיר עזה ,לדוגמה
לפלוג'ה.
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פרק ג'  -מקורות המידע על משפחת כלי עזה השחורים
 .1חפירות ארכיאולוגיות
המחקר הארכיאולוגי בארץ-ישראל החל לעסוק במשפחת כלי עזה השחורים לקראת סוף שנות
השמונים של המאה העשרים ,אחרי מאה שנות ארכיאולוגיה ,כמעט .ידיעותינו ממחקרים
ארכיאולוגיים על תעשיית כלי החרס בארץ-ישראל בתקופה העות'מאנית בכלל ועל מכע"ש בפרט,
דלות ביותר ,והיא זכתה לאזכורים מועטים בלבד מצד החוקרים .ארכיאולוגים מעטים בלבד עסקו
בחקר תקופה זו בצורה מעמיקה ) ,(Ziadeh 1995: 209-210ורק כלי חרס מועטים מן התקופה
העות'מאנית ששימשו בחיי היום-יום ,זכו לפרסום ) .(Stern 1997: 65מרבית החוקרים מציינים כי
טרם נעשה מחקר בנושא קרמיקת עזה השחורה ,וזאת על אף שכיחותה של קרמיקה זו ,תפוצתה
הנרחבת והזכרתה על ידי נוסעים וחוקרים שונים )דר Gibson et al 1991:44; 124: 1974
;.(Milwright 2000:196; Rosen and Goodfriend 1993:146-147
תיארוך השרידים למן ימי-הביניים המאוחרים ועד העת החדשה מורכב ומסובך ,וזאת בשל מחסור
במחקרים ,מחסור במכלולים חפורים ובשל המשכיות בטיפוסי כלי החרס ).(Gibson et al. 1991:44
בשנת  2000מילרייט תיאר בעבודה יסודית את מצב מחקר כלי החרס בנציבות דמשק בתקופה
העות'מאנית .בעבודתו מנה את הפרסומים והמחקרים העוסקים בחקר מכע"ש ועבודתו הייתה לעזר
במחקרי .הוא סבור שלארכיאולוגיה יש בעיות בתיארוך התהליכים ובחלק מהמימצא החומרי ,וכי
אלו נובעות בעיקר מהפרעות מודרניות שפגעו בשכבות התקופה העות'מאנית וממחסור בנתונים
סטראטיגרפיים .כמו כן ,במכלולים שנחפרו ,נדירים המטבעות ,כלי הזכוכית והכלים המזוגגים
ולעומת זאת ,משך חייהם של הכלים העשויים ביד ועל גבי אובניים  -ארוך ).(Milwright 2000:191
סאלר היה ללא ספק הראשון שהדגיש ,בפרסום ממצאי החפירות שחפר במנזר סנט ג'ון בעין כרם,
שכלי החרס השחורים הם מן המאות  19- 18וכי הם מצויים בשימוש התושבים בראשית המאה
העשרים ) .(Saller 1946שטרן ,בפרסום המימצא מבית הקברות המוסלמי בתל מבורך ,תיארך את
זמנו לאמצע המאה ה .19-הוא קשר את מימצא הקנקן הקטן השחור מאחד הקברים לייצור כלי
החרס בעיר עזה ,תוך אזכור ,ששם עדיין מייצרים כלים שחורים ).(Stern 1978:5, fig 1:4, pl.21:4
גיחון ולינדר ) (Gichon and Linden 1984בפרסום הנרות מחפירתם באמאוס ,הציגו גם נרות
ממכע"ש אך מבלי לאזכר את העובדה.
חפירות תל-חסי ופרסום המימצאים מבתי הקברות המאוחרים בידי טומבס ) (Toombs 1985וקנת'
) (Kenneth 1986הם נדבך חשוב בחקר מכע"ש .שפר חשף ,בחפירות ג'מה המאוחרות ,כלים ממכע"ש,
הציג אותם ודן בהם ) .(Schaefer 1989גיבסון ,קלונר ואיבס ) (Gibson et al. 1991:20מצאו
בחפירות בסטף מיקטרות וכלים ממכע"ש ותיארכו אותם לתקופה העות'מאנית .רוזן וגודפרנד
) (Rosen and Goodfriend 1993ערכו ניסוי מדעי בו ניסו לתת מענה לשאלת זמנה של מכע"ש.
יוסטינובה ונחשוני הציגו ותיארכו מימצא חומרי ממיבנה חווה ברמות ,שכלל כלים ממכע"ש ,ופרסמו
אותו .המיבנה משלהי התקופה העות'מאנית ומימי המנדט הבריטי ).(Ustinova and Nahsoni 1994
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גריי מזכיר ,לגבי חפירות בתל יזרעאל ) ,(Grey 1994כלים ממכע"ש שנמצאו בקצהו המערבי של התל,
במכלולים ללא סטראטיגרפיה .אלו נמצאו יחד עם כלי חרס מזוגגים וכלי פורצלן שבועז הציע לתארך
אותם למאות ה 18-עד העשרים; המימצא לא פורסם .זיאדה ) (Ziadeh 1995הציגה ,בפרסום ממצא
את מימצאי החפירות מתענך וכפי שמילרייט ציין" ,מחקר חשוב וראשוני" שכלל גם מידע על מכע"ש.
מוקארי וגל )מוקארי וגל  (1998הזכירו אותם בפרסום לגבי החפירות בחנות תגרים אך כלל לא הציגו
את המימצא .לזר פרסמה ,בעקבות החפירות בחורבת דני ,כלים ממכע"ש ,והדגישה כי אלו לא נמצאו
במכלול כלי החרס מן בתקופה הממלוכית )לזר  .(1999בועז ) (Boaz 2000הציג את המכלולים
שנמצאו במהלך החפירות ברמת הנדיב ,ותיארך אותם בפרסומו ,ובהם כלים ממכע"ש .קלטר
) (Kletter 2004הציג את מימצאי החפירות ברחוב רוסלאן ביפו ,שביניהם היו מיספר טיפוסים
ממכע"ש ,יחד עם כלי יבוא האופיינים למאות ה 18-עד העשרים ,ותיארך אותם בפרסומו .טקסל
סיכם את עובדת שכיחותה של משפחת כלי עזה השחורים ביבנה ובסביבותיה אך מבלי להציגה:
"משפחת הכלים הבולטת ביותר השייכת לתקופה העות'מאנית המאוחרת והמודרנית היא משפחת
'כלי עזה' השחורים-אפורים .כן נמצאו כלים דומים ואף זהים להם שנעשו מטין בהיר .קרמיקה מן
התקופה העות'מאנית המאוחרת והמודרנית בעיקר 'כלי עזה' נמצאה גם ב'גבעת המעברה'
)הוניגמן  ,(43 :1978מצפון לתל )קלטר  ,(61 :2004ממערב לקבר אבו-הורירה וכן במקומות שונים
בשדות  -על הגבעות המקיפות את התל ,כגון באתר נ"ט  - 49שבתי-חווה ומיתקנים חקלאיים שונים,
בעיקר בארות ובריכות השקיה ,נבנו בהם בתקופת המנדט" )טקסל .(165 :2005
נוסף לחומר שפורסם ,בחנתי מימצאים מחפירות ארכיאולוגיות שנערכו על ידי עמיתיי ברשות
העתיקות באתרים ברחבי הארץ ,וטרם פורסמו ,וברשותם האדיבה הצגתי ממימצאי חפירותיהם
)לדוגמה :בית-גוברין,סוואפיר ,מגדל-אשקלון(.
אין ספק כי חקר תרבותה החומרית היומיומית של התקופה העות'מאנית בארץ-ישראל עומד
בראשיתו ועוד רבה המלאכה .סוגיית ההגדרה של עתיקה בחוק העתיקות ,החלה לעלות בדיון
הציבורי-אקדמאי-סטאטוטורי ,שכן חוק שנחקק לפני כמאה שנה ,ואשר החיל את חוק העתיקות על
מעשה ידי אדם מלפני שנת  ,1700חייב תיקון אחת למאה שנה לפחות .המגמה המשתקפת לאחרונה
מפרסומי חוקרים מלמדת ,שבמהלך חפירה ארכיאולוגית יש לתעד את כל מה שנמצא בריבוע ,מפני
השטח ועד לתחתית החפירה ולפרסמו .דוגמה לפרסום מימצאי חפירה על כל המצוי בה ,כולל חומר
"מודרני"  -מנדטורי או עות'מאני מאוחר ,הוא הדוח על תוצאות החפירות ברמת הנדיב )(Boaz 2000

 .2סקרים
מידע משלושה סוגי סקרים שימש אותי במהלך המחקר .האחד הוא סקר הגולן הדרומי ,סקר
אתנוגרפי אזורי ,שהמימצא שלו כלל כלים ממשפחת כלי עזה השחורים וממצאיו פורסמו על ידי רות
)רות  .(1984בפרסום לא נערך דיון על המימצא החומרי.
הסוג השני הוא סקרים ארכיאולוגיים שיטתיים אשר נערכו על ידי רשות העתיקות  -האגודה לסקר
ארכיאולוגי של ישראל בשטחים נרחבים .עד כה פורסמו  44מפות סקר ,על פי החלוקה של הסקר
הארכיאולוגי של ישראל )מפת סקר שטחה  10X10ק"מ" ..חרסי עזה שחורים" כפי שכונו הכלים
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ממשפחת כלי עזה השחורים ,צוינו במפות סקר ספורות בנגב ,שעה שתועדו אתרי חניה ומאהלים.
תמונת הפרישה של "חרסי עזה השחורים" שתועדו ,יפה לשאר חלקי הנגב .במבוא לסקר
הארכיאולוגי של חלק ממפת מכתש רמון ,ציין רוזן כך" :בכל שטח המפה נמצאים אתרים ערביים
רבים בני זמננו או קרובים לזמננו -מחנות ומאהלים של בדואים ,המתאפיינים בפזורת של 'חרסי עזה'
שחורים" .רוזן ,בתארו טיפוסים של אתרי ההתיישבות ,ציין אתרי מגורים שבחלקם מצויים "ריכוזים
צפופים של 'חרסי עזה' יחד עם ספלוני תה מן המזרח הרחוק וכוסיות מיקטרת ".הוא מסביר כי
המימצא העשיר של 'חרסי עזה' מקורו בקשרי המסחר בין האוכלוסייה המקומית לבין תושבי יישובי
הקבע והערים .בסכמו את דיונו הקצר על תקופה זו הוא ֵמלין" :אחת הבעיות הכרוכות במחקרם של
אתרי תקופה זו היא שאלת תיארוכם של 'חרסי עזה'; ולפי שעה ,בהיעדר מפתח כרונולוגי לכלים אלו,
כונו כל האתרים המאוחרים אתרי בדואים ,אף על פי שבין הקדומים בהם לבין מאהלים בני זמננו
עשוי להיות פער זמנים של  400 - 300שנה" )רוזן .(22-23 :1994
אבני ,במבוא לסקר הארכיאולוגי של חלק ממפת הר שגיא ,כותב" :בשטח המפה נמצאו שרידים רבים
של פעילות הבדואים  -עשרות מאהלים ומיתקנים ,ומהם :גדרות ,מיתקני בישול ,כתמי אפר ,כתמי
גללים וצמחייה כעדות למקום בו היו גללים .על פני השטח ניתן היה לאסוף בין היתר ,שברי קנקנים
מטיפוס חרסי עזה" )אבני  .(22 :1992היימן ,במבוא לסקר הארכיאולוגי של חלק ממפת הר רמון ,ציין
את הבדואים ואת פעילותם באזור ,ששרידיה דומים למימצאי סקר הר שגיא ,שבו נמצאו 'חרסי עזה'
שחורים )היימן  .(11 :1999גזית ,במבוא לסקר מפת אורים ,חילק את התקופה העות'מאנית לשתי
תקופות :העות'מאנית הקודמת לכיבוש המצרי ) ,(1840-1831והעת החדשה  -במהלך המאה ה19-
וראשית המאה העשרים.
חרסים מן התקופה העות'מאנית לוקטו רק בשני אתרים  -בתי קברות שבהם קברים גם מתקופות
קדומות יותר .לדעתו ,גם אם האזור שנסקר היה מאוכלס בתקופה ההיא ,הרי שלא נותרו לכך
שרידים שאפשר לזהותם .בתקופה ההיא לא היו יישובי קבע מדרום לקו עזה-חברון .תהליך
התיישבות הקבע בצפון מערב הנגב ,שהיה ריק כמעט לחלוטין מיישובי קבע במאות השנים
האחרונות ,התרחש במהלך העת החדשה .אז נבנו במרחבים שממזרח לרצועת עזה מיבנים בודדים,
חוות וגרעיני כפרים ,שחלקם הוקמו בתחומי חורבות קדומות .באתרים אלו אופייני מימצא של כלי
חרס מתוצרת עזה .המתיישבים הגיעו במספר גלים :הראשון – עם הכיבוש המצרי; השני  -עם סיום
העבודות לכריית תעלת סואץ ב ;1869-השלישי  -מראשית ימי שלטונו של הסולטן עבד אל-חאמיד
השני ,משנת  1878ואילך; הרביעי  -מהקמת העיר באר-שבע ב ;1901-והחמישי  -עם הכיבוש הבריטי
ב .1918-המתיישבים היו בעיקר מעזה ומבתי אב ממצרים ,והאחרים היו בחלקם בדואים שהשלטונות
יישבו בכפייה )גזית .(18 :1996
במהלך סקרים שיטתיים שערכתי בנגב )מפות  188 ,217 ,213 ,212של הסקר ארכיאולוגי של ארץ-
ישראל( ,סקרים נושאיים וייעודיים כגון סקרי דרכי הבשמים וסקר בתי היוצר בתקופה הביזנטית,
ובמהלכם של סקרי פיתוח ושל עבודתי המרחבית השגרתית כארכיאולוג מחוז בשלושת מחוזות מרחב
דרום )הנגב הדרומי ,באר-שבע והנגב הצפוני ומחוז אשקלון( ,המשתרעים מאילת שבדרום ועד לקו
בית-גוברין-אשדוד בצפון ,מצאתי בכל המרחב שברי כלים ממשפחת כלי עזה השחורים .לאחרונה,
בעקבות מחקרי ,התחלתי לציינם במאגר המידע של רשות העתיקות.
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המקור השלישי הוא סקר נושאי-ייעודי שערכתי במהלך עבודת השדה של מחקרי ,לצורך הצגת
משפחת כלי עזה השחורים על היבטיה השונים .בין מטרותיו :בניית הקורפוס ,בחינת בתי יוצר,
איתור מיבנים שבבנייתם שולבו כלים ושברי כלים ממשפחה זו ותיארוכם .לצורך בניית הקורפוס של
מכע"ש בדקתי אוספים ציבוריים ופרטיים ,במוזיאונים ,במוזיאונים אתנוגרפיים )לדוגמה :ארץ-
ישראל  -תל אביב ,חצר-היישוב-הישן בירושלים ,המוזיאון לתרבות הבדואים במרכז ג'ו אלון(,
במוזיאונים אזוריים )לדוגמה :פלמחים ,כפר מנחם ,ארז ועוד( ובבתים פרטיים.
סקר נוסף שערכתי הוא סקר בתי יוצר ,ובו בחנתי פסולת של בתי יוצר בחורבות יישובים שנמצאה
בהם ,על פני השטח ,כמות גדולה של שברי כלי חרס ממכע"ש .זהו הסקר שבמהלכו איתרתי את בתי
היוצר בחורבות פלוג'ה .בעקבות המימצא ההוא התמקדתי בניסיון למצוא עדות כתובה על הייצור
במקום.
סקר ייעודי אחר שערכתי היה סקר מיבנים ,שבבנייתם שולבו מוצרי חרס :כיזאנים ,גלילי חרס
למעקות ,כלי חרס באוטמים ,שברי כלי חרס בטיח ,במישקים )בפוגות( שבין אבני הבנייה ובחומרי
המליטה .סקר מיבנים זה נערך באותן ערים היסטוריות של דרום ארץ-ישראל שהיה באפשרותי
לבחון .במבט לאחור ,ביקורי בבתי יוצר בעזה בשנת  ,2000לפני כתיבת העבודה ,מהווה החמצה,
מכיוון שמאז שוב לא התאפשר לי לבחון את בתי היוצר בראייה מחקרית.

 .3עבודות מאת אתנוגרפים וספרות נוסעים
שני מקורות מידע נוספים שמהם שאבתי מידע על משפחת כלי עזה השחורים ועל תעשיית
כלי החרס בתקופה העות'מאנית ,הם ספרות הנוסעים והמחקרים האתנוגרפיים .עבודות
אתנוגרפיות של חוקרים התפרסמו רק לקראת סוף המאה ה .19-קדמה להם ספרות
המסעות אשר שפכה אור על המזרח בכלל ועל ארץ הקודש במיוחד .על ספרות הנוסעים
לארץ-ישראל ועל חשיבותה לחקר עברה של הארץ כבר עמד איש-שלום ,בשעה ששיחזר את
תולדותיו של היישוב היהודי ,כפי שתועדו במסעות נוצרים לארץ-ישראל .לדבריו" :אפשר
לומר שבמידה מסוימת נוכל לרשום את תולדותיו לפי ספרות זו בלבד"
)איש-שלום תשכ"ו .(14 :ספרות המסעות ,שהייתה בעיקר ספרות עולי הרגל ,נעשתה נפוצה
למן המאה ה" ,14-רחבה מני-ים" .אולם ,לא כולם ערכו את מסעם מסיבות דתיות ,היו
כאלה שהגיעו לאזור ותיעדו אותו בגלל אהבת המסעות ,בגלל הרפתקנות לשמה ,בגלל
סיבות כלכליות ,מסחריות ועסקיות ,או בגלל מדיניות וצרכים צבאיים באיצטלא של
דיפלומטיה וריגול) .איש-שלום תשכ"ו .(9-8 :עד ראשית המאה ה 19-התמקדה ספרות זו
בתיאור המקומות הקדושים .למן ראשית המאה ההיא גבר זרם הנוסעים ,ואלה אשר מצאו
לנכון להעלות על הכתב את רשמי מסעם ,הותירו בידינו מידע רב ,שכל אחד ,יכול למצוא בו
את מבוקשו לפי אפיק התעניינותו ,אחרי חריש עמוק .בתארם את האוכלוסייה ואת
תרבותה החומרית ציינו הנוסעים הללו לא אחת  -במתכוון או שלא במתכוון  -עובדות
המאפשרות לשחזר את חיי היום-יום בארץ-ישראל בתקופתם .כדברי בן-אריה ,מציאה של
פרט חשוב אחד מהווה "פיצוי יחיד לחריש עמוק וממושך לאורך אלפי שורות מילוליות"
)בן-אריה  .(16 :1970דוגמאות לכך מהוות עדותו של וולניי משנת  1787על הבנייה בכיזאנים
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ובגלילי החרס למעקות )וולניי בתרגום אמיר  ,(1966ותיאוריו של פיארוטי ,שפעל בשירות
השלטון העות'מאני בשנים  1854-1861וב ,1864-שתיאר את הקדרות בארץ-ישראל בשעה
שתיאר את המאכלים בארץ )פיארוטי .(1985
רק עבודות מחקר מעטות באתנוגרפיה נערכו בארץ-ישראל .חלוץ המחקר האתנוגרפי היה קליין
) ,(Klein 1881שהיה כומר בקהילה הפרוטסטנטית .הוא שהה בארץ במשך  26שנים ,מהן  5שנים
בנצרת ושאר הזמן בירושלים .הוא כתב סידרת מאמרים על אורח-החיים ,המינהגים והמסורות של
הפלחים בארץ-ישראל .ידיעותיו התבססו על התבוננות רבת שנים ,וקרוב לוודאי ששלט היטב בשפה
הערבית .סידרת פרסומיו פתחה פתח למחקרים מאת חוקרים גרמנים :גאת )(Gatt 1885; 1885a
באואר ) (Bauer 1903ומאוחר יותר ,דאלמאן ) .(Dalman 1964בעקבותיהם באו האתנוגרפים הארץ-
ישראליים :מיחס )]מיוּחס[ מיחס תרצ"ז( ,סטבסקי )סטבסקי תש"ו( ואביצור )אביצור תשל"ו.( 1976 ,
עבודתו של נימר )נימר  (1989באנציקלופדיה לפולקלור הפלסטיני שימשה לי מקור חשוב לאיתור
שמותיהם של כלי החרס והשימושים שנעשו בהם .שוקרי עארף מהגליל ,בעקבות נימר ,ציין אף הוא
את תעשיית כלי החרס .ולאחרונה  -זיאדנה מרהט יצא בסידרת כתבות מתמשכת בעיתון אח'באר
אל-נגב )"חדשות הנגב" בערבית( ומביא תיעוד חשוב מתרבותם החומרית של הבדואים בנגב כולל
התייחסות לכלי החרס; כתבותיו אמורות לראות אור בספר .התיעוד האתנוגרפי הממצה של אנן
) (Henein 1997על בתי היוצר באל-קאסר שבמצרים שימש לי מקור חשוב להבנת מרכיבי בית
היוצר ,שמותיהם של כלי החרס וייעודיהם.

 .4כלי החרס בצילום ובציור
האמנות הפלסטית ,בסגנונות שונים של האומנות האוריינטליסטית ,היא אחת מן המקורות החשובים
לחקר תרבותה החומרית של ארץ-ישראל .ממנה ניתן ,ללא מילים ,ללמוד רבות על חיי היום-יום
בארץ ,ולענייננו  -על כלי החרס ,על צורתם ועל השימוש שנעשה בהם .ציורים ,רישומים ,תחריטים,
הדפסי אבן ותצלומים ליוו את ספרות הנוסעים שעסקה בתיאורי ארץ-ישראל .בן-אריה מציין שקיים
הבדל בין ציירי המאה ה 19-לבין קודמיהם בגישתם אל נושאי יצירתם .במאות שקדמו למאה ה,19-
הציירים שאפו בעיקר להנציח את המקומות הקדושים ,והתמונות שנלוו לתיאורי הנוסעים הודפסו
מתחריטי פלדה ונחושת .בתקופות ההן ובראשית המאה ה ,19-ובמקומות נידחים אף במהלכה,
משימתם של הציירים לא הייתה קלה ,ולפעמים אף הייתה כרוכה בסכנת נפשות ,בגלל איבתם הגלויה
של תושבי הארץ הערבים .הללו ראו בציור עבודה טמאה ,הבאה לחלל את אתריה הקדושים ,או
להמיט קללה על מי שצויר )גם הצילום היה ,עד לעת האחרונה ,פתח לעין הרע אצל חלק מתושבי
הארץ( .עם הכיבוש המצרי גבר הביטחון בארץ ובעקבות זאת הגיעו יותר ציירים ,שהעזו לרשום
ולצייר את הארץ במכחול .ציוריהם הרבה יותר ריאליסטיים ,וניכרת בהם מגמה לדיוק בפרטים.
מלבד ציור מקומות קדושים ומרכזיים ,הם מציגים מראות אדם וטבע ,פינות שונות מהווי חייה של
האוכלוסייה ,תופעות ,תגליות ומימצאים ,מיבנים בעלי ייחוד אדריכלי ,בארות ,מעיינות ,עצים
אופייניים ,עתיקות ולענייננו  -כלי חרס בשימוש בחיי היום-יום .על סף המחצית השנייה של המאה
ה 19-החלו לצלם ובשנות השמונים של מאה זו נרכש הידע הטכני להכנת הגלופה .עד אז ,נדרשו
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מחברי הספרים לפתח כל תמונה בנפרד לכל עותק מכתביהם ,לכן החוקרים העבירו לפעמים את
התצלומים לציירים ,שהעתיקו את תוכנם לתחריטי עץ ולריקועי נחושת והציגום בשיטת התחריט
שהייתה באופנה .בן-אריה מציין ,בצד התשבחות לציורים ולציירים ,מיספר תופעות שיש להביא
בחשבון ,בשעה שבאים להשתמש בציורים כחומר הנושא עובדות-לכאורה .קודם כול ,יש לזכור
שמדובר בציורים שצוירו בידי אדם ,בכוח כישרונו והשראתו ,ולפעמים המרחק בין המציאות למצויר
רב למדי .לא אחת נהגו נוסעים שונים ,לרשום ביומן מסעם סקיצות ממראות הארץ ועם שובם
לארצם מסרו אותן לציירים מקצועיים כדי שיעבדון לציורים מרשימים .לא נדיר היה שמחברי ספרים
במאה ה 19-צירפו לספריהם ציורים שלא היו על טהרת המקוריות ,ורבים העתיקו תמונות מספרים
קודמים שיצאו לאור )בן-אריה  .(18 -16 :1970שטיינברג מציג את האומנות האוריינטליסטית
העוסקת במעשני נרגילה .בציירי ארץ-ישראל והמזרח הוא רואה מכלול שאותו הוא מכנה "הציירים
האוריינטליסטיים" ,ציירים שעסקו במיגוון נושאים המשקפים את הפנים הרבות של הסוגה הזו,
המתאפיינת בשתי גישות מרכזיות .האחת כוללת אמנים אירופים או אמריקנים שציירו נופים
ודמויות )ואני מוסיף :חפצים( מן המזרח ומצפון אפריקה על פי דמיונם ובשלוות חדר העבודה שלהם.
ציירים אלו הסתייעו לפעמים בהדפסים או בתצלומים שנעשו במזרח בידי נוסעים ומבקרים ,ושווקו
כמזכרות או התפרסמו בספרי המסעות .הללו שימשו חומר גלם למי שנמנע ממסע למזרח שעלותו
יקרה וסכנותיו רבות.
הגישה השנייה מיוצגת על ידי ציירים-נוסעים ששהו במזרח והנציחו את התרשמותם הבלתי-
אמצעית .אלו שבו ממסעותיהם ,ועמם מחברות רישומיהם יחד עם חפצים שסייעו בידם לשחזר
בציוריהם מראות ,נופים ואתרים שסיירו בהם )שטיינברג .(14-13 :2000
שילר מסביר שבספרות הנוסעים המלווה בשפע של ציורים ,הדפסי אבן ותחריטים ,משתקפת גישה
רומנטית ואידילית הרו
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פרק ד'  -החלוקה הטיפולוגית של משפחת כלי עזה השחורים.
 .1שיטת המיון הטיפולוגית של משפחת כלי עזה השחורים
בחרתי לכנות קבוצת כלי חרס זו משפחת כלי עזה השחורים ,על פי הגדרת המונח משפחה ,אצל
עמירן" .:משפחה  -כלים ממינים שונים או מסוגים שונים ,המשתייכים יחד בצירוף תכונותיהם,
הדמיון שבחומר ,בצורה ,בעיטור וכו' )" ."(Ware, Familyמשפחת כלים מייצגת בבת אחת אספקטים
רבים בתרבותה של תקופה בצירופם הטבעי ,סגנון הצורות ,סגנון העיבוד מבחינה קדרית ,סגנון
העיטור ,מנהגים מחיי יום יום ,כיווני מסחר ועוד" )עמירן תשל"א.(5 ,3 :
בחרתי במונח טיפוס לייצג את הכלים בתוך המשפחה כגון :קערות ,סירים וכו' ,וכהגדרתה של
עמירן" :טיפוס  -הפריט בתוך כל סוג או בתוך כל משפחה ) ."(Typeהעדפתי מונח זה על פני "מין -
כלים למיניהם :קערות ,סירים וכו' )."(Class
הטיפוסים כונסו לקבוצות המשקפות את השימוש שלו נועדו ואת תיפקודם כגון :כלי מים ,כלי הכנת
מזון ,כלי עישון וכו'.
לכל טיפוס חלוקה משנית ,העדפתי את המונח תת-טיפוס על המונח סוג ) .(Classוכהגדרתה של
עמירן" :סוג  -כל מין מתחלק לסוגים :קערות מעוגלות ,שומרוניות וכו' .סוג יכול להיות גם משפחה
בפני עצמה" ) עמירן תשל"א .(5 :הצגתי כתת-טיפוסים את הכלים החולקים עם אחרים שם וייעוד,
אך נבדלים זה מזה בשינויים מורפולוגיים זעירים כמו בשפה ,בעיטור וכו'.
הגדרת הטיפוסים וסדר הצגתם בעבודה נגזרו מייעודיהם ,כנהוג בעבודות אתנוגרפיות ובדומה לשיטה
של דאלמאן בעבודתו ) .(Dalman 1964:171-246כשדאלמאן עסק בכלי הבית ,הציגם כארבע
קבוצות :כלי אכילה ושתייה ,כלי מאור ,כלי רחצה וכביסה וכלי איחסון.
דרך זו שונה מהשיטה הנהוגה בארכיאולוגיה ,המציגה את הכלים על פי צורתם מהכלי הפתוח אל
הכלי הסגור ,שיטה שפיטרי הנהיג ,ומאז היא מקובלת ) ;Petrie 1921:5עמירן תשל"א .(4 :היא שונה
גם מסדר הצגת טיפוסי כלי החרס מבתי היוצר באל-קאסר שבמצרים ,המבוססת על האופן שבו
הקדרים יוצרים את הכלים ).(Henein 1997: 93-142
בחלוקה הטיפולוגית מוצגים  46טיפוסי כלים .אחדים מהם מלווים בנספח המציג תת-טיפוסים שלא
ממכע"ש .לגבי  5מהם קיימות עדויות עקיפות ,שאכן יוצרו גם בידי הקדרים שיצרו את מכע"ש )א'7
משפך ,א' 13כוסות ,ג' 3מחבת ,ז' 2מנורת נפט ,ט' 1דרבוקה( .כמו כן ,בקורפוס נכללו  3טיפוסים שאין
כל עדות שיוצרו ככלים ממכע"ש ,ולגבי חלקם ידוע ,שנוצרו בבתי יוצר אחרים או ביד )ב' 1כופח ,ח'4
כלי לגחלי נרגילה ,י' 3מקטר( .אולם ,היות שהנחתי שתעשיית כלי החרס בעזה ייצרה את כל טיפוסי
כלי החרס שהיו מקובלים לשימוש אז ,הרי שסביר להניח שעוד יימצאו.
בקטלוג כללתי גם קערות וקנקני סוכר ,מתוך ידיעה שהם לא יוצרו במשפחת כלי עזה השחורים כי
לדעתי לעובדה זו יש משמעות כרונולוגית.
ככלל ,בחרתי להציג כלי חרס שלמים או תמימים ,מפני שאני מקבל את טענתה של זיאדה ,שרק
צורות שלמות מאפשרות לנו להסיק מסקנות לגבי ייעודו של כלי החרס ולשימוש שנעשה בו ,לגבי
תפוצתו ולגבי טכנולוגיית ייצורו ) .(Ziadeh 1995:210קורפוס כלים שלמים מאפשר חלוקה נכונה
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לטיפוסים ותת-טיפוסים; בעתיד ,לכשיימצאו כלים תמימים או שלמים נוספים ,ניתן יהיה לצרפם
אליו.
לתיאור הכלים וקישוטיהם השתמשתי בלוח המנחה לתיאור קרמיקה של האגודה לסקר
הארכיאולוגי של ישראל .בחרתי שלא לציין את צבע הכלים ,לא בתיאור ולא על פי מונסיל ,בגלל
צבעם הברור בעל גוני השחור-אפור ,אפור ושחור ,צבע שמופיע על פני הכלים מבחוץ וגם בחתך
ליבתם ,כתוצאה מצריפה מחזרת .במקרים שבהם הוצגו כלים שלא ממכע"ש ,הודגש הדבר וצוין
צבעם .אל התיאור המילולי מתלווים ציורים ותצלומים שלהם; העדפתי לציין את מידות הכלים ,ללא
קנה המידה.
את טיפוסי הכלים כינסתי ב 12-קבוצות ,המבטאות את ייעודם ואת השימוש שנעשה בהם .מן הראוי
לציין כאן ,שכלים מסויימים יכלו לשמש בתיפקודים שונים ,אך מה שקבע את מקום הצגתם היה
ההגדרה הייעודית הרווחת שלהם .אם היו לכלים שימושים נוספים  -כלי המים למשל ,שימשו גם
לשמן ,ליין ,למיצים למיניהם ועוד – הללו מתוארים בהצגת הטיפוס בקטלוג:
לשאיבה – א-1אנטלי חרס; א-2דלו;
א[  -כלי מים:
להובלה – א-3ג'ארה ,א-4עסלייה;
לאיחסון  -א-5זיר;
לדלייה – א-6מורטאס;
למילוי נוזלים – א-7משפך;
להרתחה – א-8קומקום;
להגשה – א-9כוז;
לשתייה – א -1שרבה ,א-11כוראז ,א-12בריק ,א-13כוסות;
לרחצה – א-14כיורים.
ב[  -כלים להבערת אש ולחימום :ב-1כירות  -כופח
לבישול – ג-1קדרה ,ג-2טאנג'רה ,ג-3מחבתות ,ג-4מסננות;
ג[  -כלים להכנת מזון:
לאפייה – ג-5ערבות ומשארות ,ג-6מכתשים ,ג-7כלי סוכר;
ד-1קערות
ד[  -להגשת מאכלים:
ה-1מחבצה ,ה-2מאחלבה ,ה-3בורנייה;
ה[  -כלים לעיבוד החלב:
ו[  -כלי איחסון:
ז[  -כלי מאור:
ח[  -כלי עישון:

ו-1קנקנית )חידרייה( ,ו-2מיכסה;
ז-1נרות ,ז-2מנורות;
ח-1מיקטרות ,ח-2כוסיות לנרגילות ,ח-3אבזרי שאיפה

ט[  -כלי מוזיקה:
י[  -כלים לשימוש כללי בבית:
יא[  -כלי נוי:

לנרגילות ,ח -4מיתקן לגחלי נרגילה;
ט-1דרבוקה.
י-1סירי לילה ,י-2צעצועים ,י-3מקטרים;
יא-1עציצים;

יב[  -כלים לשימוש בבנייה:

יב-1כיזאנים ,יב-2גלילי חרס למעקות ,יב-3צינורות,
יב-4מרזבים.
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 .2הכלים  -צורותיהם ,ייעודיהם ושמותיהם
אחת המטרות המרכזיות בחקר כלי החרס ,היא קביעת שמותיהם של כלי החרס וייעודיהם .מיספר
עבודות עסקו בחקר השמות והייעודים של כלי חרס בארץ-ישראל .שתי העבודות המקיפות והחשובות
שבהן הן זו של בראנד "כלי החרס בספרות התלמוד" )בראנד תשי"ג( וזו של זבולון ואולניק "כלים
מתקופת המשנה והתלמוד" )זבולון ואולניק  .(1978עבודות אלו עסקו בכלי חרס שזמנם מן המאה
הראשונה לספירה ועד לכיבוש הערבי .בראנד ליקט ואסף מקורות מהמשנה ,מהתוספתא ומהתלמוד
הירושלמי ,שבהם נזכרים שמותיהם של כלי חרס .זבולון ואולניק הציעו שמות וייעודים לכלי החרס
שנמצאו בחפירות ארכיאולוגיות ,בהתאם לכינויים ולתיפקודים שמצאו להם בספרות החכמים.
במחקר זה זבולון ואולניק הסתייעו גם במקורות חיצוניים ,בציורי כלים ,בפסיפסים ,בציורי קיר,
בפסלים ובתבליטים מהתקופה הנזכרת לעיל ,ומתקופות שקדמו לה או באו אחריה .אף כי הן מביאות
שפע נתונים ,הרי שכוונתן המוצהרת היא לשער או להציע קשר בלבד ,בין כלי החרס שנמצאו בחפירות
הארכיאולוגיות מתקופות אלו ,לבין שמות הכלים שליקטו ושימושיהם .זבולון ואולניק ציינו
בעבודתן ,שלאחר תקופת המשנה והתלמוד נשתכחו שמותיהם של כלים רבים אשר נזכרים במקורות.
הן מתבססות על תשובות שהשיבו הגאונים ,הרבנים והחכמים בתקופות מאוחרות יותר לשאלות בני
דורם בדבר הכלים ,צורתם ושימושיהם בתקופת המשנה והתלמוד .המשיבים נטו לתאר את הכלים
ולנקוב בשמותיהם על פי המציאות המוכרת להם בזמנם ובמקומותיהם )זבולון ואולניק תשל"ח.(6-5:
באמירה זו טמונה ביקורת גם על ניסיונותיי-שלי להצמיד שמות לכלים ,ולהוכיח את השימוש
1

שנעשה בהם ואת צורתם ,על פי מחקרים מסוף המאה העשרים שנעשו לגבי כלים שיוצרו  5או
שנה קודם לכן .אך מאחר שהעבודה הנוכחית מבוססת בעיקר על תיעוד אתנוגרפי ורק במעט על
הוכחה נסיבתית-לוגית ,עליי לציין שכאשר אני מציג את הטיפוסים ,את שמותיהם ואת שימושיהם,
זו הצעה או השערה מצדי בלבד.
חוקרים מעטים בלבד עסקו בנושא זה ,ותיארו את שמותיהם ואת שימושיהם של כלי החרס מן
התקופה העות'מאנית ,ומבין אלה רק מעטים הציגו תמונות או ציורים של כלי חרס מהתקופה ההיא.
וכך ,מצד אחד מצויים בידינו שמות של כלים ,תיאורים שלהם ותיאורי השימושים שנעשו בהם ,ומצד
שני מצויים בידינו כלים אך אין ודאות בזיהויים .יצירות אומנות קדומות מהוות מקור חשוב שממנו
ניתן ללמוד על השימוש בכלים בחיי היום-יום וכך גם יצירות ספרותיות .מודל משולב זה עמד לנגד
עיניי ,ואכן השתדלתי לבחון יצירות אומנות מן התקופה העות'מאנית כדי להציג את מכע"ש כגון:
ציורים ,רישומים ,תחריטים ותצלומים.
קיימות טכניקות שונות ,שפותחו במטרה לנסות להבין את השימוש שנעשה בכלים בתקופות השונות,
כאשר אין בנמצא עדות מסייעת לכך ) .(Orton 1980הדרך הבטוחה ביותר לקביעת השימוש בכלי
חרס מן התקופות המאוחרות ,קל וחומר מן התקופה העות'מאנית המאוחרת ,היא התצפית
האתנוגרפית ) .(Hally 1986; 268-269
כדי להתוודע לייעודים של כלי החרס ולשמותיהם ,עיינתי במספר עבודות אתנוגרפיות העוסקות בכלי
חרס ובקדרות ,אשר תיעדו את ייצור כלי החרס המסורתיים באזורנו .עליהן נמנות עבודות מאת
קליין ,שהיה הראשון לעסוק בתיעוד אתנוגרפי בארץ-ישראל ) ;(Klein 1881:114-115עבודות מאת
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גאת שבהן מנה את שמותיהם וייעודיהם של כלי חרס מסויימים ,שיוצרו בבתי היוצר בעזה
) .(Gatt 1885; 1885aבאואר היה הראשון שהציג בעבודותיו ציורים ותצלומים של כלי חרס יחד עם
תיאוריו ,הדומים לתיאורים מאת גאת ).(Bauer 1903
ראויה לציון מיוחד עבודתו המונומנטלית של דאלמאן ) ,(Dalman 1964שקידמה מאוד את הבנת
התרבות החומרית של ארץ-ישראל בתקופה העות'מאנית .בעבודתו זו מנה דאלמאן כלי חרס רבים,
ציין את שמותיהם באזורים שונים ואת ייעודיהם ,והוסיף ציור ,מידות ותצלום שלהם .מיחס
)תרצ"ז ,(15 -13 :וסטבסקי )תש"ו (72 - 63 :תיארו מיספר כלי חרס וציינו את שימושיהם כשתיארו
את חיי היום-יום בכפר .עארף אל-עארף ) (274 :1943מנה כמה שמות לכלי חרס שיוצרו בבתי היוצר
בעזה בימי המנדט הבריטי .אביצור ) :1976תשל"ו( ,בעבודותיו העוסקות בחיי היום-יום ,ציין שמות
של מיספר כלי חרס ותיאר אותם .דר ) (1974תיאר ייצור של כלי חרס בבתי היוצר בעזה בראשית
שנות השבעים .עבודתו של נימר ) ,(1989העוסקת בתרבות החומרית הפלסטינית ,דנה בין היתר בכלי
חרס העשויים ביד או על גבי אובניים ,ששימשו בחיי היום-יום בארץ-ישראל .העבודה ,הכתובה
ערבית ומלווה בציורים נאיביים של כלי החרס ,מהווה מקור חשוב לידע על שמות הכלים וייעודיהם.
אומנם ,בעבודתו לא צוין האם הכלי עשוי ביד או על גבי אובניים ,ובשמות הכלים אין התייחסות
למקום או למיגזר בהם הם מופיעים.
רבות הסתייעתי בעבודתו של אנן במצרים ) – (Henein 1997עבודה חשובה ומקיפה ששימשה לי
מודל לחיקוי .עבודתו נעשתה באל-קאסר שבנווה המדבר דאח'לה ,הנמצא במדבר המערבי במצרים,
ובה מוצאים תיעוד מפורט של  47כלי חרס כולל שלבי ייצורם ,השימוש בהם ושמותיהם .ייתכן
שמצרים ,שכנתה המערבית של עזה ,היוותה השראה לקדרי עזה; שליטי מצרים שלטו בעזה במשך
זמן קצר בתקופה העות'מאנית ,וגלי מהגרים שבאו מארץ זו התיישבו בעזה ובסביבתה.
עבודות נוספות עוסקות בלבנון; זבולון )זבולון  ,(1978בתארה את כלי החרס מראשייה אל-פוח'אר
שלמרגלות הר דב ,מונה חלק משמות כלי החרס שצוינו בעבודתה ואת תפקידיהם .עבודתה של האנקי
) (Hankey 1968בבית היוצר בבית שיבאב הסמוכה לביירות ,תורמת להיכרות עם תעשיית כלי החרס
בלבנון ,ועם תפקיד כלי החרס והשימוש בהם בתקופה העות'מאנית.
מקור חשוב לידע על שמותיהם של כלי החרס ועל ייעודיהם היו אנשים שראיינתי :בדואים תושבי
בקעת באר-שבע וערד ,וכפריים מאזור חברון .הבדואים היו צרכנים של חלק מהכלים ממכע"ש.
הכפריים מאזור חברון צרכו מיגוון רחב יותר של כלי חרס הן מבתי היוצר בעזה והן מבתי היוצר
שבחברון .העירונים ,לעומת זאת ,השתמשו ,כנראה ,בכלי נחושת יותר מאשר בכלי חרס ,בזכות מצבם
כלכלי המשופר.

2א'  -שמות וייעודים שניתן להצמיד לכלים ממשפחת כלי עזה השחורים לפי מקורות ספרותיים
כלי חרס היו כלי הבית העיקריים בחיי היום-יום בעיר ובכפר .הם היו נוחים לשימוש ,זולים וכללו
מיגוון רחב של טיפוסים .הקערות ,הקעריות והצלחות שימשו ככלי אכילה פתוחים; האוכל הוגש
בקערה ,שהמסובים נטלו ממנה ,באצבעות או בעזרת הפת ,איש-איש את מזונו; קעריות קטנות
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שהכילו נוזלים כגון שמן זיית,לבן וסמנה נועדו לטבילת הפת .קעריות מיוחדות שימשו למכירת לבן
קדרות וסירים שימשו להכנת מזון מבושל ולחימום מים וחלב .בכלי המים השתמשו לשאיבה,
בשוקֵ .
להובלה ,לאגירה ,לשתייה ולשטיפה .האנטל שימש לשאיבת המים ,והג'ארה ,אותה נהגה האישה
לשאת על ראשה בעזרת הכליל )טבעת מסחבות שהאישה הניחה על ראשה כדי לשאת משאות( -
להובלתם .לאגירת המים בבית שימשו החאביה ,הטנג'ה או הזיר שהיו כלי חרס גדולים .קנקנים
קטנים בעלי צוואר ארוך )בלי ידיות( ,הנקראים כוראז ,שימשו להובלת מים על גמלים וחמורים.
הצפחות המכונות כוראז ,שצורתן כעדשה ,שימשו כמימייה ,ואפשרו לקחת מים לדרך; מתחת לצוואר
יש להן ידיות ,והן מופיעות עם או בלי זרבובית .המאחלבה היא כלי קיבול לשמירת חלב ודבש;
בקנקני אגירה איחסנו גרעינים ושמן; כלי חרס בעלי צוואר רחב )קנקניות( שימשו להובלת פירות;
כלים פערוריים דמויי סירים ,חידרייה  -צרים למטה ומתרחבים כלפי מעלה – שימשו לשמירת
ירקות .בין כלי הבית היו מסננות ,אגנים לנטילת ידיים ולרחיצת הרגליים )בערבית סיפל-ספל( ונרות
שמן .בכלי החרס הפסולים השתמשו כשובכים ליונים ,כלולים לתרנגולות ,ככוורות לדבורים ,ככלי
חימום וכארובות עשן )אביצור תשל"ו .(65-63 :גאת ) (Gatt 1885aמנה ,בנספח ייחודי שהתפרסם
בנפרד ממאמרו ,שמות – בגרמנית ובערבית בתעתיק גרמני  -ושימושים של  18טיפוסים ממשפחת כלי
עזה השחורים שיוצרו בבתי היוצר בעזה .נוסף לכך מנה מונחים ושמות הקשורים לייצור כלי החרס,
ביניהם ידית הנקראת אוזן ) ,(udenוהזרבובית הנקראת באבוז ).(babuz
להלן תרגום רשימת הכלים המופיעה אצל גאת:
סראג' ) :(seradschנר השמן ,מנורת חרס קטנה.
קופטה )  :(koftaמיכסה כד החרס.
זבדייה ) :(zebdyiaקערת החמאה שהיא הצורה הקטנה של הקערות.
כאשכול ) :(kaschkuleקערה בגודל בינוני.
לאגן ) :(lekenקערה גדולה.
שרבה ) :(scherbeכד ארוך-צוואר ללא ידית וללא זרבובית וחדק.
בריק ) :(brikכד שתייה עם שתי ידיות וזרבובית.
כוראז ) :(korrasכד שתייה עם שתי ידיות ללא זרבובית.
מאחלבה )  :(mahlabeכלי מוארך לחלב ,ולו שתי ידיות ושפה כעין משפך ,ללא זרבובית.
כוז ) :(kuzכד למים ולחלב עם ידית אחת וחדק.
ג'ארה ) :(dscharraכד המים הרגיל אותו נושאות הנשים על הראש.
עסלייה )" :(aslijeכד הדבש"  -כד המים הקטן אותו נושאים על ראשיהם נערות או ילדים.
טאנג'ארה ) :(tandscharaסיר הבישול.
קדרה ) :(kedreקדרת הבישול שהיא סיר בישול בצורת כרס עם פתח קטן.
ֶ
זיר ) :(sirהכד הגדול שגובהו לפעמים מעל

 1.מ'.

קאדוס ) :(kadusכד הבאר דמוי הבקבוק ,כלי לנשיאת מים.
7

קאסטאל ) :(kastalצינור התעלה )צינור חרס(.
ג'א ֶמה ) :(dschameצינור הכיפה.
עארף אל-עארף שתיאר את תעשיית כלי החרס בעזה בתקופת המנדט הבריטי כתב" :עד היום
משתמשים בכלי חרס ככלי בית בחיי היום-יום בעזה" .בין הכלים שיוצרו בעזה ציין את הבריק ,את
הכדים הגדולים  -הזיר ,הכאשכול ,סירים לבישול ,קדרות אורז ,כלים לבצק ומרזבים.
)עארף אל-עארף .(274 :1943

 .3עיטור הטיפוסים ממשפחת כלי עזה השחורים
במשפחת כלי עזה השחורים עיטרו את הכלים רק מעט ,וכשהופיע עיטור הוא הצטמצם לארבעה
מאפיינים:
א[ עיטור פלסטי של רצועות בהוּנות; זה נעשה בשעת יצירת הכלי ובו עוטרו שפות של ג'ארות ושל
קערות )איורים .(2 8 ,2 7 ,56 ,55
ב[ עיטור בחריתה שנעשה שעה שהכלי היה קשה כעור ובטרם צריפתו .זה כלל :נקודות בדיקור על
כיורים )איורים  ;(156 ,155עיטור מקדה שכלל מיקבץ קווים רחבים וצפופים על גבי ג'ארות
ומכתשים )איורים  ;(197 ,61 ,6 ,5סירוק קווי ,שיצר במקרים אחדים דגם סולם ,וסירוק גלי
)איור  (52שנעשה על ג'ארות; חריתה של כתובות ופרחים ,שנמצאה עד כה על גבי בריק
וקערה )איורים .(221 ,131
ג[ עיטור צבוע בפיגמנטים טבעיים שנעשה בעוד הכלי קשה כעור ובטרם צריפתו .העיטור בצבע אדום
נעשה מאדמת אוכרה אדומה )איור  .(1 7העיטור בצבע לבן הושג כנראה מסיד )איור . (23
הצבע הלבן-צהבהב הושג כנראה מאוכרה צהובה )איור  .(132שבר גוף ) איור  ,(23כנראה של
בריק ,צבוע בצבע כחול ועליו עיטור עץ חיים בלבן .פיגמנט טבעי זה היה שכיח בצביעת בתי
מגורים כסגולה כנגד עין הרע.
ד[ עיטור בצבעים כימיים תעשייתיים על כל פני הכלי )איור  ,(14תוך שימוש בדגמים מסורתיים
וביניהם עץ החיים.
בדיקה של עיטורים לכלי חרס מן התקופה העות'מאנית המאוחרת שנעשו במרכזי ייצור אחרים
מלמדת ,כי דגמים אלו היו שכיחים ומקובלים אצל כל היצרנים ובכל המחוזות )איורים  .(75 ,74שטרן
מציינת ,למשל ,שהמכלול בעכו התאפיין בעיטורי מסרק או בדיקורים ).(Stern 1997: 65
עיטור הכלים של מכע"ש הצטמצם לטיפוסים ספורים ומופיע בג'ארה ,בבריק ,בכיורים ובמכתשי
חרס .המעטה בעיטורים מרמזת על השקעה קטנה ככל האפשר ,תופעה האופיינית לייצור תעשייתי
זול .בכלים שבכל זאת מעוטרים ,העיטור פונקציונלי ,ובא לרמז על ייעוד הכלי כדי להבדיל בינו לבין
הדומים לו בצורתם :בין הכיורים לרחצה ולכביסה לבין האגנים ,הערבות והמשארות ששימשו להכנת
מזון ולהגשתו; בין הבריק המשמש לנטילת הידיים ,לבין אחר המשמש לשתייה או לרחצה בשירותים.
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איור  :23שבר גוף של כלי מים מניצנה ,כנראה בריק .פני הכלי צבועים כחול ודגמי עץ החיים בלבן.
)באדיבות משלחת חפירות ניצנה ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב(.

 .4קטלוג הטיפוסים ממשפחת כלי עזה השחורים ונספחים
א[ כלי המים
א - 1אנטל

אנטלי חרס

איור  :24אנטיליה בינונית בגני חיפה )סמוך לעכו( ,בתוך Wilson 1880 II: 81
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שמות :קאדוס כביר ,קאדוס זע'יר ,kadus /kawadisאנטל ,כלי סאקייהnaura ,saqia, saqyia ,
) noryiaב"מילון העברי השלם" מאת אלקלעי ר' ,אנטל ,אנטלים ונטלה מופיעים ככלים לנטילת
ידיים .האנטיליה או האנטליה ]ברבים אנטיליות[ היא מיתקן שאיבה הכולל את הגלגל המסתובב מעל
לבאר ואת מערכת הדליים להעלאת המים(.
דיון :גאת מדווח בשתי רשימותיו ,שבבתי היוצר בעזה מייצרים כדי באר דמויי בקבוק ,הנקראים
 kadusוברבים  .(Gatt 1885:71, 1885a:180) kawadisהללו ,שאנו מכנים אנטלי חרס
)אביצור  :1976איור  ,(158שימשו לשאיבת מים בבארות אנטיליה ,הסאקייה .במפת עזה אותה צירף
גאת למאמריו )איור  ,(2מתועדת העיר עזה על רבעיה ובנייניה המיוחדים ובהם רובע הקדרים .העורף
החקלאי הסובב את העיר אף הוא מענייננו :בשטחים החקלאיים ,ניתן להבחין במיספר בארות
המצויינות כסאקייה השייכת לפלוני ,לדוגמה.sakyet el-hakanuje :
אנטלי חרס ידועים מן התקופה הרומית ועד ימינו ) .(Schiøler 1973: 97-108כלים אלו "נחרזו" על
חבל או על שני חבלים מקבילים ,ושימשו להעלות מים ב"סרט נע" ,אין-סופי .במיתקני שאיבה
במצרים הם נקראים  ,Saqia ,Saqyiaואילו בישראל ,בעבר-הירדן ובסוריה הם מכונים בערבית
.( Ayalon 2000:218) naura, noryia
אביצור מציין בארות אנטיליה משלושה טיפוסים  :א[ האנטיליה הקלה ,דגם שהיה מקובל בדרום
הארץ ,במקומות שבהם המים היו קרובים לפני השטח ,והיה דומה לסאקייה המצרית .ב[ האנטיליה
הבינונית ,הקרויה בערבית חננה ,האופיינית לצפון הארץ )איור  ,(24לקפריסין ,ליוון ,לתורכיה
ולספרד .ג[ האנטיליה הכבדה ,שנועדה לשאיבה ממקורות מים עמוקים וידועה בבאר שבע ובנגב
)אביצור .(6 :1976

ב'

ג'

ד'

א'
איור  :25אנטלים :א'  -עות'מאני ,מחולות ליד יבנה-ים  .ב'-ג'  -עות'מאני  ,מעכו .ד'  -צלבני,
מעתלית ,בתוך.Ayalon 2000: Fig. 3 :
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איילון מניח כי באנטיליות המופעלות על יד בהמות ,האנטלים קטנים וקיבולתם  1.5 - .5ליטר.
מהשוואה בין האנטלים שהציג איילון )איור  ,(25תכולת אנטלי החרס גדלה במהלך השנים ,דבר
שהתאפשר בזכות שיפור מערכות הרמת המים ,ובייחוד באופן חיבורם של האנטלים לחבל וחיזוקם,
וזאת בזכות העתקת מגרעת הקשירה מהשפה אל מרכז הכלי ).(Ayalon 2000:221
אנטלי החרס מן התקופה העות'מאנית המאוחרת שפורסמו עד כה ,מעטים .שניים פורסמו מחפירות
בית המשפט בעכו ונפחם כ 2-ליטר )) (Stern 1997:67-68, fig 18:134-135איור  :25ב'-ג'( .שטרן
מניחה שהם יוצרו בעכו ,ומציינת שהרכב החומר של האנטלים דומה להרכב החומר של קערות עכו מן
התקופה הצלבנית ) ,(Stern 1997:65זאת בהסתמך על מחקר פטרוגרפיות מכלי חרס אלו
).(Goren (1997:73
איילון משייך לתקופה העות'מאנית את האנטל המוצג במוזיאון הארכיאולוגי בפלמחים אשר נמצא
בחולות ,מזרחית ליבנה-ים )) (Ayalon 2000:225 ,Fig. 3:10איור  25א'( .גובה האנטל כ 6 -ס"מ,
וצורתו דומה לזו של האנטלים הממלוכים-צלבניים ) .(Ayalon 2000:224 Fig. 3:7האנטל מחולות
יבנה-ים דומה בעיצובו לאנטלים משייח אבו-אובל ומבית-גוברין )איור  ,(26אך גבוה מהם .האנטלים
משייח אבו-אובל ,הגדול והקטן ,דומים  -בצורת חיבורם לחבל או לזוג החבלים  -לצמד האנטלים
מעכו הגדול והקטן .לדעת איילון ,אנטלי עכו דומים לאנטלים מספרד ,השונים בצורתם מאנטלי ארץ-
ישראל ,שהתפתחותם ברורה מן התקופה האיסלאמית הקדומה ).(Ayalon 2000:224-225

א'

ב'

איור  :26א'  -תצלום אנטל מחרס אדום מבית גוברין ,גובהו  45ס"מ .ב'  -שחזור אנטל משברי
אנטלים ממכע"ש שנמצאו בקבר שייח אבו-אובל .הכלים דומים בצורתם ובמידותיהם.
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אנן ,בעבודת התיעוד שערך בבית היוצר באל-קאסר בנווה דאח'לה שבמדבר המערבי במצרים ,סקר
בהרחבה את דרך ייצור האנטלים ואת אופן השימוש בהם ,ותיאר מוצרים נוספים שפותחו מהם
לשימושים אחרים .תוצר זה שונה בצורתו מאנטלי מכע"ש ,ואף על פי כן בחרתי לצטטו בהרחבה
מכמה טעמים :ראשית ,תיאורו על ידי אנן הוא עדות אתנוגרפית חשובה לגבי דרכי הייצור של מוצר
זה ,השימושים שנעשו בו והיעלמותו .שנית ,באנטלים נעשה שימוש מישני – הם שימשו בבניית מעקות
לגדרות ,וייתכן ששימשו דגם לחיקוי לייצור גלילי מעקות החרס בבנייה הארץ-ישראלית .שלישית,
נעשה שם שימוש בטיפוס נוסף שקיבל את שם האנטל כחלק משמו  -קאדוס אל-ארנאב ,ובתרגומי
"אנטל הארנב" .זהו כלי המורכב משני חלקים ,הדומה לאנטלים מחולות יבנה-ים ,מבית גוברין
ומקבר שייח אבו-אובל.
שתי שיטות שאיבה מסורתיות מבארות שימשו את החקלאים במצרים להשקיית השטחים
החקלאיים ,שעקב מזג האוויר החם נדרשו למים רבים :הסאקייה ) (Saqyiaמן התקופה הרומית,
והשדוף ), Sadufמידלה ,קילון ,שלף ודליה ( המתועד כבר במחצית האלף השני לפנה"ס .אנטלי החרס
במצרים שימשו ככלי הדליה במערכת הסאקייה ויצורם בבתי היוצר היה המוני .שאיבה מכאנית
באמצעות מנועי דיזל או חשמל החלה באל-קאסר בשנת  ,1979כאשר החל מחקרו של אנן בנווה .בזמן
ההוא פסק השימוש במערכת הסאקייה ,שיטת השאיבה המסורתית ,הפשוטה והנוחה להפעלה
ולתחזוקה.
לטיפוס האנטל המצרי שני תת-טיפוסים :האנטל הגדול -קאדוס כביר ,והאנטל הקטן  -קאדוס זע'יר
)איור  .(27בחרתי להציג בטבלה את מידותיהם של האנטלים המצריים מאל-קאסר שתועדו על ידי
אנן ) ,(Henein 1997:171-172יחד עם מידותיהם של אנטלי ארץ-ישראל )טבלה  .(4ממידות
האנטלים ניתן ללמוד על דרך השימוש באנטלי ארץ-ישראל.
טבלה  :4מידות אנטלי חרס גדולים וקטנים ממקורות שונים

מקור האנטל

גובהו

קוטר שפתו

אנטל מצרי גדול
אנטל מצרי קטן
אנטל עכו גדול
אנטל עכו קטן
אנטל שייח אבו-אובל
גדול
אנטל שייח אבו-אובל
קטן
אנטל בית גוברין
אנטל חולות יבנה-ים

29
26.2
28
24
46

16.5
12
14
14
15

קוטר גופו
המרבי
24.5
19.5
14
14
16

קוטר
בסיסו
9
7.8
8
8
5

נפחו
בליטרים
6
3.4
(2) 3.5
(2) 3
4.5

42

15

15.5

5

4

45
60

13
19

15
18

5
4

4.5
8.5
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א'

ב'

ג'

איור  : 27א'  -אנטלים גדול וקטן ,בתוך . Henein 1997: fig.63:33,34 :ב'  -חתך באנטל קטן ,בתוך:
 . Henein 1997: ph.82ג'  -דרך חיבורו של האנטל המצרי ,בתוך. Henein 1997: ph.102 :
מערכת הסאקייה ,סרט-נע אין-סופי ,שימשה לשאיבה בבארות שמי התהום בהן היו קרובים לפני
השטח .באל-קאסר הבארות בעלות תוכנית מלבנית ,גודלן  6X3מ' ,והן נחפרו עד למי התהום.
האנטלים נקשרו בין שני חבלים מקבילים מסנסני תמרים הנקראים טוניס ) (tunisאו סאלאוה
) .(salawהחיבור נעשה בשפת האנטל ובבסיסו הכפתורי הנקרא טלוזה ) .(talluzaבכל מיתקן שאיבה
 3עד  6אנטלים ,דבר שהצריך לייצרם באופן המוני .הבחירה בין אנטלים גדולים לקטנים ,תלויה
בעומק מי התהום בבאר .באנטלים הגדולים היו משתמשים בבארות שמיפלס המים שלהן הגיע עד 8
מ' מתחת לפני השטח ,ובקטנים – כאשר המיפלס נמצא בין  8ל 15-מ' ויותר מתחת לפני הקרקע .ככל
שעומק המים היה רב יותר ,היו ב"סרט-הנע" פחות אנטלים ,כדי שבעל החיים המסובב את מערכת
השאיבה לא יתעייף.
האנטלים שיצאו ממערכות הסאקייה זכו לשימוש מישני ,למשל כאגרטלים לפרחים .מרביתם שולבו
בגדרות ובקירות בתים וכונו מאפאפיח הווה ) .(mafafih hawהם נועדו להרחיק את החול המוסע על
ידי הרוחות הדרומיות  -המכונות רוחות השטן ) (riyah ibbusאו רעל ) - (semumומכסה כל דבר:
בתים ,שטחים חקלאים ,דרכים וכדומה )איור  .(28תושבי הנאות נלחמים יום יום בחול המוסע
בדרכים שונות ,ובעיקר על ידי בניית מכשולים ,למשל :שתילת עצי דקלים ,בניית גדרות מענפי
הדקלים שנגזמו ,בניית קירות עבים לבתים ,בניית גדרות בחזיתות הבתים ,הקטנת מיפתחי החלונות
והדלתות ועוד .הרוח המסיעה את החול פוגעת במכשול ונעצרת .החול נערם ליד המכשול ,וכאשר
מדובר בקיר לבנים ,יש חשש שהקירות יקרסו מלחץ החול הנערם מצדם האחד .הבנאים מצאו כי
כאשר נכנסת הרוח לגומחה ,נוצרת בתוכה מערבולת ,אשר זורקת את החול אל מחוץ לגומחה ,למרחק
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של  6-5מ' .לפיכך נהוג לבנות גומחות המעוצבות בצורת משולשים בקירות המיבנים ובגדרות הפונות
לכיוון הרוח.
נמצא שרעיון זה פועל ,גם כאשר הרוח המסיעה את החול נכנסת לאנטל .מאחר שהאנטלים יוצרו
בעבר בהמוניהם בנאות ,שולבו בקירות מיבנים וגדרות כמרחיקי חול .בדרך כלל בונים שלוש שורות
של אנטלים ,כשהמרחק בין אנטל לאנטל הוא בין  3ל 5 -ס"מ .את השורה הראשונה בונים על הקיר,
 1מ' מעל פני השטח ).(Henein 1997:171-173

א'

ב'

איור  : 28א'  -בניית אנטלים לעצירת רוח והרחקת חול בנווה המדבר ,בתוךHenein 1997: fig.108 :
ב'  -הדגמת דרך הרחקת החול ,שעה שהרוח המסיעה את החול נכנסת לאנטל ויוצאת ממנו ,בתוך:
.Henein 1997: ph.101
תוספת האנטלים בקירות של חצרות הבתים במדבר המערבי במצרים לצורך עצירת הרוח ,נראית
כמעקה בקיר .ייתכן שזו האחרונה אומצה על ידי בנאי ארץ-ישראל וקדריה ,וממנה נבע ייצור גלילי
החרס למעקות ,והשימוש בהם בבנייה .ייתכן שגם המשולשים בעיצוב קירות הלבנים שאנן מזכיר,
נלקחו מאותו דגם ,ויושמו בבניית מעקות מגלילי החרס בארץ-ישראל .עזה הייתה נתונה פחות למורא
החול המוסע משכנותיה ממערב  -דיר אל-באלח ,אל-עריש ושאר יישובי צפון סיני .קדריה ובנאיה
הכירו את שכניהם המצרים ,ואין ספק שהושפעו מעולם היצירה המצרי ,אך זאת בהתאמה לצרכים
בארץ-ישראל.
ייתכן ,שלא רק השימוש המישני באנטלים ובניית המשולשים השפיעו על קדרי ארץ-ישראל ובנאיה.
אפשר שהאנטלים ממכע"ש ,ואחרים הדומים להם בצורתם ,הועתקו גם הם מהקדרות המצרית.
לצורך הדיון בכך עליי להציג מוצר משולב נוסף של קדרי אל-קאסר ממצרים :קאדוס אל-ארנאב,
"אנטל הארנב" )איור  .(29כלי זה מורכב משני חלקים :התחתון ,שהוא דמוי קאדוס/אנטל ,אך ללא
כפתור וללא שפה ,מכונה "האם"  -אל-אום ) ,(el-ommוהוא החלק הנקבי .אליו מחברים צינור גלילי
קטן הנקרא בארבאח גאליד  .barbah galidצינור זה שונה מעט מצינורות החרס להולכת מים באל-
קאסר ,הנקראים  .barbahכמו לכל צינור חרס יש לו שני פתחים שאחד מהם הוא פתח זכרי ,כלומר,
הפתח הצר ,המתחבר אל הכלי הנקבי ,שהפתח שלו רחב .הכלי הנקבי ,אל-אום ,דמוי הקאדוס/אנטל
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יוצר במידות הבאות :גובה  37.7ס"מ ,קוטר השפה  17.5ס"מ ,קוטר מרבי  25.6ס"מ; צורתו
אליפטית ,בסיסו מעוגל ,ויש בו  7נקבים שקוטרם  2ס"מ כל אחד 1 ,במרכז בסיסו ו 6-נוספים
הסדורים סביב הנקב המרכזי במירווחים שווים .הצינור הגלילי הקטן הוא בגובה  37.7ס"מ ,קוטר
פיתחו הזכרי  15ס"מ ,קוטר פיתחו הנקבי  18.5ס"מ ,רוחבו המרבי  2 .5ס"מ .את שני החלקים
מחברים זה לזה באמצעות תערובת טין ותבן .הכלי מיועד לגידול ארנבות ,והוא מונח באופקיות על
פני השטח ,סמוך לקירות מסויימים במיבנים .החורים והפתח משמשים לאוורור ,והארנב נכנס דרך
הפתח ומתיישב בקאדוס .הכלי הוא פיתוח של הקדרים ,ונועד למנוע מהארנבות לחפור מחילות
מתחת לקירות בתים בחיפוש אחר מקומות מסתור קרירים להמלטה ולמנוחה ,דבר שמסכן את
המיבנים.

צינור גלילי

א'

ב'

קאדוס

איור  : 29א' – "אנטל הארנב" על שני חלקיו מוכן לקלוט ארנב ,בתוך. Henein 1997: ph.103 :
ב'  -ציור של שני חלקי אנטל הארנב ,בתוך.Henein 1997:fig.111 :
ביסוד אופן הייצור של אנטלי דרום ארץ-ישראל מן התקופה העות'מאנית ,מצוי רעיון זהה ל"אנטל
הארנב" מאל-קאסר .גם הם מורכבים משני חלקים ,אך חיבורם נעשה טרם צריפתם .חלקם התחתון
דומה לכלי להובלת החלב )בושה ,מנשל ,מאחלבה( וחלקם העליון הוא צינור גלילי הדומה לגלילי
החרס למעקות .הכלי שלפנינו דומה לאנטלים מימי בית אומייה אותם הציג איילון
. (Ayalon 2000: Fig.3: 5-7
קטלוג
בתיקרת מיבנה התפילה הצמוד למיבנה קבורתו של שייח אבו-אובל ,מדרום לתל אשדוד ,נמצאו
חמישה שברי אנטלים .גם במקרה זה בחרתי להציג שברי כלים לצורך הצגת טיפוס האנטל ממכע"ש,
מאחר שלא מצאתי אנטלים שלמים ,אולם את השברים המוצגים בקטלוג ניתן בוודאות לשייך ,כולם
יחד וכל אחד לחוד ,לטיפוס האנטל .באנטלים ממכע"ש ניתן לראות שני תת-טיפוסים  -גדול וקטן,
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וזאת על פי גודלם ונפחם .שני תת-הטיפוסים של אנטלי מכע"ש דומים בצורתם זה לזה ,בדומה לצמד
אנטלי עכו וצמד אנטלי אל-קאסר שבמצרים .בניגוד לשטרן ולאיילון ;(Ayalon 2000:225
) , Stern 1997:67אני מניח שאנטלי משפחת כלי עזה השחורים ,אנטלי עכו והאנטל מבית גוברין
שימשו כאנטלים במערכת סאקייה שהונעה בכוח בהמות ,בעיקר גמלים ,ולא על ידי אדם .אפשר
שהאנטל מחולות יבנה-ים שימש ככלי שאיבה בודד בקילון .בחינת שברי האנטלים מלמדת כי הם
נשברו סמוך למרכזם ,שהוא נקודת התורפה בכלי.
בפרסום מימצאי החפירות בחורבת עליק שברמת הנדיב ,נכלל בסיס של כלי ,שתואר על ידי בועז כפך
ממכע"ש .מהכלי שרד פלג גופו התחתון ,שקוטר בסיסו  5.4ס"מ ,דופנותיו עד לצווארו ,ורוחבו המרבי
 1 .5ס"מ ) .(Boaz 2000: pl. II: 6נראה שצווארו התרומם ישר ,בדומה לאנטלים ,ונקודת שבירתו
סמוכה לרכס הצוואר  -נקודת קשירת האנטל .לא נראה כי שבר כלי זה שייך למאחלבה המכונה גם
בושה או כעכורה ,הדומה לאנטל בפלג גופה התחתון ,שכן לזו יש שתי ידיות היורדות לכתפיה .במקרה
זה השתמר פלג הגוף התחתון של הכלי עד מעל לכתפיו ,ולכן יש להגדירו כשבר של אנטל ,אף על פי
שהאנטלים מקבר שייח אבו-אובל מצולעים בכל פלג גופם התחתון.
אנטל מתת-טיפוס  :1אנטל גדול
תאריך19 - 17 :
גובה הכלי 46 :ס"מ
אורך הצוואר 19 :ס"מ
קוטר השפה 13 :ס"מ
קוטר מרבי של הגוף 15 :ס"מ
קוטר הבסיס על פי השבר היחיד שנמצא 4 :ס"מ.
תיאור :הכלי מורכב משני חלקים עיקריים :צוואר צווארון גלילי גבוה וגוף דמוי ביצה .שפתו זקופה
ומעוגלת ,אורך צווארון הכלי  19ס"מ ,אורך צווארו )הצר מהצווארון לגופו(  6 - 5ס"מ וביניהם רכס
מודגש .גופו דמוי ביצה ,בסיסו קעור וכפתור במרכזו .הכלי חובר בצווארו ,שמצוי כמעט במרכזו
למערכת השאיבה.
עיטור :לאנטלים צילוע

א'

ב'

ג'

איור  : 3א'-ב'  -צווארי צווארון של אנטלים גדולים .ג'  -תצלום השברים .שייח אבו-אובל.
79

א'

ב'

.ג'

ד'

ה'

איור  : 31א'-ד'  -ציורים ותצלומים של שברי גוף של אנטלים מקבר שייח אבו-אובל .לא ניתן לפסוק,
האם לשייכם לאנטל גדול או לקטן .ה'  -שבר תחתון של אנטל)?( )פך ,בהגדרת המפרסם( חורבת עליק,
רמת הנדיב ,בתוך.Boaz 2000: pl.II:6 :
אנטל מתת-טיפוס  :2אנטל קטן
תאריך19 - 17 :
גובה הכלי 42 :ס"מ
אורך הצוואר 16 :ס"מ
קוטר השפה 12 :ס"מ
קוטר מרבי של הגוף 15 :ס"מ
קוטר הבסיס על פי השבר היחידי שנמצא 4 :ס"מ.
תיאור :דומה לאנטל גדול

א'

ב'

איור  : 32ציור ותצלום של צוואר צווארון של אנטל קטן ,שייח אבו-אובל.
בחרתי להציג יחד את הציורים של האנטלים ממכע"ש )איור  (33ואת התצלומים שלהם )איור ,(34
כדי לחדד את ההסתכלות על מרכיביהם של שברי האנטלים ועל מידותיהם .כמו כן ,חרגתי מהמקובל
ושיחזרתי אנטל על ידי כך שהנחתי ציור על גבי ציור של שברי האנטלים .שיחזור כלים בצורה גורפת
נעשה בעבודתה של זיאדה ) ,(Ziadeh, 1995שיחזור שאינו מקובל עליי ולפי דעתי אין לבסס עליו
מחקר.

8

ה'
ד'
ג'
ב'
א'
איור  :33א'-ד'  -ציורים של שברי אנטלים גדולים ואנטל קטן ממכע"ש ,שייח אבו-אובל .ה'  -שחזור
אנטל על פי ציורים א'-ד'.

איור  :34תצלום ,שברי אנטלים ,שייח אבו-אובל.
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א - 2דלי לשאיבת מים
שמות :דלו delu
דיון :קליין תיאר את חיי הפלחים בארץ-ישראל ,וכתב שלהבאת מים משמשים כד חרס ,נאד העור
הנקרא קירבה וכלי הנקרא דלו ) .(Klein 1881: 115דאלמאן תיאר את כלי המים וציין שמתחת
לבתי העיר היו בורות מים; היו ששאבו מהם מים במשאבת יד שנקראה טרומבה .בכפרים היו
מביאים את המים מן המעיין או שאבו אותם מבור או מבאר .השאיבה נעשתה באמצעות דלי עשוי
עור הנקרא דלו או באמצעות כד חרס שגם הוא נקרא דלו .לכד שתי ידיות אשר אליהן נקשר חבל
השאיבה ,גובהו  2ס"מ וקוטרו  13ס"מ )איור  .(35את המים השאובים שפכו לכלי שהנשים נשאו
הביתה.

איור  :35כלי שאיבה ,בתוך.Dalman VII 1964:fig.115;c :

ב'
א'
איור  36א'  -דלו שאליו קשור חבל שאיבה ,סמוך לבור מים; בתוך :פיארוטי  .178 :1985ב'  -אישה
אוחזת בחבל הקשור לדלו לפני או אחרי שאיבה ,סמוך למקור מים ,בתוך :פיארוטי .171 :1985
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איור  :37שאיבת מים בדלו ,לורטה  ,1884בתוך :שילר .286 :1977
שטרן פרסמה מכלול כלי חרס מן התקופה העות'מאנית המאוחרת )סוף המאה ה ,18-ראשית המאה
ה (19-מבאר שנחפרה באתר בית המשפט בעכו .במכלול שלושה טיפוסי כלים הקשורים למים:
אנטלים ,פכי שתייה וקנקנים ) .(Stern 1997:65-68, fig 18הטיפוס המייצג את הקנקנים
) (Stern 1997:67, fig 18:128הוא כלי מטיפוס דלו )איור  .(38גובהו  38ס"מ ,קוטר שפתו  8ס"מ,
גובה צווארו  8ס"מ וקוטרו המרבי  27ס"מ .הכלי דומה לכלים שתועדו בידי ציירי המאה ה19-
)איורים.(37 ,36 :

איור  :38כלי מטיפוס דלו מעכו ,בתוך.Stern 1997: fig 18:128 :
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קטלוג
בחפירות בית גוברין נמצאו שני דליי שאיבה ממשפחת כלי עזה השחורים ,דומים זה לזה בצורתם אך
שונים במידותיהם )איור  (41ודלי נוסף שלא מאותה משפחה )איור  .(42הופעתם בגדלים שונים נובעת
כנראה משתי סיבות :הראשונה היא המחיר )פחות חומר  -זול יותר( ,השנייה  -הכוח הנדרש להרמת
הכלי עם המים  -הגדול לבוגרות והקטן לילדות וילדים; או אולי בגלל עומק מקור המים .על הכלים
נראית צמידה ,המעידה שעמדו במקום שהיו בו מים או אולי נמצאו בבאר או בסמוך לה.
דלו מתת-טיפוס  -1גדול
תאריך1948 - 17 :
גובה הכלי 38 :ס"מ
קוטר השפה 11 :ס"מ
קוטר הפתח 9 :ס"מ
קוטר מרבי של הגוף  27 :ס"מ
קוטר הבסיס 7 :ס"מ
תיאור :הכלי דמוי ביצה ,שפתו שפת טבעת ,צווארו קצר ,שתי ידיות נמשכות מבסיס צווארו לכתפיו,
צילוע עדין בכתפיו ,בסיסו בסיס טבעת וכפתור במרכזו.
עיטור :אין.
מוצא :בית-גוברין.

איור  :39דלו  ,1גדול.
דלו מתת-טיפוס  -2קטן
תאריך1948 -17 :
גובה הכלי 3 :ס"מ
קוטר השפה 11 :ס"מ
קוטר הפתח 9 :ס"מ
קוטר מרבי של הגוף 24 :ס"מ
קוטר הבסיס 7 :ס"מ
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תיאור :הכלי דמוי ביצה ,שפתו שפת טבעת ,צווארו קצר ,שתי ידיות נמשכות מבסיס צווארו לכתפיו,
צילוע עדין בכתפיו ,בסיסו טבעת -כפתור.
עיטור :אין.
מוצא :בית-גוברין.

איור  :4דלו  ,2קטן.

איור  :41דלו גדול ודלו קטן.
דלו מתת-טיפוס  - 3צוואר מצולע
תאריך1948 -17 :
גובה הכלי :משוער כ 24-ס"מ
קוטר השפה 1 :ס"מ
קוטר מרבי של הגוף 17 :ס"מ
תיאור :הכלי דמוי ביצה ,שפתו נטויה פנימה ,צווארו קצר ומצולע ,שתי ידיות נמשכות מבסיס צווארו
לכתפיו .הכלי שבור בחלקו התחתון.
עיטור :אין.
מוצא :בית-גוברין.
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איור  :42דלו  ,3צוואר מצולע.

א - 3כד להובלת מים )ג'ארה
שמות  :ג'ארה ,ג'ארה גדולה ,זראווייה.
דיון :גאת ציין כי בבתי היוצר בעזה ייצרו כדי מים שהנשים נושאות על ראשן במזרח ,משני טיפוסים:
ג'ארה ועסלייה ) .(Gatt 1885:71ברשימת המונחים המתייחסת לבתי היוצר ולשמות כלי החרס
המיוצרים ,תיאר גאת את הג'ארה ככד המים הרגיל אותו נושאות הנשים על ראשן )(Gatt1885a:180

ג'
ב'
א'
איור  :43א'  -צילום אישה וג'ארה ממכע"ש על ראשה ,בתוך :ברלוביץ  ,176 :1992מאוסף מוזיאון
ארץ-ישראל ,תל-אביב .ב'  -חיי יום-יום על יד הבאר בכפר קנה ,קטע מציור .בתוך:
 .Wilson II 1880:55ג'  -ציור אישה וג'ארה על ראשה ,בתוך :פיארוטי .199 :1985
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באואר ) (Bauer 1903:73-74חוזר על הגדרתו של גאת ,ומציג תצלום וציור של כלים ובהם ג'ארה
)איור  .(44הוא מתנצל על כך שציור הכלים אינו מדויק ,ומבקש להתייחס למידות הכלים אותם מוסר
ברשימתו ולתצלום אותו פרסם .לג'ארה שתי ידיות גדולות ,ותיאורה מצומצם וכולל את גובהה -
 6ס"מ.
ג'ארה

איור  :44ציור ותצלום כלי חרס ומהם ג'ארה בתוך. Bauer 1903: 73, 74 :
דאלמאן תיאר את כלי המים וציין" :לא ניתן לתאר בית בלעדיהם .את המים השאובים מבור המים,
מהמעיין או מפלג מים ,יוצקים למכל הנישא הביתה על ידי הנשים .כד הנשיאה נקרא בשכם עסלייה,
בצפון הגליל ובחאלב  -ג'ארה .לכלי שתי ידיות ובסיס מעוגל .האישה נושאת את הכלי על ראשה,
ולצורך נשיאתו היא חובשת מטפחת מגולגלת הנקראת מדוורה; היא יודעת לשאת את הכלי בהליכה
זקופה מבלי להחזיקו בידיה" ) .(Dalman VII 1964:238הוא מתאר כלי שתיעד בירושלים )איור
45ב'( ,בבית החולים למצורעים )שהיה בדרומה של שכונת טלביה בירושלים(" ,הכד עשוי מחרס אפור,
גובהו  42ס"מ רוחב שפתו  9ס"מ ,הבטן )הקוטר המרבי של גוף הכלי( בקוטר  26ס"מ ,בסיסה מעוגל
וללא הדגשה .כד גדול יותר להבאת מים ,נקרא ג'ארה כבירה" ) .(Dalman VII 1964:238אף על פי
שדאלמאן תיאר כלי זה כעסלייה )איור  45ב'( ,אני משייך תיאור זה לג'ארה גדולה .את הכלי מבית
החולים הירושלמי למצורעים שדאלמאן תיאר כג'ארה ,ניתן לשייך למכע"ש  -תת-טיפוס המאופיין
בצוואר נפוח בדומה לכלי מבית גוברין )איור  (58ולכלי מרמלה שאינו ממכע"ש )איור  .(74הוא ציין
שם נוסף לג'ארה ברמאללה :זראווייה ,שגובהה  5ס"מ ,וכנראה יש להגדירה כג'ארה גדולה
) .(Dalman VII 1964:238מן הנזכר לעיל נראה שדאלמאן כלל בתיאוריו ,לפי לשון התושבים בכל
מקום ,את הג'ארה הגדולה ,את הג'ארה ,את הזראווייה מרמאללה ואת העסלייה משכם ,ככלים
לנשיאת מים על ראשי הנשים.
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ב'

א'
איור  45א'  -תצלום קבוצת כלים מירושלים :במרכז ג'ארה גדולה ,משמאלה עסלייה שהיא ג'ארה
קטנה ,בתוך .Dalman IV 1964: fig.76 :ב' -ציורי עסלייה ,בתוך.Dalman VII 1964: fig.115 a,b :
מיחס תיאר את הג'ארה ככלי ששימש להובלת מים מן המעיין והבאר" :את הכד נותנת הפלחה על
ראשה אחרי הניחה לה סמרטוט עבה שהיא מעגלת אותה כעוגה ,כדי להגן על הגולגולת וגם מפני
המועקה של שולי הכד הקשים וגם מפני הרטיבות היוצאת מן הנקבוביות שבכד או על ידי טיפות
המים הנשפכות והניתזות מפי הכד בשעת הליכה .ומבלי החזיקה את הכד בידיים ,היא עולה הרים
וגבעות ויורדת עמקים וגאיות וגם פוסעת היא על גבי אבני נגף וצורי מכשול מבלי חשש פן תמעד
חלילה ותיפול ,כי רגלה של הפלחה בטוחה היא בלכתה כפרסתה של פרדה .לפני השאיבה נוהגת
הפלחה לרחוץ פניה ,ידיה ורגליה במי המעיין הזכים והקרירים ,ובסרח העודף שבשרוול שמלתה היא
מנגבת רק את הפנים ,לא כן הרגלים והידיים שהיא עוזבת אותן לשמש או לרוח שינגבון" )מיחס
תרצ"ז.(35 - 34 :

איור  :46חיי יום-יום ליד מעיין הבתולה בנצרת ,מילוי מים בג'ארות להובלתן על ראשי הנשים
ובמינשא על גב חמור ,מלאכת הכביסה ,בתוך.Wilson II 1880: 36 :
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סטבסקי מוסיף תיאור חשוב ,העוסק בשימוש בג'ארות שנפסלו ובשברי ג'ארות" :אם נגע הכד ונסדק
ויצא מכלל שימוש ,טוחים וסותמים את סדקיו בחומר ,קובעים אותו בזווית החדר וכובשים בו את
הזיית ,או ששמים בו את נחיל הדבורים ומשמש ככוורת .אם אין לכד שום תקנה משמשים שבריו כלי
שתייה לעופות שבחצר ,את השברים הקטנים מניחים בתוך הטבון במקום חלוקי אבן ,או תוקעים
אותם בראש חומה" )סטבסקי תש"ו.(67-66 :
סאלר בחפירותיו בעין כרם מכנה את הג'ארה  -קנקן ,ומציין כי הקנקנים שימשו לאיחסון שמן ,יין,
מים ,דגנים ,קטניות ,ולשימור פירות ומיני שימורים אחרים .לדעתו הקנקנים היו המוצר המבוקש
ביותר בחברות הכפריות והעירוניות ולפיכך יוצרו בבתי היוצר בהמוניהם .ביישובים המסורתיים
מקור המים נמצא במרחק-מה מהבית ,והמים הועברו בקנקנים ואוחסנו בהם .הוא מציין שאף על פי
שהפחים )כוונתו לפחי הנפט ,הטנקות ,שפחחי התקופה הכשירום להובלת מים( מחליפים את כלי
החרס ,עדיין הללו מצויים בשימוש בכפר .הוא הניח כי עיטורי מסרק אנכיים או אופקיים מאפיינים
את הקנקנים המאוחרים שנמכרו בכפר ושימשו בבתים .ייתכן שחלק מן הקנקנים המעוטרים בעיטורי
מסרק אנכי הגיעו מאזור לוד ,משום שנאמר לסאלר שבכפרים באזור לוד מצויים בשימוש כלים
דומים .ההשוואה הטובה ביותר לקנקנים המאוחרים שנמצאו בחפירות ,הם הקנקנים שהיו בשימוש
ובשווקים .אותם ניתן למצוא בבתים ,או לרוכשם בכפר או בירושלים מחוץ לשער יפו .דוגמה טובה
לקנקנים תוצרת רמלה ניתן לראות במוזיאון לפולקלור במגדל דוד .קנקני רמלה עשויים מטין אדום
ולהם שלושה עיטורי מסרק:
.1

עיטור מסרק קצר ורחב ,אנכי או אלכסוני ,בין עיטורי מסרק אופקיים ,צרים.

.2

עיטור מסרק גלי או מזוגזג בין עיטורי מסרק אופקיים ,צרים.

עיטור מסרק פשוט ,אופקי ,צר.
.3
חלק מהקנקנים מכוסים במיכסים דמויי קערה ,שדומה להם נמצא במהלך החפירות .בתערוכה
מוצגים נוסף לכך גם קנקנים מעזה ,מטול-כרם ומענתה )ענתות( .שברי הקנקנים השחורים
מהחפירות מקורם בעזה ,שברי הקנקנים המעוטרים מקורם בטול-כרם ובענתה ).(Saller 1946:180
אביצור מציין שהג'ארה היא כלי ידוע שהאישה יכולה לשאת על ראשה )אביצור תשל"ו.(64 :
נימר מתאר את הג'ארות המיוצרות ביד והנקראות גם היישה ,ככלי בטנוני שפתחו רחב ודומה לכלי
הנקרא זיארביד הגבוה מהג'ארה ,וממשילים אותם לאם ובתה הדומות זו לזו.
תהליך בניית הג'ארה התבצע בשלבים ונמשך בין שלושה ימים לשבוע ,תלוי במזג האוויר .כל חלק
בתהליך הבנייה של הכלי כונה דור )סיבוב( או דיארה .מספרים שהקדרית שעמדה לעבוד על ייצור
כליה הייתה אומרת לבני ביתה" :אני הולכת לסיבוב על הג'ארות" .נימר מניח שהשם ג'ארה נוצר
מהמילה ג'ורה שפירושה בור ,ובורות המים נראים כג'ארה .הג'ארה שימשה לשמירת מים ולקירורם,
אחרי שהובלו באמצעות הקירבה ,שהיא נאד מים גדול .היא משמשת גם לאיחסון גרעינים ,שמן,
זיתים כבושים ומיני מזונות אחרים )נימר  .(71 :1989הג'ארה קטנה מהזיר ,צווארה מוגבה )איור 47
א'( והיא משמשת להבאת מים מהמעיין ולקירורם .גובהה עד  1מ' ,קוטרה  6 - 3ס"מ )נימר :1989
 .(713נימר מציין כי ישנה גם ג'ארה המכונה ג'ארה אל-זית )איור  47ב'( המיועדת לאיחסון שמן זיית,
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שפתחה צר ופחוס כדי להקל על אטימתה במכסה טין .הכלי מכונה גם ואחדת אל-קיאס שפירושו:
"יוצאת מן הכלל" או "מעבר לממוצע" )נימר .(713 :1989

א'

ב'

איור  :47א'  -ג'ארה מלאכת-יד למים הנקראת גם היישה .ב'  -ג'ארה מלאכת-יד לשמן,
בתוך :נימר .719 :1989
אנן ) (Henein 1997: 161-166, ph. 75, 76, 98-100, fig. 58, 60, 96-98שתיעד את בתי היוצר
באל-קאסר שבמצרים ,ציין כמה טיפוסי כלים שנועדו להובלת מים ממקורותיהם לבית .ג'ארה גדולה
שתכולתה  7.7ליטרים להובלה בידי נשים וג'ארה קטנה שתכולתה  3.9ליטרים להובלה בידי נערות,
זיר גדול וזיר קטן להובלה על גבי חמור )איורים  48 ,46א'( ,השונים מהזיר המשמש לאיחסון מים
לצורכי רחיצה ושטיפה.

א'

ב'

איור  48א'  -הובלת ארבעה כלי זיר אל-ראכיב באל-קאסר שבמצרים בתוך.Henein 1997:fig.102:
ב'  -הובלת מים מהמעיין ,בתוך :רות  ,1984תמונת עטיפה קדמית.
הג'ארה הגדולה והג'ארה הקטנה מאל-קאסר פחוסות ,וצורתן דומה לכדור ראגבי .כלים אלו הותאמו
בצורתם ובשינויים קלים בקוטר מיפתח שפתם וגופם ,ושימשו לחביצת החלב ולאיחסון לבן )ג'רת אל-
מיש וג'רת אל-לבן( .צורתם אומנם שונה לחלוטין מזו של הג'ארה ממכע"ש ,אך התיאור של ייעודיהם,
סגולותיהם ,דרך פיקוקם והובלתם חשוב לענייננו .את הג'ארה הגדולה מובילות הנשים באופן
המשתנה מכפר לכפר :באל-קאסר הן נושאות אותה על מותניהן ובידן מחבקות את צוואר הכלי,
לפעמים אף נושאות שני כלים זה מעל זה .הנשיאה על המותן מבליטה את הישבן ,דבר שלא מצא חן
9

בעיני בני כפרים אחרים ,ולפיכך הנשים שם נושאות את הג'ארה על ראשיהן .מקלעות מעלי תמר,
הנקראות הוואיה ) (hawayaמשמשות להגנת הראש .את שפת הכלי פוקקים במקלעת עלי תמרים או
במיכסה חרס .הג'ארה הקטנה מיועדת לנשיאה בדרך דומה בידי ילדות או נערות ,ונפחה ומשקלה
הכולל הם כמחצית מאלו של הגדולה .משהובאה הג'ארה לבית הועמדה בצל ,לפעמים על גבי קערה
מטיפוס זבדייה ) (zebdeyiaשקלטה את המים אשר נטפו מנקבוביות הכלי .לאחר שהמים בג'ארה
העומדת התקררו וחלקיקים לא-רצויים שקעו ,מילאו את השרבה במים המיועדים לשתייה ,ואילו את
המים לשטיפה איחסנו בזיר.
הג'ארה ששימשה להובלת מי שתייה עברה טיפול הכנה לפני השימוש הראשון :הנשים נהגו לשפשף
את גוף הג'ארה באבן חזקה הנקראת ביחביח ) (bihbihכדי לטהרה .פעולה זו לא נדרשה לגבי הג'ארה
שיועדה להובלת מי שטיפה .בבית היו ג'ארות רבות ,שנועדו לצרכים שונים .מלבד הג'ארות להובלת
מים על ידי הנשים והנערות יוצרו שני טיפוסי כלים להובלת מים על גבי חמורים שצורתם כג'ארות,
ובמונח של קדרי אל-קאסר ,זיר .הגדול נקרא זיר אל-ראכיב אל-כביר ונפחו  7.8ליטרים ,והקטן  -זיר
אל-ראכיב אל-זע'יר ,שנפחו  5.2ליטרים .לכלים צורת שק ,צווארם קצר והם יוצרו עם או בלי ידיות,
ובסיסם לא עוצב ,שכן הכלי לא עמד בכוחות עצמו .הכלי שהובל על גבי בעל-החיים הונח בתוך מינשא
וכאשר אוחסן ריק ,הושענו הכלים זה על זה או על חפץ כלשהו .באל-קאסר נהוג לשאת על גב החמור
ארבע ג'ארות בתוך מינשא בכל פעם ,קשורות ופקוקות )איור  48א'( .כדי שילדים וילדות יוכלו להרים
את הכלים ממקור המים למינשא שעל גב החמור ,יוצרו כלים קטנים יותר שנפחם  4ליטרים בלבד.
).(Henein 1997: 166-168, ph. 78-79, fig. 100-102
כאנעאן ) (Canaan 1933: 27כתב כי החמור שהוביל מים )איורים  (49 ,48מכונה החמור המשקה
 hamir saggayונושאי המים מכונים המשקים . saggay, saqqa
גרן ציין כי "הבדואים סמוך לחורבת שאלאלה שבתוך נחל עזה ) -נחל הבשור( ממלאים כדים
שחרחרים גדולים במים )מעין שאלאלה-עין הבשור( ונושאים אותם אל מאהליהם על גבי גמלים
וחמורים )איור ) (49גרן תשמ"ב.(187 :

איור  :49גמלים וחמור בנגב ,עמוסים בג'ארות מים פקוקות ממכע"ש ,במינשאים מותאמים ,בתוך:
ברסלבסקי תש"ז") 152 :בעיית המים הנצחית"(.
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מלבד השימושים שתוארו ,נמצאו בחפירות ארכיאולוגיות גם ג'ארות ממשפחת כלי עזה השחורים
ואחרות ,ששימשו לקבורת תינוקות ,בתל מבורך ) ,(Stern 1978:4-5,8,fig.1:1, pl. 6:4-5, 21:4בבית
הקברות בתל חסי ) ,(Kenneth 1986:64; pl.16-19; Toombs 1985: 107, pl. 84בתל מור ובמגדל
העמק .ג'ארות שבורות או שלמות שנועדו להספקת מים ,שימשו בזמן בניית קימרונות וכיפות למילוי
חללים באוטמים יחד עם כלים אחרים )איור  5א'( ,כפי שהסתבר ממימצאי הסקרים שערכתי
ביישובים בדרום ארץ-ישראל )איורים  5ב';  51א'( .ג'ארות שימשו גם כשובכים לגידול יונים כפי
שניתן לראות בציור המתאר בתים הסמוכים לנמל יפו )איור  51ב'( .בציור חמש ג'ארות ושתי טנקות
הקשורות בחבלים ,יונים עומדות עליהן וסמוך להן יונים בתעופה .על גג המיבנה ,להבדיל מהיונים,
מסתובבים תרנגולות ואפרוחים.

ב'
א'
איור  5א'  -ג'ארות מים ועוזרים רבים בשעת בניית מיבנה עם כיפה בנקובה הסמוכה לאבו-גוש,
בתוך .Dalman VII 1964: fig 22 :ב'  -שברי כלי חרס ,מהם קנקנים ,שהוצאו במהלך שוד מאוטם
במיבנה קבר שייח אבו-אובל הסמוך לתל אשדוד.

ב'
א'
איור  :51א'  -ג'ארות באתרן באוטם קימרון במיבנה הרוס ברמלה .ב'  -ג'ארות וטנקות )פחי נפט(
המשמשים כשובכי יונים ביפו ,בתוך :אביצור :1976איור 187
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קטלוג
הקטלוג כולל  18תת-טיפוסים של ג'ארות; הכלים מגיעים משלושה מקומות :מבית גוברין ,ממגדל -
אשקלון ומקבר שייח אבו-אובל שמדרום לתל אשדוד .ככלל ,לג'ארות שתי ידיות אוזן מרוכסות
וזקופות היוצאות סמוך לבסיס צווארן ונמשכות לכתפי הכלי .קוטר הפתח בין  9-7ס"מ ,גופן דמוי שק
כרסתני או מוארך ,בסיסן בסיס טבור .בדרך כלל יש לג'ארות צילוע בחלק העליון והתחתון של גופן.
חלקן מעוטרות בחריתה שנעשתה טרם צריפתן .עיטוריהן כוללים רצועות סרט סרוק ,סריקת סכסך
או גלית ולחלקן טביעות מקדה קוויות-אלכסוניות ברצועות ובעובי משתנה .צמצום בעיטורים הוא
אחד ממאפייניה של תעשיית משפחת כלי עזה השחורים .פירושו של דבר השקעה מיזערית בזמן
ייצור ,ולכן ,יצור מהיר וזול כנדרש בייצור המוני .כפי שציין דר" :תוך שתי דקות מייצרים כד
שתכולתו  1 - 8ליטר" )דר  .(125 :1974ממידותיהן השונות של הג'ארות ניתן להסיק ,שהג'ארה לא
הייתה אריזת שיווק המחייבת נפח אחיד ,אלא כלי לשימוש אישי בחיי היום-יום ונמכרה ללא תכולה
אחידה בניגוד לטנאקה )פח הנפט( שהפכה ליחידת נפח או משקל.
ג'ארה מתת-טיפוס  -1צוואר דמוי משפך עם רצועה במרכזו ועיטור בחריתה
תאריך.19 -17 :
גובה הכלי 45 :ס"מ
גובה הצוואר 7 :ס"מ
קוטר השפה 8 :ס"מ
קוטר הגוף 28.8 :ס"מ
נפח הכלי :כ 1 -ליטרים
תיאור :לכלי שפה מעובה פנימה ,צוואר דמוי משפך עם רכס בולט ,דק ומעוגל במרכזו .לכלי שתי
ידיות אוזן מרוכסות וזקופות היוצאות סמוך לבסיס צווארו ונמשכות לכתפיו .גופו דמוי שק כרסתני
ובסיסו בסיס טבור.
עיטור :לכלי צילוע בחלקו העליון המודגש יותר סמוך לכתפיו ובבסיסו .במחצית גופו העליונה דגם
סריקה גלית התחום בין שתי רצועות סרט סרוק ,סריקה שנעשתה במסרק בעל שש שיניים .סמוך
לבסיס רצועת סרט סרוק במסרק בעל ארבע שיניים.
מוצא :מגדל
תפוצה :לא ידוע

איור  :52ג'ארה  - 1צוואר דמוי משפך עם רצועה במרכזו ועיטור בחריתה.
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ג'ארה מתת-טיפוס  -2צוואר גלילי עם רכס במרכזו ועיטור בחריתה
תאריך.1948 -17 :
גובה הכלי 45 :ס"מ
גובה הצוואר 7 :ס"מ
קוטר השפה 8 :ס"מ
קוטר הגוף 28.8 :ס"מ
נפח הכלי :כ 1 -ליטרים
תיאור :לכלי שפה זקופה ,צוואר גלילי עם רצועה בולטת דקה במרכזו .שתי ידיות אוזן מרוכסות
וזקופות יוצאות סמוך לבסיס צווארו ונמשכות לכתפיו .גופו דמוי שק כרסתני ובסיסו טבור.
עיטור :לכלי צילוע בחלקו העליון המודגש יותר סמוך לכתפיו ובבסיסו .במחצית גופו העליונה דגם
סריקת סיכוך בין שתי רצועות סרט סרוק ,סמוך לבסיס רצועת סרט סרוק.
מוצא :בית-גוברין
תפוצה :לא ידוע

איור  :53ג'ארה  ,2צוואר גלילי חלק עם רצועה דקה במרכזו.
ג'ארה מתת-טיפוס  -3צוואר גלילי חלק
תאריך.1948 -17 :
גובה הכלי 45 :ס"מ
גובה הצוואר 7 :ס"מ
קוטר השפה 8 :ס"מ
קוטר הגוף 28.8 :ס"מ
נפח הכלי :כ 1 -ליטרים
תיאור :לכלי שפה מעובה פנימה ,צוואר גלילי חלק .שתי ידיות אוזן מרוכסות וזקופות יוצאות סמוך
לבסיס צווארו ונמשכות לכתפיו .גופו דמוי שק כרסתני ובסיסו בסיס טבור.
עיטור :לכלי צילוע בחלקו העליון המודגש יותר סמוך לכתפיו ובבסיסו.
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מוצא :בית-גוברין.
תפוצה :קבר בתל מור )רישיון  ,G-10/1959שטח  ,Bמס' רשות -3172

.( 2

איור  :54ג'ארה  ,3צוואר גלילי חלק.
ג'ארה מתת-טיפוס  - 4צוואר גלילי חלק עם רצועה בהונה.
תאריך.1948 -17 :
גובה הכלי 45 :ס"מ
גובה הצוואר 7 :ס"מ
קוטר השפה 8 :ס"מ
קוטר הגוף 28.8 :ס"מ
נפח הכלי :כ 1 -ליטרים
תיאור :לכלי שפה מעובה פנימה ,צוואר גלילי חלק עם רצועה בהונה במרכזו .שתי ידיות אוזן
מרוכסות וזקופות יוצאות סמוך לבסיס צווארו ונמשכות לכתפיו .גופו דמוי שק כרסתני ובסיסו בסיס
טבור.
עיטור :לכלי צילוע בחלקו העליון המודגש יותר סמוך לכתפיו ובבסיסו.
מוצא :בית-גוברין.
תפוצה :לא ידוע.

איור  :55ג'ארה  ,4צוואר גלילי חלק עם רצועה בהונה במרכזו.
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ג'ארה מתת-טיפוס  - 5שפה משולשת ,צוואר גלילי עם רצועה בהונה במרכזו
תאריך.1948 -17 :
גובה הכלי 45 :ס"מ
גובה הצוואר 7 :ס"מ
קוטר השפה 8 :ס"מ
קוטר הגוף 28.8 :ס"מ
נפח הכלי :כ 1 -ליטרים
תיאור :לכלי שפה משולשת ,צוואר גלילי חלק עם רצועה בהונה במרכזו .שתי ידיות אוזן מרוכסות
וזקופות יוצאות סמוך לבסיס צווארו ונמשכות לכתפיו .גופו דמוי שק כרסתני ובסיסו בסיס טבור.
עיטור :לכלי צילוע בחלקו העליון המודגש יותר סמוך לכתפיו ובבסיסו.
מוצא :בית-גוברין.
תפוצה :לא ידוע.

איור  :56ג'ארה  ,5שפה משולשת ,צוואר גלילי עם רצועה בהונה במרכזו.
ג'ארה מתת-טיפוס  - 6צוואר דמוי משפך קצר וחלק
תאריך.1948 -17 :
גובה הכלי 45 :ס"מ
גובה הצוואר 7 :ס"מ
קוטר השפה 8 :ס"מ
קוטר הגוף 28.8 :ס"מ
נפח הכלי :כ 1 -ליטר
תיאור :לכלי שפה מעובה פנימה ,צוואר דמוי משפך קצר וחלק .לכלי שתי ידיות אוזן מרוכסות
וזקופות היוצאות סמוך לבסיס צווארו ונמשכות לכתפיו .גופו דמוי שק כרסתני ובסיסו בסיס טבור.
עיטור :לכלי צילוע בחלקו העליון המודגש יותר סמוך לכתפיו ובבסיסו.
מוצא :בית-גוברין.
תפוצה :לא ידוע.
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איור  :57ג'ארה  ,6שפה מעובה פנימה ,צוואר דמוי משפך קצר וחלק.
ג'ארה מתת-טיפוס  - 7צוואר נפוח ,רצועה בהונה ומתחתיה צילוע.
תאריך1948 -17 :
גובה הכלי 45 :ס"מ ?
גובה הצוואר 9 :ס"מ
קוטר השפה 9 :ס"מ
קוטר הגוף 32 :ס"מ
נפח הכלי :כ 11-ליטרים
תיאור :לכלי שפה מעובה פנימה ,צוואר נפוח ,רצועה בהונה עדינה ומתחתיה צילוע .לכלי שתי ידיות
אוזן מרוכסות וזקופות היוצאות סמוך לבסיס צווארו ונמשכות לכתפיו .גופו דמוי שק כרסתני ובסיסו
בסיס טבור.
עיטור :לכלי צילוע בחלקו העליון המודגש יותר סמוך לכתפיו וסביר כי היה כזה גם בבסיסו.
מוצא :שייח אבו-אובל .תל-חסי שכבה ) IIבית הקברות המוסלמי קבר (V.4 . 2
תפוצה :מגדל )  (Kenneth 1986:64; pl.16, 18גובהו  51ס"מ ,רוחבו  29ס"מ ,רמות נוף
).(Ustinova and Nahshoni 1994: fig.14: 15

איור  :58ג'ארה  ,7צוואר נפוח ,רצועה בהונה עדינה ומתחתיה צילוע.
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ג'ארה מתת-טיפוס  - 8צוואר דמוי משפך ,רצועה בהונה ומתחתיה צילוע
תאריך188 - 17 :
גובה הכלי 46 :ס"מ ?
גובה הצוואר 9 :ס"מ
קוטר השפה 9 :ס"מ
קוטר הגוף 32 :ס"מ
נפח הכלי :כ 12.5-ליטרים
תיאור :לכלי שפה מעובה פנימה ,צוואר נפוח ,רצועה בהונה עדינה ומתחתיה צילוע .שתי ידיות אוזן
מרוכסות וזקופות יוצאות סמוך לבסיס צווארו ונמשכות לכתפיו .גופו דמוי שק כרסתני ובסיסו היה
כנראה בסיס טבור.
עיטור :לכלי צילוע קלוש בחלקו העליון הסמוך לכתפיו וסביר כי היה כזה גם בבסיסו.
מוצא :שייח אבו-אובל.
תפוצה :לא ידוע .

איור  :59ג'ארה  ,8צוואר דמוי משפך ,רצועה בהונה ומתחתיה צילוע.
ג'ארה מתת-טיפוס  - 9צוואר משפך ,רצועה בהונה ומתחתיה צילוע
תאריך188 -17 :
גובה הכלי 49 :ס"מ ?
גובה הצוואר 8 :ס"מ
קוטר השפה 9 :ס"מ
קוטר הגוף 3 :ס"מ
נפח הכלי :כ 12.5-ליטרים
תיאור :לכלי שפה מעובה פנימה ,צוואר נפוח ,רצועה בהונה עדינה ומתחתיה צילוע .לכלי שתי ידיות
אוזן מרוכסות וזקופות היוצאות סמוך לבסיס צווארו ונמשכות לכתפיו .גופו דמוי שק כרסתני
וכנראה שבסיסו היה בסיס טבור.
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עיטור :לכלי צילוע קלוש בחלקו העליון הסמוך לכתפיו וסביר כי היה כזה גם בבסיסו.
מוצא :שייח אבו-אובל.
תפוצה :מגדל.

איור  :6ג'ארה  ,9שפה מעובה פנימה צוואר גלילי ,רכס בהון ,גוף עם עיטור מקדה קווי-אלכסוני.
ג'ארה מתת-טיפוס  -10צוואר נפוח מעט ,רצועה בהונה מודגשת ,מעוטר בחריתה
תאריך19 - 17 :
גובה הכלי 47 :ס"מ ?
גובה הצוואר 7 :ס"מ
קוטר השפה 9 :ס"מ
קוטר הגוף 3 :ס"מ
נפח הכלי :כ 12.2-ליטרים
תיאור :לכלי שפה מעובה פנימה ,צוואר נפוח מעט ,רצועה בהונה מודגשת ומתחתיה צילוע .לכלי שתי
ידיות אוזן מרוכסות וזקופות היוצאות סמוך לבסיס צווארו ונמשכות לכתפיו .גופו דמוי שק כרסתני
ובסיסו היה כנראה בסיס טבור.
עיטור :עיטור מקדה קווי-אלכסוני ,בחלקו התחתון צילוע המודגש בחלקו העליון הסמוך לכתפיו
וכנראה היה כזה גם בבסיסו.
מוצא :קבר שייח אבו-אובל.
תפוצה :מגדל.

איור  :61ג'ארה  ,1צוואר נפוח בעידון ,רצועה בהונה מודגשת ,מעוטר בחריתה.
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ג'ארה מתת-טיפוס 10א'  -צוואר נפוח מעט ,רצועה בהונה מודגשת
תאריך19 -17 :
גובה הכלי 48 :ס"מ
גובה הצוואר 7 :ס"מ
קוטר השפה 9 :ס"מ
קוטר הגוף 3 :ס"מ
נפח הכלי :כ 12.6-ליטרים
תיאור :הטיפוס דומה לתת-טיפוס  1אך ללא עיטור חריתה .לכלי שפה מעובה פנימה ,צוואר נפוח
מעט ,רצועה בהונה מודגשת ומתחתיה צילוע .לכלי שתי ידיות אוזן מרוכסות וזקופות היוצאות סמוך
לבסיס צווארו ונמשכות לכתפיו .גופו דמוי שק כרסתני ובסיסו טבור.
עיטור :לכלי צילוע מודגש בחלקו העליון הסמוך לכתפיו ובבסיסו .
מוצא :שייח אבו-אובל.
תפוצה :מגדל.

איור  :62ג'ארה 1א' ,צוואר נפוח בעידון ,רצועה בהונה מודגשת ,מגדל.
ג'ארה מתת-טיפוס  - 11שפה משולשת ,צוואר גלילי ,רצועה בהונה מודגשת ,מעוטר בחריתה
תאריך188 -17 :
גובה הכלי 47 :ס"מ
גובה הצוואר 7 :ס"מ
קוטר השפה 9 :ס"מ
קוטר הגוף 29 :ס"מ
נפח הכלי :כ 11.5-ליטרים
תיאור :לכלי שפה משולשת ,צוואר גלילי ,רצועה בהונה מודגשת ומתחתיה צילוע .לכלי שתי ידיות
אוזן מרוכסות וזקופות היוצאות סמוך לבסיס צווארו ונמשכות לכתפיו .גופו דמוי שק כרסתני ובסיסו
בסיס טבור .נראה שתוקן בחומר מליטה לבן על בסיס סיד.
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עיטור :רצועת עיטור מקדה קווי-אלכסוני במרכזו ,צילוע מודגש בחלקו העליון הסמוך לכתפיו
ובבסיסו .
מוצא :מגדל
תפוצה :שייח אבו-אובל ,אתרי עודד ). (Rosen and Avni 1997: fig. 7.6:1

איור  :63ג'ארה  ,11שפה משולשת ,צוואר גלילי ,רצועה בהונה מודגשת ,מעוטר בחריתה.
ג'ארה מתת-טיפוס 11א'  -שפה משולשת ,צוואר גלילי ,רצועה בהונה מודגשת ,מעוטר בחריתה
תאריך188 -17 :
גובה הכלי 49 :ס"מ
גובה הצוואר 9 :ס"מ
קוטר השפה 8 :ס"מ
קוטר הגוף 3 .5 :ס"מ
נפח הכלי :כ 11.5-ליטרים
תיאור :הכלי דומה לתת-טיפוס  11ומתאפיין בשתי רצועות עיטור מקדה קווי-אלכסוני .לכלי שפה
משולשת ,צוואר גלילי ,רצועה בהונה מודגשת ומתחתיה צילוע .לכלי שתי ידיות אוזן מרוכסות
וזקופות היוצאות סמוך לבסיס צווארו ונמשכות לכתפיו .גופו דמוי שק כרסתני ובסיסו בסיס טבור.
עיטור :שתי רצועות עיטור מקדה קווי-אלכסוני במרכזו ,צילוע מודגש בחלקו העליון הסמוך לכתפיו
ובבסיסו .
מוצא :קבר שייח אבו-אובל.
תפוצה :לא ידוע.
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איור  :64ג'ארה 11א' ,שפה משולשת ,צוואר גלילי ,רצועה בהונה מודגשת ,מעוטר בחריתה.
ג'ארה מתת-טיפוס 11ב'  -שפה משולשת ,צוואר גלילי ,רצועה בהונה מודגשת
תאריך188 -17 :
גובה הכלי 46 :ס"מ ?
גובה הצוואר 8 :ס"מ
קוטר השפה 9 :ס"מ
קוטר הגוף 29 :ס"מ
נפח הכלי :כ 11-ליטר
תיאור :הכלי דומה לתת-טיפוסים  11ו 11-א' אך ללא עיטור מקדה קווי-אלכסוני .לכלי שפה
משולשת ,צוואר גלילי ,רצועה בהונה מודגשת ומתחתיה צילוע .לכלי שתי ידיות אוזן מרוכסות
וזקופות היוצאות סמוך לבסיס צווארו ונמשכות לכתפיו .גופו דמוי שק כרסתני ובסיסו היה כנראה
בסיס טבור.
עיטור :שתי רצועות עיטור מקדה קווי אלכסוני במרכזו ,לכלי צילוע מודגש בחלקו העליון סמוך
לכתפיו וכנראה גם בבסיסו.
מוצא :שייח אבו-אובל.
תפוצה :לא ידוע.

איור  :65ג'ארה 11ב' ,שפה משולשת ,צוואר גלילי ,רצועה בהונה מודגשת.
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ג'ארה מתת-טיפוס  - 12דמוית שק מוארך ,בעלת צוואר גבוה וצילוע
תאריך1975 -19 :
גובה הכלי 49 :ס"מ
גובה הצוואר 1 :ס"מ
קוטר השפה 8 :ס"מ
קוטר הגוף 24.5 :ס"מ
נפח הכלי :כ 8-ליטרים
תיאור :לכלי שפה משולשת ,צוואר גלילי גבוה וצילוע ,שתי ידיות אוזן מרוכסות וזקופות היוצאות
סמוך לבסיס צווארו ונמשכות לכתפיו .גופו דמוי שק מוארך ובסיסו טבור.
עיטור :לכלי צילוע מודגש בחלקו העליון הסמוך לכתפיו ובבסיסו .
מוצא :מקבר במגדל העמק )הרשאה  ,A-2000/1993לוקוס  ,2 3סל  ,2 6מס' רשות .(1995-3174
תפוצה :לא ידוע

עסליות
איור  :66ג'ארה  ,12דמוית שק מוארך ,עם צוואר גבוה וצילוע.
ג'ארה מתת-טיפוס  -13דמוית שק מוארך ,עם צוואר גבוה ,רכס בהון וצילוע
תאריך1975 -19 :
גובה הכלי 49 :ס"מ
גובה הצוואר 7 :ס"מ
קוטר השפה 8 :ס"מ
קוטר הגוף 24.5 :ס"מ
נפח הכלי :כ 8-ליטרים
תיאור :לכלי שפה משולשת ,צוואר גלילי גבוה עם צילוע ורכס בהון .לכלי שתי ידיות אוזן מרוכסות
וזקופות היוצאות סמוך לבסיס צווארו ונמשכות לכתפיו .גופו דמוי שק מוארך ובסיסו בסיס טבור.
עיטור :לכלי צילוע מודגש בחלקו העליון הסמוך לכתפיו ובבסיסו.
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מוצא :לא ידוע.
תפוצה :לא ידוע.

איור  67א'  -ג'ארה  ,13גוף דמוי שק מוארך ,צוואר גלילי גבוה וצילוע עם רכס בהון.
ג'ארה מתת-טיפוס  – 14צורת שק מוארך ,צוואר גלילי קצר ,עם צילוע ורכס בהון ,חריתה על הגוף
תאריך1975 -19 :
גובה הכלי 49 :ס"מ?
גובה הצוואר 7 :ס"מ
קוטר השפה 8 :ס"מ
קוטר הגוף 24.5 :ס"מ
נפח הכלי :כ 8-ליטרים
תיאור :לכלי שפה משולשת ,צוואר גלילי קצר וצילוע עם רכס בהון .לכלי שתי ידיות אוזן מרוכסות
וזקופות היוצאות סמוך לבסיס צווארו ונמשכות לכתפיו .גופו דמוי שק מוארך ובסיסו כנראה היה
בסיס טבור.
עיטור :לכלי חריתת "ואסם" ,סימן היכר ובעלות ,שנעשתה לאחר הצריפה .הוא מצולע בחלקו העליון
הסמוך לכתפיו וכנראה היה כך גם בבסיסו.
מוצא :תל שבע.
תפוצה :לא ידוע.
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איור  :68ג'ארה  ,14גוף דמוי שק מוארך ,צוואר גלילי קצר ,צילוע ורכס בהון ,חריתה על הגוף  ,תל
שבע .
ג'ארה מתת-טיפוס  -15גוף דמוי שק מוארך ,צוואר דמוי משפך עם רכס
תאריך1948 -19 :
גובה הכלי 49 :ס"מ?
גובה הצוואר 7 :ס"מ
קוטר השפה 8 :ס"מ
קוטר הגוף 24.5 :ס"מ
נפח הכלי :כ 8-ליטרים
תיאור :לכלי שפה משולשת ,צוואר גלילי קצר ,וצילוע עם רכס בהון .לכלי שתי ידיות אוזן מרוכסות
וזקופות היוצאות סמוך לבסיס צווארו ונמשכות לכתפיו .גופו דמוי שק מוארך ,בסיסו בסיס טבור.
עיטור :לכלי צילוע בחלקו העליון הסמוך לכתפיו ובבסיסו.
מוצא :בית גוברין.
תפוצה :לא ידוע.

איור  :69ג'ארה  ,15גוף דמוי שק מוארך ,צוואר דמוי משפך ,עם רכס בהון.
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ג'ארה מתת-טיפוס  - 16גוף דמוי שק מוארך ,צוואר גלילי עם רכס
תאריך1948 -19 :
גובה הכלי 49 :ס"מ?
גובה הצוואר 7 :ס"מ
קוטר השפה 8 :ס"מ
קוטר הגוף 24.5 :ס"מ
נפח הכלי :כ 8-ליטרים
תיאור :לכלי שפה משולשת ,צוואר גלילי ,צילוע ורכס בהון .לכלי שתי ידיות אוזן מרוכסות וזקופות
היוצאות סמוך לבסיס צווארו ונמשכות לכתפיו .גופו דמוי שק מוארך ,בסיסו בסיס טבור.
עיטור :לכלי צילוע בחלקו העליון הסמוך לכתפיו ובבסיסו.
מוצא :בית גוברין.
תפוצה :לא ידוע.

איור  :7ג'ארה  ,16צוואר גלילי עם רכס.
ג'ארה מתת-טיפוס  -17גוף דמוי שק מוארך ,צוואר נפוח עם צווארון
תאריך1948 -19 :
גובה הכלי 49 :ס"מ?
גובה הצוואר 7 :ס"מ
קוטר השפה 8 :ס"מ
קוטר הגוף 24.5 :ס"מ
נפח הכלי :כ 8-ליטרים
תיאור :לכלי שפה משולשת ,צוואר גלילי ,צילוע ורכס בהון .לכלי שתי ידיות אוזן מרוכסות וזקופות
היוצאות סמוך לבסיס צווארו ונמשכות לכתפיו .גופו דמוי שק מוארך ובסיסו היה כנראה בסיס טבור.
עיטור :לכלי צילוע בחלקו העליון הסמוך לכתפיו וכנראה גם היה בבסיסו.
מוצא :בית גוברין.
תפוצה :לא ידוע.
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איור  :71ג'ארה  ,17ג'ארה בצורת שק מוארך ,עם צוואר נפוח עם צווארון ,בית-גוברין
ג'ארה מתת-טיפוס  -18גוף דמוי שק ,שפה משולשת ,צוואר חלק.
תאריך1948 -17 :
גובה הכלי 49 :ס"מ?
גובה הצוואר 7 :ס"מ
קוטר השפה 8 :ס"מ
קוטר הגוף 24.5 :ס"מ
נפח הכלי :כ 8-ליטרים
תיאור :לכלי שפה משולשת ,צוואר גלילי חלק .לכלי שתי ידיות אוזן מרוכסות וזקופות היוצאות
סמוך לבסיס צווארו ונמשכות לכתפיו .גופו דמוי שק .בסיסו כנראה בסיס טבור ולא כפי שצויר.
עיטור :לכלי צילוע בחלקו העליון הסמוך לכתפיו.
מוצא :ג'מה.
תפוצה :לא ידוע.

איור  :72ג'ארה  ,18דמוית שק  ,עם שפה משולשת וצוואר חלק ,בתוך Schaefer 1989: fig. 8:5
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סיכום:
בנגב ,בהגדרתו הגיאוגרפית הרחבה ביותר ,ניתן לראות שברי ג'ארות ממשפחת כלי עזה השחורים
סמוך לכל באר או בור מים .השבר הרב של ג'ארות ליד מקורות המים נגרם כנראה מהתחככות בעלי-
החיים נושאי הג'ארות אלה באלה ,מהתנהגות לא שקטה של בעלי-חיים כשפגשו באחרים ליד מקורות
המים ,ומהבדלי הטמפרטורה בין המים השאובים לבין הכלים השחורים קולטי החום .ג'ארות נמצאו
ותועדו גם במהלך חפירות ארכיאולוגיות .בתל ג'מה ) ,(Schaefer 1989:42 –43ברמות
נוף ) ,(Ustinova and Nahshoni 1994: 173בתל חסי ;(Kenneth 1986:64, pl.16-19
) (Toombs1985:107, pl.84בעין כרם שבהרי יהודה ) (Saller 1946: 178-180ובסטף הסמוכה לה
) ,(Gibson et al. 1991; 44-45בתענך ) , (Ziadeh 1995: 233, fig.10:6בתל יזרעאל
) ,(Grey 1994: 60-61בתל מבורך ) ,(Stern 1978:4-5,8, fig1:1, pl. 6:4-5, 21:4במגדל העמק,
ברמת הנדיב ) (Boaz 2000: 547-551ובתל מור.
גאת ציין כי בבתי היוצר מייצרים כדי מים שהנשים נושאות על ראשן במזרח וזאת ציינו גם באואר,
דאלמאן ,מיחס ,סטבסקי ,סאלר ואחרים .תיאור זה עולה גם מציורים ומצילומים המתעדים את
ארץ-ישראל בתקופה העות'מאנית המאוחרת )איורים  .(46 ,43מניתוח התפלגות השכיחות של צורות
כלי החרס מהתקופה העות'מאנית בחפירות תענך עולה ,כי הקנקנים מהווים  12.3%מכלל מימצא כלי
החרס והם הקבוצה הרביעית לאחר הצלחות והקערות  ,27%סירי הבישול והמחבתות ,16.2%
קנקנים קטנים ופכיות  15.4%והם מקדימים את האיבריק ופכים  ,11.9%הקדרות  1 .1%והנותרים
 .7%זיאדה מניחה כי מאמצע המאה ה 19-הקנקנים שימשו בעיקר לנוזלים ,בניגוד לשימוש הנרחב
מוקדם יותר ,שכלל גם איחסון גרעינים ,מאחר שהשימוש במיתקני טין לאיחסון גרעינים גדל
) .(Ziadeh 1995: 222מיתקני איחסון אלו הם ממגורות או חביות ובערבית חבייה ) (khabiaאו כואר
)ראה אביצור  ,39 :1976תמונות ;1 1 -1 :הירשפלד  ,1 2 :1987ציור11 :א' .(22 ,14 ,13 ,בועז
מדווח כי הקנקנים ,הפכים והקערות ממשפחת כלי עזה השחורים הם הכלים הפופולאריים ביותר
בכלי היום-יום ברחבי ארץ-ישראל ) .(Boaz 2000: 547 -548בתל מבורך המימצא תוארך לאמצע
המאה ה 19-מתוך הנחה שכלים דומים מיוצרים בעזה בעת כתיבת הדו"ח ) .(Stern 1978: 5הקבורה
והמימצא מבית הקברות בתל חסי תוארכו בין השנים

-14

 .(Toombs 1985: 107) 18בחפירות

תענך נמצאו  11קנקנים ,שהתפלגותם מפורטת להלן 1 :משכבה ) 7מחצית ראשונה של המאה ה2 ,(17-
משכבה ) 1ראשית המאה ה 2 ,(19-משכבה ) 11אמצע המאה ה 19-עד  5 ,(193משכבה – 1939) 12
 1 ,(195משכבה .(Ziadeh 1995:233, fig 10 :6) (198 – 195 ) 13
היות שלא ניתן לומר שהיה ייצור של כלים ממכע"ש קודם לשנת  ,17מימצא הקנקן הבודד בשכבה
 7בתענך הוא בעייתי ,לדעתי .כמו כן ,הקנקן אינו מופיע בשכבות  9ו 8 -אך חוזר להופיע ,ברצף ,בשאר
השכבות  .13 - 1בחפירות בחורבת עליק ) (‘Eleqהנמצאת ברמת הנדיב ,תועדו שברי שפה רבים של
ג'ארות או של עסליות ממכע"ש; וזאת בכפר שנוסד ב 184 -וננטש ב.(Boaz 2000: 547-551) 1922-
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על מנת להדגיש את ההבדל בין הג'ארה ,שהיא קנקן גדול להובלת מים ,ובין העסלייה שהיא קנקן
קטן להובלת מים ,בחרתי להציג בטבלה  5את מידותיהם של מספר תת-טיפוסים של כלים אלו לצד
מידותיהם ונפחם של מספר טיפוסי כלים מאל-קאסר שבמצרים.
טבלה  :5טבלת מידות של כלים להובלת מים .מנתוני הטבלה ניתן לראות שהעסלייה והג'ארה הקטנה מכילות
בין  5.2 -3ליטרים .תכולת הג'ארה והג'ארה הגדולה נעה בין  7.7ל 12.6-ליטרים.

טיפוס  /תת-טיפוס
עסלייה 1
עסלייה 2
ג'ארה 1
ג'ארה  10א'
ג'ארה 11
ג'ארה 12
ג'ארה גדולה אל-קאסר
ג'ארה קטנה אל-קאסר
זיר אל-ראכיב זע'יר
זיר אל-ראכיב כביר
זיר אל-ראכיב לילדים
סביל -ג'ארה לשתייה

גובה
35
40
45
48
47
49

גובה
צוואר
9
9.5
7
7
7
10

קוטר
שפה
7
7
8
9
9
8

40.6
44

5.2
5

34

5

קוטר מרבי של נפח
בליטרים
הגוף
4
20
5.2
22
10
28.8
12.6
30
11.5
29
8
24.5
7.7
3.9
5.2
23.3
7.8
23
4
3.12
18.5

עוצמת הייצור ההמוני של הג'ארות משתקפת גם בתמונות המתעדות שווקים )פרק ו'( .שברי ג'ארות
נמצאו לאורך צירים ראשיים ,משניים ומקומיים בהם עברו חמורים או גמלים .אנן ציין כי בבתים
מרובים הכלים להובלת המים.
הייצור ההמוני של הג'ארות ממכע"ש דומה למה שהתרחש בתקופה הביזנטית ,כפי שמסתבר
ממימצאי סקר בתי יוצר שערכתי בחבל עזה ,באשקלון ובבקעת באר שבע ,וכפי שעולה ממימצאי
חפירות הדרום .מרבית הטיפוסים הם קנקנים וקדרות ,כאשר קנקני החבית וקנקני השק המסורתיים
שימשו ,קרוב לוודאי ,להובלת מים ,לקירורם ולאחסונם ,והקדרות למיניהן ,שהן ערבות ומשארות,
שימשו להתפחת הבצק וללישתו .ג'ארות שימשו גם לקבורה ,כפי שנחשף במהלך חפירות בית הקברות
המוסלמי בתל חסי שטח  ,Iשם נמצאה קבורת תינוק )קבר  (I.41. 19שזה עתה נולד ,בתוך גוף קנקן
ממכע"ש .לצורך הכנסת גופת התינוק נבחר קנקן שבור ,חסר שפה וידיות ,או שכלי זה שובר לצורך
הקבורה .גוף הקנקן מעוטר ברצועה של עיטור סרוק ) .(Toombs 1985: 107, pl. 84חלק מהג'ארות
שימשו גם לאיחסון מזון והועמדו על מיתקנים שונים ,כפי שניתן להסיק מעדותו של דר שעה שתיעד
כפרים בבשן ולמרגלות החרמון .דר ציין כי בכפרים אלו נפוץ השימוש בכלי חרס לאיחסון קמח,
בורגול ,שומשום ,עדשים ,קטניות ,לבנה ,דיבס וחמאה )סמנה( .קיבולת הכלים הקטנים ליטרים
ספורים ,ואילו הגדולים יכולים להכיל  6 ,5ליטר .הכלים מתוצרת ראשייה אל -פוח'אר מזוגגים,
ועומדים בחצובות עשויות טין ולעתים על שרפרף עץ שהותקן לכך במיוחד )דר .(28 : 1977
נספח:
במהלך הסקרים תיעדתי ברמלה ג'ארות מן התקופה העות'מאנית המאוחרת ,שלא ממשפחת כלי עזה
השחורים .הג'ארות נמצאו באוטמי תקרות מיבנים .החלטתי להציגם כנספח על מנת להציג את
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הדמיון בצורה ובעיטור שלהם ,לאלו של הג'ארות ממכע"ש .הג'ארות הנראות באיור  73נמצאו יחד,
ויש לתארכן לשנים  .175 -17הג'ארות הנראות באיורים  75 ,74נמצאו יחד ,ואני מציע לתארכן
לשנים .188 -17

א'

ב'

איור  :73תצלום שתי ג'ארות תוצרת רמלה .צבע הטין חום בהיר .א'  -ג'ארה עם צוואר גלילי,
מעוטרת עיטורי סריקת קבוצות של שני עיטורי סרט סרוק אחת מתחת למשניה במסרק תלת-שיני.
מתחתם סריקה גלית במסרק דו-שיני ומתחתיה סרט סרוק במסרק דו-שיני .ב'  -ג'ארה עם צוואר
מרוכס ,גוף מעוטר בחריתת סריקה גלית בין שתי רצועות של סרט סרוק.

איור  :74ג'ארה מרמלה ,צבע הטין חום בהיר ,צווארה נפוח ,גופה מעוטר בחריתת סריקה גלית בין
שתי רצועות של סרט סרוק ,גובהה  47.5ס"מ ,גובה צווארה  9ס"מ ,קוטר שפה  8ס"מ ,קוטר גופה 34
ס"מ ונפחה כ 12-ליטר.
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איור  :75ג'ארה תוצרת רמלה ,צבע טין חום בהיר ,צווארה נפוח עם צווארון ,גופה מעוטר צילוע
בחלקו העליון ,ובמרכזו  -בחריתת סריקה גלית בין שתי רצועות של סרט סרוק .גובהה  48ס"מ ,גובה
צווארה  9ס"מ ,קוטר שפתה  8ס"מ ,קוטר גופה  34ס"מ ונפחה כ 12-ליטר.

א - 4כד להובלת מים )כד הדבש
שמות :עסלייה ,עשלייהasslyie, aslije ,
דיון :גאת תיאר את תעשיית כלי החרס בעזה וציין בין שמות כלי החרס שיוצרו שם את העסלייה.
הוא כתב שעסלייה "משמעותה בערבית כד הדבש ,כג'ארה יחדיו הם כדי מים שהנשים במזרח
נושאות על ראשן" ) .(Gatt1885:71, Gatt1885a:180באואר תיעד בתמונה כלי חרס )איור  (76ללא
הסבר לכלים .הוא הזכיר את העסלייה ותיארה" :כלי זה דומה לג'ארה קטנה יותר ונישא על ידי
ילדות" ).(Bauer 1903: 74

עסלייה

עסלייה

איור  :76תצלום כלים ובינם כלי עסלייה שהיא ג'ארה קטנה ,בתוך.Bauer 1903; 72 :
דאלמאן בתארו את כלי המים הדגיש" :לא ניתן לתאר כלי בית בלעדיהם .את המים השאובים מבור
המים ,מהמעיין ,או מפלג מים ,ממלאים למכל הנישא לבית על ידי הנשים .כד הנשיאה נקרא בשכם
עסלייה ,בצפון הגליל ובחאלב ג'ארה .לכלי שתי ידיות ובסיס מעוגל .האישה נושאת את הכלי על
ראשה .לצורך נשיאתו היא חובשת לראשה מטפחת מגולגלת הנקראת מדוורה .היא יודעת לשאת את
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הכלי בהליכה זקופה מבלי לתופסו בידיה" .הוא תיאר כלי שתיעד בירושלים ,במיקלט למצורעים
)הכוונה לבית החולים למצורעים שהיה בשכונת טלביה בירושלים(" :הכד עשוי מחרס אפור ,גובהו 42
ס"מ ,רוחב שפתו  9ס"מ ,קוטר הבטן )גוף הכלי(  26ס"מ ,בסיסו מעוגל וללא הדגשה" .כלי נוסף
שראה ברמאללה נקרא זראווייה ,שגובהו  5ס"מ )איורים  :77א' ,ב'(.דאלמאן תיאר כלי נוסף "כד
מים קטן מאוד ,גובהו  25ס"מ וקוטרו  19ס"מ )איור  :77ג'( ,הכלי יכול לשמש גם ככלי שתייה .כלי
אחר הדומה לכלי זה ,בעל בסיס צר ,שגובהו  23ס"מ וקוטרו  14ס"מ ,משמש גם לחליבה ונקרא בושה
או כאכורה" ).(Dalman IV 1964:238
מתיאוריו של דאלמאן ומהסבריו לציור ולתמונות הכלים הנלווים אליהם ,נראה כי הג'ארה הגדולה,
הג'ארה ,הזראווייה ,העסלייה ,הבושה והכאכורה משמשים הן לחליבה והן ככלים לנשיאת מים על
ראש הנשים .הוא אינו מבדיל בין הג'ארה לעסלייה ואומר רק ,שבשכם הג'ארה נקראת עסלייה.
מיחס הזכיר כלי הנקרא בערבית עשליה וקורא לכלי מדבשה ,ומוסיף ששימש לאיחסון דבש .הוא
תיאר את צורתו" :לה תבנית ביצה שקודקודה פחוס ושתי אוזניים בראשה" .הוא ממשיך ומתאר כלי
נוסף  -את המאחלבה ,כלי החלב ,וכותב" :תבניתה דומה לעסלייה" )מיחס תרצ"ז.(13 :
עסלייה

א'

ב'

ג'

איור  :77א'  -תצלום קבוצת כלים מירושלים וביניהם עסלייה ומימינה ג'ארה גדולה ,בתוך:
 .Dalman IV 1964: fig 76ב' ,ג'  -ציורי עסלייה על פי דאלמאן ,בתוך:
.Dalman VII 1964: fig 115 a, d
סטבסקי כותב" :המחלב ובערבית המאחלבה הוא כלי חרס או פח שלתוכו חולבים את חלב הצאן או
הבקר" .הוא תיאר כלי נוסף הנקרא בפי הפלחים בושה ,שהוא "כלי בעל צוואר רחב המשמש לחלב,
לדבש ולנוזלים שונים אחרים" )סטבסקי תש"ו.(69 :
אביצור מספר שהבדואים בנגב הדרומי ובסיני לא השתמשו בכלים מיוחדים לחליבת בקר וצאן
והשתדלו להימנע משימוש בכלי חרס שבירים לשם כך )אביצור .(64 : 1976
נימר ציין את העסלייה )איור  (78ותיארה כך..." :הדומה לקעקור ]כאכורה[ אך גדולה ממנו וקטנה
מהזיר .היא משמשת לשמירת מוצרי חלב ,דיבס ,דבש וכן להעברת מים מהמעיין או מהבאר בידי
הילדות הנושאות אותו על ראשן .שם הכלי נגזר מהמילה עסל שהוא דבש בערבית" )נימר .(711 :1989
עוד הוסיף" :היא קטנה מהג'ארה וקוטרה  3ס"מ" )נימר .(713 :1989
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איור  :78ציור עסלייה ,בתוך :נימר .719 :1989
אנן ) (Henein 1997:161-164ציין שבבתי היוצר באל-קאסר שבמצרים מייצרים כלים להובלת מים
מטיפוסים שונים ובגדלים שונים .יש ג'ארת מים גדולה וקטנה )ג'ארת אל-מייה אל-כבירה וג'ארת
אל-מייה אל-זע'ירה(  -אלו דומות למחבצה ולכלי לאיחסון הגבינה המיוצרים שם .כמו כן נמצאים גם
זיר גדול וזיר קטן )זיר אל-ראכיב אל-כביר וזיר אל-ראכיב אל-זע'יר( שהם כלי חרס להובלת מים על
גב החמור ) .(Henein 1997:166-168המידות השונות של כלי הובלת המים ,הן הנישאים ביד והן
המובלים על גב החמור ,מיועדות לנשים ,לילדות ולילדים העוסקים בהובלת המים ממקורותיהם
לבתיהם )ראה דיון בהרחבה בטיפוסי הג'ארה( .כלים נוספים להובלת נוזלים במצרים המיוצרים בבתי
היוצר באל-קאסר הם הסביל להובלת מים והמנשל ,הדומה לסביל ,המיועד להובלת חלב .בדיון על
טיפוס העסלייה בחרתי לדון בכלי הנקרא סביל )איור  (79ששמו בתרגום מילולי הוא :כלי מים
לצדקה .גוף הכלי דמוי שק ,שפתו מופשלת ושטוחה ,צווארו קצר ,שתי ידיות נמשכות משפתו לכתפי
גופו ,ובסיסו אינו מעוצב ,משום שלא היה אמור לעמוד באופן עצמאי .גובהו  34ס"מ ,קוטר מיפתחו 5
ס"מ ,הקוטר המרבי של גופו  18.5ס"מ ,קוטר בסיסו  8ס"מ ונפחו  3.12ליטרים .המנשל דומה לו ,ולכן
מקומיים רבים מכנים את המנשל גם בשם סביל )בריבוי נקרא סבילס או אסבילה( .בימי הקיץ
כשחם ,נוהגים המקומיים לתלות סבילס מלאים מים על הקירות המוצלים של בתיהם ,כדי שעוברי-
אורח ישתו לרוויה .בין הקיר לסביל היו מניחים צמה קלועה עלי תמרים ,כדי להרחיק את הכד
מהקיר ,וכדי להגדיל את שטח הפנים הבא במגע עם הרוח ,המאיצה את קירור מימיו .לפני עונת
הקציר היו מייצרים הרבה סבילים ,שכן בתקופה זו עלה הביקוש לכלי זה .אלו נתלו על העצים
והקוצרים היו מרווים מהם את צימאונם .היה מינהג שבעונה זו הקדרים ייצרו את הסביל ונתנוהו
במתנה ללקוחותיהם הכפריים ,והללו החזירו להם במתנה של אלומת שיבולים .מינהג זה נקרא עשא
אל-ג'ארה )אוכל או תבשיל הג'ארה ,במשמעות "מה התבשל" תרתי משמע ,מנתינת מתנת הג'ארה(
).(Henein 1997: 168-169
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איור  :79תצלום וציור סביל ,כלי להובלת מים ושתייתם ,בתוך.Henein 1997: ph.77, fig.103 :
מתיאור העסלייה של גאת לא ברור באיזה כלי מדובר; כנראה שצריך לזהות את העסלייה כג'ארה
קטנה הדומה לג'ארת המים הנפוצה אותה נשאו הנשים על ראשן ,כפי שתוארה בידי באואר .דאלמאן,
ובעקבותיו מיחס וסטבסקי בעבודותיהם התקשו לשמור על תיאור העסלייה וייעודה המופיעים אצל
באואר .מתיאורי דאלמאן עולה שמדובר בכלי להובלת מים בשכם שאין לו תפקיד מיוחד ,הדומה
לג'ארה ולזראוויה ברמאללה.
עדות זו חשובה להבנת תפקיד האזור לגבי שמותיהם של כלי חרס :כלים יכולים להיות בעלי ייעוד
וצורה זהים ,אך להיקרא בשם המשתנה מאזור לאזור .זאת ועוד  -ייתכן כי עם השנים השמות
והייעודים של כלי החרס משתנים בעקבות שינויים במציאות התרבותית ,והשוני מתואר אחרת
מחוקר לחוקר.
לא נראה שקיים קשר בין העסלייה לדבש אלא בשם; ייתכן שמקורו בא משיבוש השם אסבילה -
ריבוי של סבילס או סביל  -כפי שהציג אנן ,שם שמקורו ממלוכי-עות'מאני .אפשרות שנייה היא,
ששמה ניתן לה כסמל לטוב – כמו באימרה "יום עאסל ויום באסל"; ואם הג'ארה הכבדה היא הבצל,
הרי העסלייה הקלה לנשיאה היא כדבש .מאחר שהעסלייה דומה לבושה שהוא כלי להובלת חלב ,הרי
שבמקומות מסוימים צוינה ככלי לחלב ,כפי שעולה מתיאוריהם של דאלמאן ,מיחס ,סטבסקי ואנן.
בהגדרה של ג'ארה קטנה או גדולה קובע הגודל שממנו נגזר נפח הכלי ומשקלו.
הכלי תועד בציורים מאת חוקרים ונוסעים ובתצלומים )איור  (81 ,8שכנראה לא פעם היו מבויימים.
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עסלייה
איור  :8נשים ונערה כובסות וממלאות מים ,עמם
כלי חרס וסל מקלעות ,במעיין המיסגד בעין כרם
הסמוכה לירושלים .נערה יושבת למרגלות אישה
נושאת סל מקלעות על ראשה ,ועמה עסלייה הדומה
לג'ארה בתוך. Wilson 1880 :83 :
היישה ומשמאלה ג'ארה

איור  :81ברחוב בראשון לציון ,אם הנושאת קנקן מים על ראשה עם ילדותיה; הראשונה נושאת על
ראשה בושה שהוא כלי לחלב וידיה אוחזות בו ,השנייה נושאת עסלייה על כתפה ,בתוך :ברלוביץ
 .364 :1992התמונה מאוסף הארכיון הציוני.
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קטלוג
עסלייה מתת-טיפוס  - 1צוואר משפך ,גוף דמוי שק
תאריך197 -17 :
גובה הכלי 35 :ס"מ
גובה הצוואר 9 :ס"מ
קוטר השפה 7 :ס"מ
קוטר מרבי של הגוף 2 :ס"מ
נפח הכלי :כ 4-ליטרים
תיאור :לכלי שפה משולשת ,צוואר משפך חלק ,שתי ידיות אוזן זקופות ומרוכסות בשלושה רכסים
היוצאות מבסיס צווארו אל דופנותיו ,גופו דמוי שק.
עיטור :לכלי צילוע מודגש בחלקו העליון סמוך לכתפיו ובבסיסו.

איור  :82עסלייה  - 1צוואר משפך ,גוף דמוי שק ,אוסף המוזיאון לתרבות הבדואים ,מרכז ג'ו אלון.
עסלייה מתת-טיפוס  -2צוואר גלילי מרוכס ,גוף דמוי שק
תאריך197 -17 :
גובה הכלי 4 :ס"מ
גובה הצוואר 9.5 :ס"מ
קוטר השפה 7 :ס"מ
קוטר הגוף 22 :ס"מ
נפח הכלי :כ 5.2-ליטרים
תיאור :לכלי שפה משולשת ,צוואר גלילי גבוה ובמרכזו רכס ,שתי ידיות אוזן מרוכסות וזקופות
היוצאות ממרכז צווארו ונמשכות לכתפיו ,גופו דמוי שק מוארך ובסיסו טבור.
עיטור :לכלי צילוע מודגש בחלקו העליון סמוך לכתפיו ובבסיסו.
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איור  :83עסלייה  - 2צוואר משפך גלילי מרוכס ,גוף דמוי שק ,אוסף המוזיאון לתרבות הבדואים,
מרכז ג'ו אלון.
עסלייה מתת-טיפוס  - 3צוואר ישר ,גוף דמוי שק
תאריך185 :
גובה השבר 27 :ס"מ
גובה הצוואר 6 :ס"מ
קוטר השפה 7 :ס"מ
קוטר הגוף 2 :ס"מ
תיאור :לכלי שפת טבעת ,צוואר ישר וחלק ,שתי ידיות אוזן זקופות ומרוכסות בשני רכסים יוצאות
מבסיס צווארו אל דופנותיו ,גופו דמוי שק.
עיטור :לכלי צילוע מודגש בחלקו העליון סמוך לכתפיו.
מוצא :תל מבורך ,שכבה (Stern 1978: 5) T13,1

א'

ב'

איור  :84א'  -ציור עסלייה  .3בתוך .Stern 1978:fig 1:4 :ב'  -תצלום העסלייה .בתוך:
Stern 1978: pl. 21:4
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איור  :85קבוצת כלי חרס ממכע"ש; שני הכלים בחזית הם מתת-טיפוס עסלייה ,מאחוריהם תת-
טיפוס ג'ארה ,המוזיאון לתרבות הבדואים ,מרכז ג'ו אלון.

א – 5כד לאיחסון מים )זיר
שמות :זיר  ,zirברבים אזירה ,zijar ,בצפון נקרא חבלה  ,hableחבייה ,היישה .hisse
דיון :קליין ,בתארו את כלי הבית אצל הפלח כתב" :בפינה אחת עומד כד מים גדול ובטנוני שהוא
הזיר ונקרא גם חבייה .הכלי נעשה על ידי בעלת הבית מטין ותכולתו כמה כדי ג'ארה .כד קטן מאותו
חומר משמש לשאיבה מהחבייה ) .(Klein 1881: 115גאת כתב שהקדרים בעזה מייצרים כדים
גדולים הנקראים זיר  zirוברבים  .(Gatt 1885 : 71) zijarברשימת המונחים לתעשיות בעזה ציין
גאת" :הזיר הוא הכד הגדול שגובהו לפעמים מעל

 1.מטר" ) .(Gatt 1885a: 180באואר ,שעבודתו

הושפעה ממאמריו של קליין ,מזכיר בין כלי החרס את הזיר .הכלי הוא "כד מים גדול ובטנוני עם
שלוש ידיות או ללא ידיות והוא מחסן המים של הבית ,גובהו בין  8ל 9 -ס"מ" תיאוריו מלווים
בציור ובתצלום של כלי חרס )איור  (86והוא מתנצל על כך שציור הכלים אינו מדויק ומבקש להתייחס
למידות הכלים ולתצלום ).( Bauer 1903; 73
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זיר

איור  :86ציור ותצלום כלי חרס ,ביניהם זיר .בתוךBauer 1903;72,73 :
דאלמאן בתארו את כלי המים ציין" :בבית עומד במקום קבוע כד איחסון המים ,הנקרא זיר או
היישה ,אליו שופכים את המים המובאים .בצפון הגליל ובחאלב נקרא הכלי חבייה ובשכם זיר.
לאיחסון שמן זיית משתמשים בכדים גדולים הנקראים היישה" .כלי אחר שתיעד )איור :87ה'( "עשוי
חרס אדמדם ,בפנים מזוגג בזיגוג צהוב ,גובהו  58ס"מ ,קוטרו המרבי  52ס"מ ,וקוטר מיפתח שפתו 34
ס"מ .הכלי שימש לאיחסון שמן" )כלי זה יובא מצרפת ושימש בבתי בד( .כלי אחר שתיעד ,נמצא
במוזיאון בירושלים גובהו  1 3ס"מ ,קוטרו המרבי  55ס"מ ,בסיסו שטוח וקוטרו  14ס"מ ,קוטר
מיפתח שפתו  14ס"מ )איור :87ג'( ,לכלי שתי ידיות על אחת מהן כתובת  -המילה ח'יר ,טוב".
דאלמאן כינה את הכלי הזה ג'ארה ומתארו ככלי "שמן גדול ישן" .ברמאללה הוא ראה כיצד אישה
יוצרת בעבודת יד ,מטין לא-מנופה ,היישה עם ארבע ידיות לאיחסון נוזלים .הכלי צהבהב ומעוטר
בחלקו העליון בקווים אלכסוניים בצבע אדום-חום ובין הקווים דגם כפות דקלים .הוא הביא את
תמונת הקדרית וההיישה )) (Dalman VII 1964: fig.101איור :87ד'(" .כלי אחר חסר ידיות ,גובהו
 76ס"מ ,קוטרו  45ס"מ ,בחלקו העליון עיטור של קווים ישרים וגליים .כלי זה יכול לשמש גם
לאיחסון שמן ,וישנם גם כלים דומים לו ,ללא עיטור" )איור :87ב'((Dalman IV 1964:251-252; .
) .Dalman VII 1964:239במקום אחר הציג תמונה של פינת מים בבית באשדוד ובה זיר .הוא
הוסיף" :הזיר נקרא בצפון חבלה  ,hableגובהו כ 75-ס"מ וקוטרו כ 4 -ס"מ ) Dalman IV 1964:ph.
.(78
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א'

ד'

ב'

ג'

ה'

איור  : 87א'  -שני זירים משני צדי היישה או זיר ,בתוך .Dalman IV 1964: ph.72 :ב'  -ציור של זיר,
בתוך .Dalman VII 1964: fig.118 :ג'  -ציור כד גדול ,ישן ,לאיחסון שמן הנקרא ג'ארה שהוא זיר,
בתוך .Dalman VII 1964: fig.117:a :ד'  -ציור היישה-זיר ,בתוך.Dalman VII 1964: fig.116:a :
ה' – ציור של היישה מזוגגת לאיחסון שמן ,בתוך.Dalman VII 1964: fig.116:f :
קראופוט ציינה כי בכפר סינג'יל ,הנמצא כ 3 -ק"מ משכם ,הנשים יוצרות כלי חרס ביד וביניהם כדי
מים גדולים הדומים לאלו המיוצרים ברמאללה ) .(Crowfoot 1932:180הכוונה לכלי היישה אותם
תיאר דאלמאן .עארף אל-עארף ,שתיאר את תעשיית כלי החרס בספרו העוסק בהיסטוריה של עזה,
מנה בין טיפוסי כלי החרס כדים גדולים הנקראים זיר )עארף אל-עארף .(274 :1943
מיחס תיאר את הזיר כך ":הזיר הוא החבית התלמודית )אין כוונתנו לאותו כלי עץ שאנו קוראים
אותו בטעות חבית ששמו האמיתי הוא פיטס( .תבניתו תבנית ביצה ,ראשו האחד חד מלמטה ,מעל
כדודו מלמעלה יוצא כעין צוואר רחב פה שמידת רוחבו כמידת הקיתון של חרס או של נחושת
ששואבים בו מן הזיר .קיתון זה תלוי בצוואר הזיר בשלשלת .הזיר מקומו בפרוזדור"
)מיחס תרצ"ז.(13 :
סטבסקי תאר את הזיר כך" :חבית גדולה עשויה חומר שמקומה בפינת החדר ,סמוך לכניסה ,לתוכה
יוצקת האישה את המים שהיא מביאה בכד על ראשה וממנה שואבים את המים לכל צורכי הבית".
הוא המשיך והוסיף" :לזיר מחובר בחבל או בשרשרת דקה  -שלא ירחיקוהו ממקום שימושו  -כלי
חרס או נחושת הנקרא תקון ובעברית נטלה ,המשמש לשאיבה מתוך החבית" )סטבסקי תש"ו.(66 :
יהושע מכנה את הזיר "טינאז'ה" ) כנראה מהמילה טנאקה בערבית ,פח בעברית{ ומתארו "כד חרס
גדול שעמד בפינה וממנו שאבו מים" )יהושע תשל"ט.(161 :
דר ,שתיעד את בתי היוצר ברובע הקדרים בעזה ,ציין שבית היוצר הגדול מייצרים כלי חרס גדולים,
המיועדים לאגירת מים או שמן וקיבולם עד

 2ליטר .המומחה ליצירת כלי החרס הגדולים היה

12

יליד פלוג'ה שהיה אז בן  4שלמד והשתלם במצרים .דר מוסיף ואומר שכמה מן הקדרים האחרים אף
הם השתלמו במקצועם במצרים ובלבנון )דר .(124-125 :1974
האנקי ,שתיעדה את בית היוצר בבית שיבאב שבלבנון ,הנמצאת כ 3 -ק"מ צפונית-מזרחית לביירות,
ציינה שהקדרים מתמחים בייצור קנקני אגירה גדולים )איור  (88המשמשים לאיחסון של יין ,עארק,
שמן ,זיתים ,אורז ושימורים למיניהם .לקנקנים גדלים שונים; הגדולים שבהם נקראים חאביה
 khabiaומכילים

 2ליטר ,כמות השווה לנפח של חבית פח ,המכילה  1טנאקה )הטנאקה היא סוג

אריזה :פח נפט שהכיל בזמנו  2ליטרים ,והפך להיות יחידת נפח וגם משקל ,מיום שהחלו לשווקו
במזרח( .קטנים מהאחביה הם הרובייה  ,rubaihהקנקנים הבינוניים הם החאריג' .kharij-הקנקנים
המכילים  3ליטר נקראים מוזאנאר  muzannarומכילים טנאקה וחצי )איור :88ב'( ,הקנקנים
הקטנים נקראים תילתדינון ) tletdinonהמילה מורכבת משם העצם תילת שפירושו שליש ומשם
העצם דינון שמובנו אינו ידוע לי ,וקרוב לוודאי שהם מכילים  1ליטרים ,כלומר שליש מהמוזאנאר(
).(Hankey 1968:28

ב'
א'
איור  .:88א'  -כלי איחסון בגדלים שונים בתוך כיבשן הצריפה ,בבית היוצר שבבית שיבאב ,לבנון.
בתוך .(Hankey 1968: pl. XI) :ב'  -כלי איחסון המכיל  3ליטר )= טנאקה וחצי( הנקרא muzannar
 .בתוך.(Hankey 1968:fig 2) :
אביצור )אביצור  ,118 :1976תמונה  (315מציג זיר העומד בתוך מסגרת ,ומציין שכד זה משמש מכל
ביתי לנוזלים .זבולון הציגה ,בין הכלים המשמשים לאגירת מזון מבית היוצר בראשייה אל-פוח'אר,
כלי שניתן לכנותו חאבייה או זיר .הכלי נאסף במהלך הסקר שערך דר בגולן בשנים 1973/4
)זבולון  :1978תצלום  ,4לוח  .(12 :3רות ,במהלך תיעוד סקר דרום הגולן ,ציין שהזיר עמד עם כלי
חרס גדולים אחרים בפינת המים המיוחדת )רות  .(5 :1984הירשפלד תיאר את הבית המסורתי הכפרי
בהר חברון ,שסמוך לפתחו נמצא מיתקן קבוע למי שתייה ,המוצב על גבי מדרגה נמוכה ,הבנויה
מאבני גוויל .במיתקן כד חרס גדול הנקרא ג'ארה ,על פתחו מיכסה עץ ,ומצע של שיחי סירה קוצנית
מרפד את בסיסו ומבטיח את יציבותו) .הירשפלד  ,11 :1982ציור  .( 21זיאדה ,בפרסום כלי החרס
העות'מאנים מחפירות תענך ,הציגה זיר משכבה  12שזמנה  .195 - 193לדעתה צווארו מספיק רחב
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כדי לטבול בתוכו ספל ,והוא שימש לאיחסון מים ) .(Ziadeh 1995: 233, Fig 11:5לפי הנחתה ,הזיר
הוא טיפוס כלי מאוחר שהחליף באופן חלקי את השימוש בקנקני אגירה לאיחסון כבמיתקן לאגירת
מים ) .(Ziadeh 1995: 233אנן תיאר את הזיר המשמש לאגירת מים ,והוא הכלי הגדול ביותר
המיוצר בבתי היוצר באל-קאסר שבנווה המדבר דאח'לה שבמדבר המערבי במצרים :תכולתו 24
ליטרים ,גובהו  85ס"מ ,קוטרו המרבי  44.5ס"מ וקוטר שפתו  2ס"מ )איור  :89א'-ב'( .בבית
מחזיקים מים במיספר כלים מטיפוס הזיר וזאת לפי צורכי המשפחה .הזיר בסיסו מעוגל והוא נדרש
למיתקן שייצבו .הוא עומד במיתקן העשוי מעץ שיטה או מדקל התמר .המיתקן מוצב במקום מוצל
או במטבח הבית )איור  :89ג'( ,ופתחו סתום במיכסה עץ או חרס .המים מובאים בכלי נשיאה
מיוחדים מהבאר או מהמעיין ,שופכים אותם לזיר ,שמתחתיו מוצב כלי הקולט את המים
המטפטפים .לפעמים מזמינים את הזיר נקבובי יותר ,ואז הקדרים מוסיפים אפר לחומר הייצור
)(Henein 1997: 157, fig. 93, ph. 71

ב'

א'

ד'

ה'

ג'

ו'

איור  :89א'  -ציור זיר ,בתוך .Henein 1997:fig 55:21 :ב'  -תצלום הזיר ,בתוך:
 .Henein 1997: ph.71ג' – תצלום של מעמד עץ לכלי איחסון מים בפינת מים ,בתוך:
 . Henein 1997: ph.97ד',ה'  -ציור כלי לאיחסון עיסת תמרים ,דיחמה ,בתוך:
 .Henein 1997:fig 55:22ותצלום של הכלי ,בתוך .Henein 1997:ph.73:ו'  -תת-טיפוס לאיחסון
עיסת תמרים )דיחמה( עם בסיס שטוח ,בתוך.Henein 1997: ph.74 :
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כלי נוסף המיוצר באל-קאסר ודומה לזיר הוא הדיחמה ) (dehmaהמשמש לאיחסון עיסת תמרים
)איור  :89ד' ,ה'( .גובה הכלי  7ס"מ ,פתחו  16.5ס"מ ,קוטר מרבי של הגוף  37ס"מ ,ותכולתו  2ל'.
לאחר שממלאים אותו בעיסת התמרים מניחים עליה נייר ,עליו מניחים מיכסה חרס הנאטם בטין .יש
המזמינים כלי זה עם בסיס שטוח )איור  :89ו'( או במידה קטנה יותר .הכלי נפוץ בקרב תושבי אל-
קאסר ונדיר בנווה קארגה  khargaהמרוחק יותר ,וזאת בגלל הקושי בהעברתו של כלי גדול שכזה
). (Henein 1997: 159, fig. 94, ph. 72-74אביצור מספר ,שכלים גדולים נעשו בבית בידי הנשים,
שכן לא נוח ואף קשה להביא כלים גדולים ממקומות מרוחקים ואפילו מן השוק )אביצור .(137 :1976
נראה שכלי זיר עשויים על גבי אובניים שווקו סמוך למרכזי הייצור .במקומות רחוקים ,לצרכנים
שידם לא הייתה משגת לשלם עבור הובלה ,נעשו הכלים לאיחסון מים ביד ,ואלו נקראו היישה )איור
 .(9במחצית השנייה של המאה ה 19-ובמחצית הראשונה של המאה העשרים ,פרח הייצור של הזיר
העשוי על גבי אובניים ,כתוצאה מתנאי הפצה זולים ובטוחים בין היתר הודות לכרכרה ולרכב הממונע
.

איור  :9ממלאי היישה במים מקירבה )כלי עור להובלת מים( .בתוך  :באלדנספרגר .51 :1982
קטלוג
במהלך הסקרים לא מצאתי זיר שלם או תמים ממשפחת כלי עזה השחורים .שברי שפה וצוואר זיר
נמצאו בדיונות מדרום לאשקלון ומוצגים בקטלוג .בנספח לקטלוג בחרתי להציג זיר שלא ממשפחת
כלי עזה השחורים ,כנראה מתוצרת ירושלים ,חברון או רמלה ,שכמותו היה בשימוש עוד בראשית
שנות החמישים בבית סבתי בנחלאות שבירושלים.
זיר מתת-טיפוס ? 1
תאריך1975 - 17 :
גובה השבר 13 :ס"מ
קוטר השפה 23 :ס"מ
תיאור :לשבר שפת טבעת וצוואר זקוף .מאחר וזה שבר יתכן וזה שפת צינור .
עיטור :על צווארו מתחת לשפתו פס גלי שקוע.
מוצא :דרום אשקלון.
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איור  :91שפה וחלק מצוואר של זיר? ,דרום אשקלון.
נספח
זיר מתת-טיפוס  -2מעוטר בעיטור סרוק
תאריך193 - 185 :
גובה הכלי 75 :ס"מ
קוטר מיפתח השפה 22 :ס"מ
קוטר מרבי של הגוף 45 :ס"מ
קוטר בסיס13 :
תיאור :הכלי אדום-חום ,גופו דמוי ביצה ,צווארו גלילי ורחב ,שפתו נטויה החוצה ,בסיסו צר ומעוגל
ואין הכלי יכול לעמוד עליו.
עיטור :מתחת לשפה ,בחיבורה לצוואר ,מצוי עיטור בהון שנוצר מרכס דק ובולט ששוטח מעט בבוהן
הקדר .על כתף הכלי ומתחתיו עיטור סרוק הכולל שני סרטים סרוקים וביניהם קבוצות סרוקות
אלכסונית ,מתחתם סריקה גלית.
מוצא :ירושלים ,אוסף פרטי.
דיון :הכלי דומה לכלים אותם צילם ותיאר דאלמאן )איור  :86א' ,ב'( ולזיר העשוי על אובניים )איור
.(93

איור  :92זיר מירושלים
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זיר ממשפחת כלי
עזה השחורים?

זיר עשוי על גבי אובניים
ומעוטר בחריתה ובכתובת

איור  :93כלי זיר שחלקם עשויים ביד )היישה(; חלקם מעוטרים .אחד ,העשוי על גבי אובניים ,מעוטר
בדגמים ובכתובת .זיר אחר כהה ומרוח בחומרי מליטה .ייתכן שנעשה על גבי אובניים והוא שייך
למכע"ש .באדיבות י' הוסטר ,צולם בעזה.1991 ,
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א .6פכית דליה
שמות :מורטאס  ,murtasקיתון ,נטלה ,תקון ,ספל שאיבה ,פכית דלייה
דיון :קליין ) (Klein 1881:114תיאר "כד קטן ,העשוי מטין במקומות היותר אלגנטיים ,משמש
לשאיבת מים מהחאביה" .באואר מנה ברשימת כלי החרס החשובים את המורטאס ,ומתארו ככד
לשאיבה ולשתייה בעל ידית אחת ושפה רחבה ,לא צבוטה ).(Bauer 1903:74דאלמאן תיאר את
המורטאס בהקשר לזיר" :לכד האיחסון שייכת כוס שאיבה מחרס עם ידית ,הנקראת מורטאס,
שגובהה  16 - 7ס"מ וקוטרה  10 - 4.5ס"מ ) .(Dalman VII 1964:239הוא מביא תמונה )איור  :94א'(
וציורים )איור  :94ב'-ג'( של כוסות שאיבה אלו .בתמונה המופיעה אצל דאלמאן ניתן להבחין בעובדה
שהמורטאס המצולם ,המונח על גבי מיכסה ההיישה ,עשוי ביד ,ואינו דומה – בייחוד בפרטי גופו -
לציורי כוסות השאיבה אותם הציג.

מורטאס על גבי
מיכסה של היישה

ב'
א'
ג'
איור  :94א'  -תצלום של מורטאס המונח על מיכסה של היישה ,במרכז למרגלות ג'ארה .בתוך:
 Dalman IV 1964: ph.76ב'-ג' – כוסות ךליה-מורטאס בציורים ,בתוךDalman VII 1964: fig :
. 116:d,e
מיחס )מיחס תרצ"ז (13 :מתאר את הזיר וכותב" :מן הזיר שואבים מים בקיתון של חרס או של
נחושת .זה תלוי בצוואר הזיר בשלשלת .רוחב הקיתון כמידת רוחב פה הזיר"  .סטבסקי
)סטבסקי תש"ו (68:הזכיר את הנטלה ,היא התקון ,ומתארה כך" :כלי חרס או נחושת המשמש
לשאיבה מתוך החבית ,על הרוב מחובר בחבל או בשרשרת דקה לדפנה של החבית ,שלא יטלטלוהו
ולא ירחיקהו ממקום שימושו" .נימר מתאר את המורטאס ככלי הדומה לכוס )איור :95א'( ,המשמש
כפכית דלייה להוצאת מים מהזיר או מהג'ארה וכספל לשתייתם .לכלי ידית אוזן ,גובהו כ 15-ס"מ
וקוטרו  10 - 6ס"מ )נימר  .(714 :1989הוא תיאר כלי נוסף הנקרא ע'טוסה או אל-לפדה  -כלי קטן,
שגובהו  30ס"מ ,קוטרו  15 - 10ס"מ ומיפתחו צר  5 - 3ס"מ ששימש לאיחסון חמאת כבשים )נימר
 .(714 :1989בציור הכלי )איור :95ב'( הוא מתואר ללא ידית ,ובצורתו הוא דומה למורטאס ,פכית
הדלייה המוצגת בקטלוג ,אך ללא הידית.
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א'

ב'

איור  :95א'  -ציור של מורטאס ,בתוך :נימר  .709 :1989ב'  -ע'טוסה ,בתוך :נימר .711 :1989
קטלוג
מורטאס מתת-טיפוס  -1מצולע
תאריך1900 -1700 :
גובה הכלי 16 :ס"מ
גובה הצוואר 4 :ס"מ
קוטר השפה 6.5 :ס"מ
קוטר מרבי של הגוף 9.5 :ס"מ
קוטר הבסיס 4.5 :ס"מ
נפח הכלי 0.45 :ליטר
תיאור :לכלי שפה זקופה וצוואר ישר ,כרבע מגובהו מכוסה צילוע רך ,צורת גופו דו-חרוטי והצילוע
עבה ורדוד .לכלי ידית אוזן זקופה המשוכה מבסיס צווארו לכתפו ,בסיסו קעור וכפתור במרכזו .גוף
הכלי נפגע טרם צריפתו .לכלי צמידה בהירה ,המעידה שהכלי עמד כנראה בסביבת מים.
עיטור :אין.
מוצא :כפר עזה.
תפוצה :לא ידוע.
סיכום :גודל הכלי וצורתו מעידים על כך שכלי זה שימש כפכית לדליית מים מתוך זיר המים או שמן
מזיר השמן ,וניתן היה גם לשתות ממנו .הכלי נראה כדגם מוקטן )בתוספת ידית( של אנטל החרס
ששימש לשאיבה באנטיליות.

איור  :96ציור ותצלום של תת-טיפוס מורטאס  –1מצולע
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א - 7משפך
שמות :מחג'ל .mahgal
דיון :טרם נמצא משפך ממשפחת כלי עזה השחורים ,אולם אני מניח שטיפוס זה אכן יוצר בבתי
היוצר בעזה .משפכי חרס ידועים כבר מן התקופה הפרסית ,ציורים שלהם מופיעים על גבי כלי חרס
יווניים מצויירים וכמותם התגלו בחפירות ארכיאולוגיות .בספרות חז"ל נזכרים משפכים של בעלי
בתים ושל רוכלין ) זבולון ואולניק .(50: 1978
רות פרסם בסקר הגולן הדרומי משפך חרס )איור  (97עשוי על גבי אובניים ,שנמצא בין כלי מטבח
מחרס שנלקטו בכפרים )רות  .(30 :1984מקום ייצורו אינו ידוע .בין כלי החרס שפורסמו בעבודתו,
נזכרים כלים מקומיים וכלים שיוצרו בבתי היוצר של ראשייה אל-פוח'אר )רות  .(20 :1984רות כתב
שבראשית המאה ה 19-שלטו בדרום הגולן בדואים ,ואילו בתקופת שלטונו של איברהים פחה )-1831
 (1840התיישבו בדרום הגולן ,בחסות הצבא המצרי ,משפחות מסודן ,אריסים מנושלים מיהודה
ושומרון ונוודים )רות .(9 :1984
מעדותו של ברסלבסקי )ברסלבסקי תש"ז (278:ידוע על שיווק כלים ממשפחת כלי עזה השחורים
לחורן ,ואכן בין הכלים שתועדו בסקר הגולן ,היו כאלה שניתן לשייך למשפחת כלי עזה השחורים.

איור  :97משפך חרס עשוי באובניים ,הגולן הדרומי .בתוך :רות .30 :1984
אנן מציג בין מוצרי בתי היוצר באל-קאסר במצרים ,משפך חרס )איור  (98הנקרא בערבית מחג'ל.
גובהו  13ס"מ ,קוטר מיפתחו הרחב  12.8ס"מ וקוטר מיפתח צינורו  2ס"מ .למשפך ידית אחת,
המשוכה משפתו למרכז גופו .המשפך שימש בעיקר למזיגת החלב לתוך המחבצה .לימים חיקו את
המשפך בפח ).(Henien 1997:177, fig.115 ph.88

איור  :98ציור ותצלום של משפך חרס מאל-קאסר במצרים ,בתוך.(Henien 1997: fig.115, ph.88) :
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א - 8קומקום
שמות :ע'לייה ,ע'ליי ,סאחן.
דיון :במהלך חפירות תל חסי ,בשטח  ,IVהתגלה קבר ) ( IV .P- ta.001,Type I.C.00מטיפוס קבר
שוחה פשוט .בקבר נמצאו גופת תינוק וכלי חרס שבור עם זרבובית ממשפחת כלי עזה השחורים )איור
 .(101לכלי חסרה שפתו ,חלק מצווארו ומכתפו .ישנה עדות שלכלי הייתה ידית אחת שנמשכה מבסיס
צווארו לכתפו .צווארו היה דמוי משפך ,גופו אגסי ,ובמרכז גופו נראים שישה קווי צילוע .לכלי בסיס
טבעת עם כפתור וקרקעיתו הפנימית חרוצה .על פני גוף הכלי נמצא פיח ,דבר המעיד שבא במגע עם
אש .טומבס ראה בכלי זה תת-טיפוס של איבריק ,ומכנה אותו איבריק קטן או קנקן קטן בעל
זרבובית צד .היות שלא מצא לכלי מקבילה ,הניח שהכלי יוצר כצעצוע של ילד ,או ששימש כלי
להאכלת תינוק )ואני מוסיף שהזרבובית משמשת כפיטמה( .היות שראה שהכלי היה במגע עם אש,
הוסיף ,שייתכן ששימש לחמם חלב להאכלת התינוק ).(Toombs 1985: 107-108, pl.85,88:b
טומבס משער שזמן הקבורה באתר היה בין השנים .(Toombs 1985: 116) 1800 - 1400
אנן מנה קומקום בין מוצרי בתי היוצר באל-קאסר שבמצרים )איור  .(99שמו הערבי נגזר משם הפועל
להרתיח או לחמם מים .גובה הקומקום  17.3ס"מ ,קוטר מיפתח שפתו  6.6ס"מ ,הקוטר המרבי של
גופו  16.7ס"מ ,קוטר בסיסו  10ס"מ ואורך זרבוביתו  6.6ס"מ .לכלי ידית אוזן אחת .הבסיס הוא
בסיס טבעת ,גוף הכלי דמוי ביצה ,צווארו דמוי משפך ,הזרבובית ישרה ,קרקעית הכלי מחורצת
)בדיוק כמו בכלי מתל חסי( .את הכלי מניחים מעל כירת האש הנקראת מטבח .לאחר שהמים
התחממו ,הם מועברים לכלי השתייה או לכלי השטיפה ,לפי הצורך .כיוון שכלי זה בא במגע עם האש,
החומר ממנו הוא מיוצר נקבובי ,ומסוגל לספוג את מכות החום ,ובשעה שהוא מתחמם נסגרות
נקבוביותיו והכלי נאטם .כיום מייצרים רק מעט קומקומים כאלה ,כיוון שהאנשים משתמשים
בקומקומים מאלומיניום ).(Henein 1997: 170, ph. 69, fig. 91

איור  :99ציור ותצלום של קומקום מבית יוצר באל-קאסר ,מצרים ,בתוך:
.Henein 1997: ph. 69, fig. 91
זבולון ואולניק מציגות שני ציורי כלים )איור  (100בעבודתן העוסקת בכלים מתקופת המישנה.
הקומקום מוגדר במישנה כך" :קומקום שהוא מרתיח" ,או "קומקום כדי לחם בו" וגם "קומקום של
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חמין" .על צורתו נאמר שקוטר פיו היה כשפופרת הנאד ,כלומר לא פחות משתי אצבעות .כיתר כלי
הבישול גם את הקומקום היו שופתים על הכירה )זבולון ואולניק .(70 :1978

ב'
א'
איור  :100ציורי קומקומים :א'  -מחפירות שקמונה ,מאה  4לסה"נ ,ב'  -מאוסף עין השופט ,המאה
ה ,2-בתוך :זבולון ואולניק  :1978ציורים .179, 178
במרבית התצלומים וציורי הכלים המתעדים הכנת קפה במאה ה ,19-תועד קנקן מנחושת ולא מחרס.
הקומקום אינו נזכר אצל גאת ,באואר ודאלמאן ,אשר ייתכן שתיאוריהם עסקו בעיקר בכלי החרס
השכיחים .מנתונים אתנוגרפיים עולה ,שהיו טיפוסים מיוחדים של כלי חרס שיוצרו על פי הזמנת
הלקוחות .אנן הציג תופעה זו בשעה שתיאר טיפוסי כלים מיוחדים ,לדוגמה :שרבת ליל הכלולות או
המנשל להובלת החלב ) .(Henein 1997:154-155,170כנראה שהקומקום היה כלי שיוצר במאה
ה 18-מחרס ואילו במאה ה 19-כבר פחת ייצורו .הוא הוחלף בכלי נחושת שיובאו ממצרים ,מדמשק,
מחאלב וממזרח תורכיה .לקראת סוף המאה ה 19-ובתחילת המאה העשרים הוכנסו לשימוש כלי
אמייל שיובאו מאירופה.
קטלוג
קומקום מתת-טיפוס  - 1בעל זרבובית צד קטנה
תאריך1800- 1700 :
גובה הכלי 9 :ס"מ.
מיפתח צווארו שהשתמר 3 :ס"מ.
קוטרו המרבי 9.5 :ס"מ.
קוטר בסיסו 5 :ס"מ.
אורך זרבוביתו 3 :ס"מ.
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איור  :101תצלום וציור של קומקום  1בתוך.Toombs 1985: pl.85,88:b :

א - 9פך מזיגה
שמות :כוז ,kuzan ,Kuz
דיון :פכי מזיגה הם כלים לנוזלים ולהם תכולה בינונית ,ובשפת המשנה ממוקמים בין כוס לחבית
שהיא קנקן .לכלי ידית אחת וצוואר דמוי משפך המקל לצקת לתוכו את הנוזלים ,פה הכלי צבוט או
ישר ,דבר המקל על מזיגת הנוזלים ,השפה רחבה או צרה בהתאם לצורך לפוקקה ,לכסותה או
להשאירה פתוחה.
קליין ,בתיאור כלי בית הפלח ,כתב" :יש כד קטן בשם כוז העשוי מאדמה שחורה עם ציורים אדומים
ויש לו זרבובית .מזרבובית זו השותה נותן לסילון המים לנחות בתוך לועו מבלי שייגעו בשפתיו
ובחוטמו" ) .(Klein 1881:114מתיאורו עולה כי הכוז דומה לבריק ואפשר כי כך נקרא הבריק
בירושלים ובנצרת.
גאת כלל את הכוז במשפחת כלי עזה השחורים יחד עם השרבה ,ושניהם נזכרים ככדי שתייה
) .(Gaat 1885: 71בנספח למאמרו העוסק בתעשיות בעזה ,גאת מתאר את הכוז ככלי המשמש ככד
למים ולחלב עם ידית אחת ו"חדק" ) .(Gatt 1885a :180באומרו חדק כוונתו כנראה לפה צבוט.
באואר ,שציין ששאב רבות מקליין ,הזכיר ברשימת הכלים שלו כלי הנקרא כוז ,ובדומה לגאת תיארו
ככד עם ידית אחת ופה צבוט ) .(Bauer 1903; 74בתמונה אותה פרסם )איור  (102ישנו כלי אחד היכול
להיקרא כוז .הכלי עומד ליד איבריק ,צווארו רחב ,לכלי ידית אחת הנמשכת מבסיס צווארו לכתפו,
אך לא ניתן לשפוט האם שפתו צבוטה.

כוז?
איור  :102כלי חרס ,כלי עץ ומיקלעות קש בתוך.Bauer 1903; 72 :
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דאלמאן תיאר את הכוז ככלי בעל מקור שפיכה )כוונתו לפה צבוט( וידית אחת .הוא כנראה מתלבט
לגבי ההבדל בינו לבין השרבה ,המתוארת ככלי ללא זרבובית וללא ידיות .הוא מצטט את באואר
)לעיל( שתיאר את הכוז ככלי עם ידית אחת ופה צבוט .דאלמאן הציג כלי )איור  103א' ,ב'( ,שהוא
התלבט בשמו וכינהו כוז או שרבה ,שגובהו  25ס"מ ,רוחב בסיסו  10ס"מ ,קוטר שפתו  9ס"מ.
דאלמאן ציין כי כלי זה משמש לחלב ובנשימה אחת הזכיר כדים בלי ידית ,עם פייה צרה ומסננת,
וטוען שלכלים אלו ניתן להכניס רק נוזלים ללא מוצקים .אחרי שהגדיר את הכלי כוז או שרבה ,ציין
כי בכלי המזיגה-שתייה שרבה או כוז מגישים יין ומיצים שונים :לימון ,תמר-הינדי ,ורדים ,אפרסקים
וסוס ) .( Dalman VII 1964:217

א'

ב'

איור  103א'  -ציור כוז ,בתוך .Dalman VII 1964: fig 118 :ב'  -תצלום כוז יחד עם כלים נוספים
מאזור ירושלים ,בתוךDalman IV 1964: fig 76 :
בציורים של קבוצת כלים נוספת מאזור ירושלים הציג דאלמאן כלי נוסף )איור (104שהוא מכנה כוז,
ששימש ככד השדה ) .(Dalman VII 1964: fig 116דאלמאן הוסיף כי כלי זה הוא "כלי השתייה
השימושי והמחויב בשדה ובכרם ,וגם בבית ולעיתים קרובות הוא שימושי ,למלא את ההיישה במים
ואת זיר השמן הגדול" .הכלי בעל שתי ידיות ,דומה בצורתו לכלי המעוטר בעל הידית האחת המוצג
לעיל ,גובהו  27ס"מ ,רוחב שפתו  14ס"מ וקוטרו המרבי  20ס"מ ).(Dalman VII 1964: 239

איור  :104ציור כד השדה ,הכוז ,בתוךDalman VII 1964: fig 116 :
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נראה כי כלי זה עונה על תיאורי הכוראז אצל דאלמאן ,המתואר ככלי שתייה בעל שתי ידיות.
בעזה ,לעומת זאת ,הכוז הוא כלי בעל ידית אחת ופה צבוט .בשם זה ניתן לכנות גם את כלי המזיגה
המצויידים בידית אחת ובמיסננת בצווארם .כלי מזיגה אלו אומנם קטנים יותר מהכלים בעלי הפה
הצבוט שתיאר גאת ,או ,בלשונו של דאלמאן  -מקור השפיכה  -ששימשו ככלי מזיגה לנוזלים :בתיאור
של גאת למים ולחלב ולפי דאלמאן לחלב .הכלים שהציג דאלמאן הם מאוספי כלים מאזור ירושלים.
על פי התרשמותי ,הכלים הם מלאכת-יד )על פי התצלום ועיון בעיטור( ,ולהערכתי השמות נמסרו
לדאלמאן על ידי אינפורמנטים ונכתבו כדבריהם .אי-הבהירות לגבי שמם נובעת ,ככל הנראה ,מכך
שמקורם באזורים שונים ונעשו ביד .כלי המזיגה שייך למסורת עתיקה ואפשר שהוא הלגין במקורות
היהודיים מהתקופה הרומית והביזנטית .הצרצור במישנה הוא כלי לנוזלים שעוצב עם מיסננת בבסיס
צווארו ,מיסננת שנועדה למנוע כניסת מוצקים ,או יציאה שלהם ,אם הוכנסו .בפרשנות הגאונים
לסדר "טהרות" הצרצור מפורש או מתואר כלגין עם מיסננת .הרמב"ם אומר כי כלי המיסננת
משמשים לשתייה )זבולון ואולניק .(26 :1978
בספרות הנוסעים לא מצאתי תצלום או ציור של כוז .בספר המתאר את התמר וסגולותיו ,לצד מיתקן
להפקת יין שרף מתמרים הנקרא אביק ,תועד כוז )איור .(105

מיתקן צינון

מיתקן אידוי

כוז
כופח
איור  :105כוז ואביק )מיתקן להפקת יין שרף מתמרים( ,בתוך :איילון ,נוסינוביץ ורוזן  :1978איור
.108
קטלוג
כוז מתת-טיפוס  - 1צוואר מרוכס ,גוף צלוע
תאריך1948 - 1700 :
גובה הכלי 23 :ס"מ
גובה הצוואר 6 :ס"מ
קוטר השפה 10 :ס"מ
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קוטר מרבי של הגוף 16.5 :ס"מ
קוטר הבסיס 10 :ס"מ
נפח הכלי 3 :ליטרים
תיאור :לכלי שפת טבעת ,פה צבוט מעט ,צוואר משפך חלק ,גופו אגסי וצלוע ,ידית אוזן זקופה
ומרוכסת היוצאת סמוך לבסיס צווארו ונמשכת לכתפו ,בסיסו טבעת וכפתור במרכזו.
עיטור :אין
מוצא :מגדל
תפוצה :בית גוברין
דיון :לכלי מסורת ייצור רבת שנים והשימוש בו כנראה עמד בעינו .בצורתו דומה הכוז לפכית הדלייה,
המורטאס ,אך מידותיו גדולות יותר ,פיו צבוט קלות ובסיסו רחב יותר.

א'

ב'

איור  106א'  -ציור ותצלום של כוז ממגדל .ב' – ציור ותצלום מאוסף המוזיאון לתרבות הבדואים -
מרכז ג'ו אלון.
כוז מתת-טיפוס  -2דו-חרוטי ,מעוטר ,עם מסננת
תאריך1948 -1700 :
גובה הכלי 17 :ס"מ
גובה הצוואר 6 :ס"מ
קוטר השפה 5.5 :ס"מ
קוטר מרבי של הגוף 13 :ס"מ
קוטר הבסיס 5.5 :ס"מ
נפח הכלי 1 :ליטר
תיאור :לכלי שפה זקופה ,צוואר משפך חלק ,גופו דו-חרוטי מתון ,עם צילוע מתון בפלג גופו התחתון,
בסיסו קעור וכפתור במרכזו .לכלי ידית אוזן זקופה עם רכס במרכזה היוצאת סמוך לבסיס צווארו
ונמשכת לכתפו.
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עיטור :מסביב לצוואר הכלי ועל כתפו מצוי עיטור בצבע אוכרה אדומה בצורת משולשים ,הצמודים
זה לזה .המשולשים שווי צלעות ובמידות שונות ,בסיסם סמוך לצוואר הכלי והם יוצר כעין ענק
לצוואר הכלי .בתוך המשולשים בעלי הבסיס הרחב נראה עיטור עץ החיים.
מוצא :מגדל
תפוצה :בית גוברין
דיון :בחרתי לכלול את הכלי כתת-טיפוס של כוז משום היותו כלי מזיגה לנוזלים וזאת לפי צורתו
הכוללת ,דגם צווארו ,צורת שפתו ,המיסננת המצויה בבסיס של פנים צווארו וידית האחיזה האחת.
אומנם הכלי יכול להיכלל בתיאורו של דאלמאן כשרבה עם ידית אך דבקתי בתיאורו של גאת.

איור  :107כוז  2דו-חרוטי ,מעוטר ,בעל מיסננת
כוז מתת-טיפוס  - 3גוף כדורי ,בעל מיסננת
תאריך1948 -1700 :
גובה הכלי 17 :ס"מ
גובה הצוואר 6 :ס"מ
קוטר השפה 5.5 :ס"מ
קוטר מרבי של הגוף 13 :ס"מ
קוטר הבסיס 5.5 :ס"מ
נפח הכלי 1 :ליטר
תיאור :השפה חסרה ,צווארו דמוי משפך חלק ,ידית אוזן זקופה יוצאת סמוך לבסיס צווארו ונמשכת
לכתפו ,גופו כדורי וחלק ,בסיסו קעור וכפתור במרכזו.
עיטור :אין
מוצא :בית גוברין
תפוצה :לא ידוע
דיון :ראה בדיון על תת-טיפוס כוז .2
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איור  :108כוז  - 3בעל גוף כדורי ומיסננת.
סיכום :הכוז הוא כלי שזכה למסורת ארוכה בייצור ,והיה בשימוש ככלי מזיגה מאז ראשית ייצור כלי
החרס .חסרונו ברפרטואר כלי החרס בבית היוצר במצרים שתועד על ידי אנן ,מעיד כמדומני על
תהליך היעלמותו של כלי זה כבר בשנות החמישים של המאה העשרים.

א – 10כלי לשתיית מים בקבוק ,שרבה(
שמות :שרבה serbe,scherbe
דיון :גאת מזכיר שקדרי עזה מייצרים בין יתר הכלים את השרבה .כלי זה יחד עם הכוז מתואר כנמנה
על כדי השתייה ) .(Gatt 1885: 71ברשימת הכלים ,שם מופיעים תיאוריהם וייעודיהם ,תיאר גאת
את השרבה ככד שתייה ארוך צוואר ,ללא ידיות וללא זרבובית ).(Gatt 1885a :180
באואר מנה את השרבה )איור  (109בין כלי החרס החשובים ,ותיארה ככד שתייה ארוך צוואר שגובהו
 33ס"מ ).(Bauer 1903;73 -74

שרבה
איור  :109ציור ותצלום של כלי חרס ,בתוך .Bauer 1903;72,73 :באואר התנצל על כך שציור הכלים
אינו מדויק וביקש להתייחס למידות הכלים ולתצלום.
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דאלמאן הציג תצלומים וציורים של כלים )איור  (110אותם זיהה כשרבה .הוא מתאר אותה ככלי ללא
זרבובית הדומה לדלעת שהוציאו ממנה את תוכנה ,שאף היא משמשת כשרבה .הוא מנה תת-טיפוסים
אחדים של שרבה :האחד בעל ידית אחת ,המשמש ככלי לחלב ,ודאלמאן מציין כי כלי זה מכונה על
ידי באואר כוז .השני הוא כלי ללא ידיות עם פה צר וצבוט או צוואר צר שרק נוזלים יכולים לעבור בו.
מדבריו עולה כי כלים אלו שימשו להגשת יין ,אותו יכולים לשתות רק הנוצרים; בא-סלט שבצפון
עבר-הירדן מגישים בהם לאורחים מיץ לימונים ,מי ורדים ,תמרהינדי ומיץ אגסים .מיצים אלו
מבוססים על ערבוב של רכז הפירות עם מים וסוכר .בגליל הגישו בשרבה משקה אפרסקים מעורב עם
מים )כאמר אדין( ומשקה סוס משורש השוש ).(Dalman VII 1964:217

איור  :110תצלומים של קבוצות כלים וביניהם שרבות ,בתוך .Dalman IV 1964: fig. 75, 76 :ציור
השרבה בתוךDalman VII 1964: fig. 118 :
סטבסקי מגדיר את השרבה כצפחת ללא זרבובית ,להגדרתו הצפחת היא בריק )סטבסקי תש"ו .(68 :
תיאורו אינו מוסיף להבנת תיאור הכלי.
נימר תאר את השרבה ככלי בעל צוואר מוגבה ,גובהו עד  50ס"מ ,קוטר מרבי של הגוף עד  50ס"מ,
גובה צווארו כ 30-ס"מ וקוטרו  15 - 10ס"מ )איור  111א'( .מדמים את הכלי לנערה יפת-מראה ,בעלת
צוואר ארוך ,והוא משמש לשתיית מים ולקירורם )נימר  .(713 :1989לשרבה יש כוס )איור  111ב'(,
הנקראת בערבית אל-כוב ,המשמשת לשתיית המים ומונחת במהופך על פתח השרבה כפקק
)נימר .(714 :1989

א'

ב'

הכוס המשמשת לשרבה לפקק ,בתוך:

איור  111א'  -שרבה ,בתוך :נימר  .709 :1989ב'  -כוב,
נימר .711 :1989
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אנן ,הדן בבתי יוצר במצרים ,מכנה את השרבה ג'ולה ,שהיא צפחת המשמשת לשתיית מים .הוא
מתאר את דרך יצירת הכלי ועיטורו בידי הקדר ) ,(Henein 1997: 104-111ומציגה יחד עם אבזריה -
כוס השתייה המשמשת גם כמכסה ,הפקק והמעמד למניעת הרטבת הסביבה )איור  .(112גוף הכלי
סגלגל ,ובסיסו בסיס טבעת עם כפתור .הכלי הולך וצר מבסיסו כלפי מעלה לפתח צר שרוחבו  2ס"מ
והמשמש כמסנן .מעל לגוף צוואר גלילי זקוף ,עם רכסים בשליש הצוואר התחתון .הכלי מעוטר והוא
מתייחד בכך בין כלי בית היוצר באל-קאסר .לכלי מיכסה חרס או נחושת כדי למנוע כניסת חרקים
פנימה ,ומעמד מחרס הנקרא כורסי אל-ג'ולה )כסא השרבה( ,שנועד למנוע הרטבה של המקום בו הוא
עומד .גובהו  29ס"מ ,קוטר מיפתח שפתו  5.6ס"מ ,קוטרו המרבי של הגוף  33.4ס"מ ,קוטר בסיסו 8.2
ס"מ ונפחו  2.2ליטרים.

א'

ב'

ג'

איור  112א'  -ציור של ג'ולה עם כוס )תלביסה( .ב'  -ציור של ג'ולה עם פקק .ג'  -תצלום הכלי ,בתוך:
Henein 1997: fig. 59, 88, 89
כלי נוסף הנקרא בושה ) (bawsaובמקומות מסויימים טרשייה ) ,(treseyyaמשמש אף הוא לשתיית
מים ,וצורתו שונה לחלוטין מצורת השרבה .גובהו  23ס"מ ,קוטר מיפתח שפתו  7ס"מ ,קוטרו המרבי
של הגוף  13.5ס"מ ,קוטר בסיסו  8ס"מ ונפחו  1.9ליטרים )איור  .(113הכלי מקרר את המים כמו
השרבה .נשים ומבוגרים מעדיפים לשתות ממנו מאחר שמיפתח שפתו רחב יותר ומשקלו קל יותר מזה
של השרבה ).(Henein 1997:112,153, fig. 86, ph. 66

איור  :113ציור ותצלום של בואשה ,בתוךHenein 1997: fig. 86, ph. 66 :
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קטלוג
במהלך המחקר לא מצאתי שרבה שלמה או תמימה .בקטלוג בחרתי להציג את השרבה שבאואר מביא
את תמונתה ,שהיא כנראה שרבה ממשפחת כלי עזה השחורים .כמו כן בחרתי להציג שבר משרבה
ממכע"ש שנמצא בחפירות ברמת הנדיב.
שרבה מתת-טיפוס  -1צוואר קצר ,גוף כדורי
תאריך1900 -1700 :
תיאור :תיאור הכלי נעשה לפי תצלום )איור  (114שהציג באואר בעבודתו ,ובו נראית קבוצת כלי חרס
הומוגנית שהוצגה בתערוכה או בבית פרטי .התצלום דומה לקבוצות הכלים מאזור ירושלים שהוצגו
ופורסמו על ידי דאלמאן .הכלי תועד מוצב בתוך קדרה ,לפיכך הנתונים שאציג לא בהכרח מדוייקים.
גוף הכלי כדורי-אגסי ,כנראה עם צילוע  ,צווארו קצר נפוח או מרוכס ,ואין לו ידיות או זרבובית.
מוצא :בלתי ידוע

שרבה

איור  :114שרבה ,פרט בתוך :איור Bauer 1903; 72, 73
שרבה מתת-טיפוס  - 2צוואר עם רצועות בהונות
תאריך1922 - 1840 :
תיאור :מתת-טיפוס זה תועד שבר שפה וצוואר מעוטר בלבד .שפת הכלי זקופה ,קוטרה  4.9ס"מ,
גובה הצוואר  10ס"מ.
עיטור :צוואר השרבה מעוטר בשתי רצועות בהונות .עיטור של רצועה בהונה שכיח במספר תת-
טיפוסים של ג'ארה .הצוואר דומה לצוואר השרבה המצוירת שבאואר הציג ,המתאפיינת בצוואר
ארוך עם שתי רצועות.
מוצא :השבר נמצא בחפירות בחורבת עלק שברמת הנדיב .בשנות השמונים של המאה ה 19-התיישבו
במקום בני משפחת חורי מחיפה .בשנת  1913נרכשו האדמות על ידי פיק"א בחסות הברון רוטשילד
למען מתיישבים יהודיים .ההתיישבות היהודית נמשכה ביישוב עד שנת  .1922בשנה זו ניטש הכפר,
בין היתר עקב מחלת המלריה הקטלנית ,ומיום נטישתו החל בו תהליך הרס ).(Boaz 2000:547
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איור  :115שפה וצוואר של שרבה ,בתוךBoaz 2000:548, pl.1:20 :
סיכום :מתיאורי החוקרים עולה שהשרבה יוצרה ושווקה על ידי קדרי עזה ושימשה לשתייה .היקף
הייצור היה קטן ביחס לייצור הבריק אשר שימש ככלי השתייה השכיח .אנן טוען ,שלכלי נודעת
חשיבות יתרה בין הכלים ,והוא מסיק זאת על פי עיטורו ,האבזרים הנלווים אליו וטכניקת בנייתו ,אך
בייחוד בגלל האמונה שמי השתייה מקודשים ,ולכן צריך לשמור על טוהר כלי השתייה .מעדות תושבי
אל-קאסר שבמצרים עולה ,כי בעבר היה נהוג שנשים אינן שותות מכלי השתייה של הגברים בגלל
טומאת הנידה ,ועד היום נהוג שאישה שותה כשגבה מופנה לגברים .המצרים נהגו לשים בתוך הפתח
עלי נענע וטיפות מי-ורדים .לכלי יש מסורת ארוכה; כלים קופטיים מהמאות ה 5-עד ה 8-לספירה היו
מעוטרים בדגמי חיות וצמחים ובדגמים גיאומטריים .באתרים איסלאמיים נמצאו אריגים ששימשו
כמסננות לכלי .בכלים איסלאמיים המעוטרים במטופות התחומות בדגמים גיאומטריים,ישנם תיאורי
טבע וכתובות המספרות על חיי היום-יום ועל אמונתם של השותים .בין הכתובות" :שתה ותיהנה",
"סבלנות היא כוח"" ,המאמין באל יחיה לנצח" .על הניסיון לשמור על טהרת הכלי לומדים מהמינהג
שרווח מימי הביניים ועד שנת  1805ועל פיו אסור היה ,בצו המוחתאסיב )האחראי על השווקים(,
להשתמש בזבל בעלי-חיים לבעירה בתנורי בתי היוצר בשעה שנצרפו בהם כלי שתייה ואכילה עקב
טומאת הזבל.
אנן יודע לספר על סוגי שרבה נוספים .האחד נקרא ראוייה ,כלי בנפח של  4ליטרים ,כבד ,שיוצר לפי
הזמנה והיה בשימוש אצל משפחות גדולות .הכלי סופק בדרך כלל עם כוס חרס או זכוכית .היה מינהג
לתת לזוג הנישא בליל החתונה שרבה הנקראת ראוייה אל-עריס ,ולהניח אותה בחדר ההתייחדות .את
הכלי עיטרו ובישמו למען הזוג הטרי ).(Henein 1997:154-155

א - 11צפחת כוראז(
שמות :כוראז ,כורס ,קוראז ,כראז  ,karrazדוראק dorak
דיון :גאת מונה את הכוראז ברשימת הכלים והמונחים העוסקת בקדרות בעזה ,בין כדי השתייה .את
הכלי תאר ככד מים של המוכארי )הרוכל( עם שתי ידיות וללא זרבובית ) .(Gatt 1885a :180באואר
מזכיר ברשימת הכלים שלו כלי הנקרא כוראז או דוראק ואומר שמדובר בכלי המים נטול-הזרבובית
של המוקארי ) .(Bauer 1903; 74בתמונה אותה פרסם )איור  (116תועד כלי שכנראה הוא כוראז.
הכלי ,העומד ליד הבריק ,נמוך ממנו ונראה ככלי מים .גובה צווארו כשל צוואר הבריק ומיפתח שפתו
רחב יותר .לכלי שתי ידיות הנמשכות מבסיס צווארו לכתפיו.
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כוראז ?
איור  :116כוראז בין כלי עץ ומקלעות ,בתוך.Bauer 1903; 72 :
דאלמאן כתב שהכוראז ,או הדוראק ,משמש כמימייה שלוקחים לדרך .לכלי יש שתי ידיות לקשירה,
והוא נטול זרבובית ) .(Dalman VII 1964: 239הוא פרסם ציור של כוראז )איור :117א'( או דוראק:
כלי שגובהו  30ס"מ וקוטר גופו המרבי  16ס"מ ,מידות הדומות למידות של בריק .גופו אליפטי,
וצווארו דומה לצוואר השרבה  -מוארך ועליו רצועה מעוטרת או רכס .לכלי שתי ידיות זקופות
היוצאות משני צידי בסיס צווארו ונמשכות לכתפיו ).(Dalman VII 1964: fig.118
בין הכלים המוצגים בתצלום של קדר בבית היוצר שצולם על ידי הצלם ראד ) (C. Raadבירושלים,
נראה כלי הזהה לכלי אותו הציג דאלמאן ככוראז )איור  :117ב'( .הוא פרסם כלי אחר בעל שתי ידיות
)איור : 117ג'( שגובהו  27ס"מ ,קוטר מיפתח שפתו  14ס"מ ,והקוטר המרבי של גופו  20ס"מ וכינה
אותו כוז .הוא תיאראותו ככלי בעל ידית אחת .הייתכן שהוטעה או טעה? או שמא באזור ירושלים
כינו כלי זה כוז ובעזה כונה כוראז ,שכן לכוראז היו שתי ידיות.

א'

ב'

ג'

איור  :117א'  -ציור כוראז לפי דאלמאן ,בתוך .Dalman VII 1964:fig. 118 :ב' – תצלום של קדר
היוצר באובניים ,בתוך .Dalman VII 1964:fig. 103:ג' – "כד השדה" ,הכוז ,בתוך:
.Dalman VII 1964: 217
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מיחס אינו מזכיר ברשימתו את הכוראז ,ואת תפקיד כד הנסיעה/נשיאה הוא מונה בין תפקידי
הבריק ,המשמש את הפלח בנוסעו ממקום למקום )מיחס תרצ"ו .(13 :פיארוטי מתאר את הבריק
ככלי הקשור לאבנטיהם של הפלחים בנוסעם )פיארוטי  .(1985:119סטבסקי מזכיר את הכוראז אך
מאיית "כורס" ,ומתארו כצרצור גדול ,כפול ,שסגולתו לצנן את המים )סטבסקי תש"ו .(68 :האם זה
הצרצור שתיאר מיחס?-בריק ,האם ייתכן שנפח כלי זה כפול מזה של בריק ממוצע? במימצא
הארכיאולוגי ,הצרצור הוא הצפחת.
אביצור ,כסטבסקי וכמיחס אימץ את תפיסותיהם של גאת ,באואר ודאלמאן ,ואינו מבדיל בין
הטיפוסים ששימשו ככלי שתייה .כלי השתייה ,כתב ,הם "קנקנים קטנים בעלי צוואר ארוך בלי ידיות
ובערבית כראז ,לנשיאת מים בדרך )בייחוד אצל נהגי הבהמות(" .הוא מתאר כלי נוסף כצפחת וכותב:
"אלו הם כלי חרס בעלי צורה עדשית ששימשו כמימיות ,בערבית כראז ,לנשיאת מים בדרך )בייחוד
בידי גמלים וחמרים( .היו להם ידיות מתחת לצוואר כדי לאפשר לשאתם על הגוף )עם ובלי זרבובית("
)אביצור תשל"ו .(64 :בחרתי להביא את דבריו כלשונם על מנת לסבר את האוזן ,עד כמה בעייתי הוא
התיעוד האתנוגרפי מאז תיעודו של גאת ועד עבודתו של אביצור.
זבולון ,הסוקרת את כלי החרס שיוצרו בראשייה אל-פוח'אר ,הזכירה את הכוראז )איור  – (118קוראז
בתרגומה .את הכלי תיארה ככלי פחוס שלוקחים בו מים לדרך ,בדומה למימייה שלנו
)זבולון  197, 193 :1978ציור .(16

איור  :118כוראז )קוראז( .בתוך :זבולון  197 :1978ציור .16
שטרן פרסמה מכלול כלי חרס מחפירת באר בעכו ,שזמנו מן התקופה העות'מאנית המאוחרת  -סוף
המאה ה 18-וראשית המאה ה .19-במכלול נמצאו שלושה טיפוסי כלים הקשורים למים :אנטיליות,
פכי שתייה וקנקנים ) .(Stern 1997:65-68, fig. 18תחת הגדרת פך שתייה/בריק פורסם כלי בעל
שתי ידיות השבור בבסיסו )איור  ,(119שגובהו היה כ 25-ס"מ ).(Stern 1997: 65-68, fig. 18:131
להערכתי יש לראות כלי זה כתת-טיפוס של כוראז.

איור  :119תת-טיפוס כוראז מעכו ,בתוך.Stern 1997: fig. 18: 131 :
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תמונה אחת הנציחה את הכוראז ככלי השתייה בשדה )איור  .(120בתמונה נראית קבוצת פועלים-
חלוצים בשעת ארוחת צהריים בשדה.

כוראז
איור  :120ארוחה לחלוצים העובדים בשדה ,בין כליהם :כוראז .בתוך :ברלוביץ  ,355 :1992מאוסף
הארכיון הציוני.
מניתוח התיאורים עולה כי הכוראז הוא כלי מים לשתייה ,קטן מידות בדומה לבריק ,כך שניתן
לטלטול ,והוא בעל שתי ידיות.
קטלוג
כוראז מתת-טיפוס  -1גוף חלק צוואר מרוכס
תאריך1900 -1700 :
גובה הכלי 30 :ס"מ ?
גובה הצוואר 9 :ס"מ
קוטר השפה 5 :ס"מ
קוטר מרבי של הגוף 19.5 :ס"מ ?
קוטר הבסיס 5.5 :ס"מ ?
תיאור :לכלי שפה משולשת ,צוואר עם רכס מודגש ורצועות .גופו אגסי ללא צילוע .הוא בעל שתי
ידיות אוזן זקופות ומרוכסות )ארבע רכסים( היוצאות סמוך לבסיס צווארו ונמשכות לכתפיו.
עיטור :אין
מוצא :שייח אבו-אובל
תפוצה :לא ידוע
דיון :הכלי נמצא בתיקרת המיבנה יחד עם אנטלי חרס שזמנם קודם לשנת  .1900גופו ובסיסו דומים
כנראה לכוראז מתת-טיפוס .2
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איור :121כוראז  - 1גוף חלק ,צוואר מרוכס.
כוראז מתת-טיפוס  -2גוף עם סרט סרוק וצוואר מרוכס
תאריך1948 -1700 :
גובה הכלי 30 :ס"מ
גובה הצוואר 9 :ס"מ
קוטר השפה 5 :ס"מ
קוטר מרבי של הגוף 19.5 :ס"מ
קוטר הבסיס 5.5 :ס"מ
תיאור :לכלי שפה זקופה ,צוואר עם רכס מודגש ורצועות מתחתיו .לכלי שתי ידיות אוזן זקופות
היוצאות סמוך לבסיס צווארו ונמשכות לכתפי הכלי ,גופו אגסי ,בסיסו טבעתי וכנראה עם טבור
במרכזו.
עיטור :נמוך מידיות הכלי נראה דגם סרט סרוק.
מוצא :הגולן הדרומי
תפוצה :לא ידוע
דיון :רות מניח כי כלי החרס ממשפחת כלי עזה השחורים ,ובפיו "השחורים" ,הגיעו לדרום רמת
הגולן באמצעות בדואים שהתיישבו שם .הימצאותם של כלים אלו ,כמו גם מחבצת העור ,מגלמת את
תהליך ההתיישבות הזה )רות  .(40 :1984ייתכן שכלי עזה השחורים הגיעו לרמת הגולן בעקבות
הסכמי המכס עם סוריה ולבנון בשנת  ,1921הסכמים אשר יצרו אזור סחר חופשי ממכסים ובעקבותיו
נעו סחורות בשני הכיוונים כולל כלי חרס .הסכמים אלו שונו בשנת ) 1939גרוס .(112 -109 :1982
ברסלבסקי ציין כי כלי חרס מעזה הגיעו לעבר-הירדן ולחורן )ברסלבסקי תש"ז.(278 :

איור  :122כוראז ,בתוך  :רות .30 : 1984
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כוראז מתת-טיפוס  -3קטן ,מעוטר בצבע
תאריך1948 -1700 :
גובה הכלי 15.5 :ס"מ
גובה הצוואר 4 :ס"מ
קוטר מיפתח השפה 5 :ס"מ
קוטר מרבי של הגוף 10.5 :ס"מ
קוטר הבסיס 5.5 :ס"מ
נפח הכלי 0.5 :ליטר
תיאור :לכלי שפה זקופה וצוואר גלילי ,גופו דמוי שק ,יש לו שתי ידיות אוזן מרוכסות וזקופות
היוצאות סמוך לבסיס צווארו ונמשכות עד כתפיו .בסיסו קעור עם כפתור.
עיטור :על הכלי מצויירים דגמים צמחיים בצבע אוכרה אדום ,הכוללים בכל אחד מצדיו :עץ החיים
)?( כף תמרים )?( פרח )?( ,וסביבם קווים ונקודות למילוי שטח הפנים.
מוצא :מגדל
תפוצה :לא ידוע
דיון :תת-טיפוס זה מתאפיין בעיטור השכיח שהיה נהוג בעיטור בריק .הכלי דומה לכוראז מתת-
טיפוס .4

איור  :123ציורים ותצלום של כוראז  - 3קטן ,מעוטר בצבע.
כוראז מתת-טיפוס  - 4קטן ,ללא עיטור
תאריך1922 -1880 :
גובה הכלי 20 :ס"מ
גובה הצוואר 4 :ס"מ
קוטר מיפתח השפה 5.2 :ס"מ
קוטר מרבי של הגוף 10.5 :ס"מ?
קוטר הבסיס 5.5 :ס"מ
נפח הכלי 0.5 :ליטר ?
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תיאור :לכלי שפה משולשת ,צוואר גלילי ,ולו שתי ידיות אוזן ,כנראה מרוכסות ,זקופות ,היוצאות
סמוך לבסיס צווארו ונמשכות עד כתפיו ,גופו דמוי שק עם צלוע ,בסיסו קעור וכנראה עם כפתור.
עיטור :אין
מוצא :רמת הנדיב ,חורבת עלק )(Boaz 2000: 548 pl.18
תפוצה :לא ידוע
דיון :תת-טיפוס זה ,דומה לכוראז מתת-טיפוס  3ממגדל.

איור  :124כוראז מחורבת עלק ,בתוךBoaz 2000: 548, pl.18 :
סיכום :בחרתי לדבוק בתיאורו של גאת המציין שהכוראז הוא כלי שתייה בעל שתי ידיות וללא
זרבובית .בין ארבעת תת-הטיפוסים שהוצגו כאן ,ניתן לראות שני תת-טיפוסים עיקריים ,השונים זה
מזה בצורתם ובגודלם .כנראה שגאת ,כשהגדיר את הטיפוס ,ציין את מאפייניו הטיפולוגיים הכלליים
ואת ייעודו ,ולא התייחס לכל התת-טיפוסים שיוצרו.
דאלמאן הציג כלי הדומה לתת-הטיפוסים  3ו ,4-כוראז קטן ,שכונה על ידו כוז ,והוא בעל שתי ידיות.
אין ספק ,תת-הטיפוסים כוראז  1ו 2-מתאימים לתיאורי הכוראז אצל גאת .הם נראים כצפחות
שאביצור תיאר ,ששימשו את החמרים והגמלים ,שניתנו לטילטול ולקשירה כמימייה ונהגו לתלות
אותן לצינון בשדה ובכרם .תת-הטיפוסים  3ו 4-דומים לכלי מעכו ולכלי בתמונת החלוצים שגופם
כדורי וצווארם קצר.

א – 12פך שתייה איבריק ,בריק (
שמות :בריק ,איבריק flask , biriq , ibiriq
דיון :אחד המוצרים השכיחים והנפוצים ממשפחת כלי עזה השחורים הוא פך הנקרא בריק )איור
 .(129גופו דמוי אגס או ביצה והוא בעל שתי ידיות או ידית אחת וזרבובית .פיארוטי מציין שמרבים
להשתמש בהם בבתים כדי לצנן את מי השתייה" :הם נראים בכל אשר נפנה ,כבני לוויה צמודים של
בעלי-מלאכה ושכירי-יום ,בהיותם קשורים לאבנטיהם בשעת נסיעה או מונחים בנקיק סלע מוצל
בשעת עבודתם" )פיארוטי  .(119 :1985קליין ,בתארו את כלי בית הפלח ,כתב" :יש כד קטן בשם כוז
העשוי מאדמה שחורה עם ציורים אדומים ויש לו זרבובית .מזרבובית זו השותה נותן לסילון המים
לנחות בתוך לועו מבלי שיגעו בשפתיו ובחוטמו" ) .(Klein 1881:114גאת מונה בין כלי השתייה את
הבריק ,השרבה והכוז .הבריק מתואר כך :כד שתייה עם שתי ידיות וזרבובית הנקראת בבוז 1885a
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) .(Gatt :180בתארו את תכונותיהם ומאפייניהם של כלי השתייה העשויים חרס הוסיף ,כי הם
סופגים חלק מהמים וכך שומרים שטמפרטורת המים תהיה נמוכה .לצביעת כלי השתייה הקטנים
משתמשים באוכרה .גאת מוסיף ומספר ,שכלי השתייה הרגילים זולים ,ומתרגם את מחירם ל3 ,2-
פניג ) ,(pfenigולשם השוואה הוא מציין את מחיר הג'ארה  -כלי מים מצוי  12 - 10 -פניג
) . (Gatt 1885: 69 – 72באואר תיאר את הבריק )איור  (125ככד שתייה בעל שתי ידיות וצינור שתייה
צדי הנקרא זעבובה או בעבוזה וגובהו  29ס"מ ).(Bauer 1903, 73

איור  :125ציור ותצלום בהם מופיעים בריקים ,בתוך .Bauer 1903; 72, 73 :באואר התנצל על כך
שציור הכלים אינו מדויק ,ומבקש להתייחס למידות שהוא מוסר ,ולתצלום.
דאלמאן ציין כי הבריק שימש לשתייה ולו שתי ידיות אוזן וזרבובית הנקראת זבורה ,זעבובה או
בעבוזה .לדברי באואר ,הוא כותב ,מערים את המים לפה הפתוח ,מבלי לגעת בשפתיים כך שאין צורך
בכוסות .הבריק שמדד )איור  (126גובהו  30ס"מ ,קוטר גופו  18ס"מ ,גובה צווארו  10.5ס"מ ,קוטר
שפתו  5.5ס"מ ואורך זרבוביתו  7.5ס"מ ) .(Dalman VII 1964: 217כשתיאר את כלי המאור ,ציין
שלכל מנורת שמן יש פך קטן הנקרא "בריק זיד" )בריק שמן הזיית( .בשעה שהקרוסין הזול  -הנפט,
החל להחליף את שמן עץ הזיית ,ומנורות הנפט )לאמפת כאז או כנדדיל( היו בשימוש ,היו צמודים
להם פכי נפט שכונו "בריק כאז" ופח נפט שכונה טנקה ).(Dalman VII 1964: 231

איור  :126ציור ותצלום של בריק לפי דאלמאן .בתוךDalman VII 1964: 217 :
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מיחס טוען ,שהבריק הוא הצרצור או הצלוחית המופיעים במישנה )מיחס תרצ"ז  .(68כך גם אומרות
זבולון ואולניק )זבולון ואולניק .(36 ,28 :1978
סטבסקי תיאר את הבריק בדומה למיחס ומוסיף כי הוא צפחת ,הנבדלת מהשרבה ,שהיא צפחת
רגילה וצורתה כבריק ללא ידיות וזרבובית ,ואילו הכורס ,בלשונו ,הוא צרצור גדול כפול ושלושתם
כלים שסגולתם לצנן את המים" .הוא )הבריק( כלי חרס בעל זרבובית ארוכה ופה צר מלמעלה ,על
הרוב עם בית אחיזה בצדו האחד וזרבובית עקומה כעין החוטם מצדו השני ,דרכה מערה הפלח את
המים בקילוח ישר לתוך פיו ,בהפשלת הראש למעלה .כלי זה נפוץ מאוד בבית הפלח ומשמש לו
לצרכים רבים :לרוות את צמאנו ,לצקת מים בשעת לישת הלחם ,לרחיצת הידיים והרגליים לפני
התפילה .הוא נוטלו עמו בלכתו לעשות צרכיו ,בצאתו לעבודה בשדה ,בכרם ,בגינה ובגורן .מעמידו על
ידו בשבתו לסעוד את הלב ומסמיכו למראשותיו בשוכבו לישון" )סטבסקי תש"ו .(68
סאלר ,המתעד את חפירת מנזר סנט ג'והן בעין כרם ,מציין שהפך השחור עם או בלי העיטור בצבע
האדום ,הוא כלי נפוץ במימצא ועדיין מצוי בשימוש בכל ארץ-ישראל .סאלר ציטט מכתבה בעיתון
ירושלמי" :הפכים הם הכלים המצוינים לשמור את המים צוננים ,טריים וצלולים" .עוד מספרת
הידיעה ,שהכתב ) (Th.F.Mהוא אספן פכים וברשותו "פכים בעלי שטח פנים חלק מירושלים ,חומים
מחברון ,מעוטרים מטול כרם ,חומים-צהובים מהגליל ושחורים מבאר-שבע הדומים לפכים עתיקים
ממצרים .הפכים מולאו מים בטמפרטורה של  20מעלות צלסיוס 3 .שעות אחר-כך טמפרטורת המים
שנמדדה בפכי טול-כרם הייתה  19מעלות ,בפכי ירושלים והגליל  14 -13מעלות וטמפרטורת המים
בפך השחור ירדה ל 6-מעלות").(Saller 1946: 179
עארף אל-עארף מונה את הבריק בין כלי החרס שיוצרו בבתי היוצר בעזה ).(273 :1943
נימר תיאר את הבריק ככלי שכיח המשמש להיטהרות לפני התפילה ,לשמירת שמן או לשתיית מים
בימי הקיץ )נימר .(711 :1989
אלקיים ,בכותבו על תעשיית כלי החרס בעזה ,סיפר שהקדרים בעזה מייצרים כדים לרחצה בבתי-
השימוש כי לא היה נייר בעת ההיא )אלקיים .(46 :1994
אנן ,שתיעד את בית היוצר באל-קאסר שבמצרים ,מציג בריק )איור  (127בעל ידית אחת ומתאר את
תהליך ייצורו על גבי האובניים ) .( Henein 1997: 104-111, 113גובהו  26ס"מ ,קוטר מיפתח שפתו
 4.5ס"מ ,הקוטר המרבי של גופו  16.2ס"מ ,קוטר בסיסו  8.6ס"מ ונפחו  2ליטרים .הכלי משמש
לרחצה ולא לשתייה :לרחצה לפני התפילה )וד'ועה( ,לשטיפה לאחר יציאה לנקבים ובזמן הווסת אצל
נשים .ניתן לצקת לתוכו גם מים חמים ,לאחר שהורתחו בקומקום חרס .הבריק משמש כחלק
ממערכת לנטילת ידיים הכוללת קערה לנטילת ידיים ובתוכה קערה עם חורים היושבת במהופך שעל
בסיסה עומד בריק ).(Henein 1997:155-156
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איור  :127ציור ותצלום של בריק מאל-קאסר שבמצרים ,בתוך.Henein 1997: Ph. 68, fig. 90 :
מערכת הבריק לנטילת ידיים שתיאר אנן ,הייתה תחליף זול למערכת לנטילת הידיים ממתכת ,היקרה
יותר )איור .(128

איור  :128נטילת ידיים בבריק נחושת ,המים נשפכים לקערת כיור מיוחדת המותאמת לבריק )וראו
בהמשך בתיאור כיורים(.
הבריק הוא כנראה הוא הקיתון שבמקורות מימי המשנה והתלמוד ,כלי שנועד למזיגת מים צוננים
לכוס ,בעוד שהקומקום והמיחם שימשו לחימום מים ,ולא כפי שהניחו זבולון ואולניק
)זבולון ואולניק .(70 ,30 :1978
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איור  :129שלושה כלי בריק ,השחור ממכע"ש ,הצבעוני מראשייה אל-פוח'אר והשלישי ממקור בלתי
ידוע )מצרים? חברון?( ,אוסף המוזיאון לתרבות הבדואים ,מרכז ג'ו אלון.
הבריק תועד רבות בציור ובצילום )איור  (130בגלל שכיחותו הרבה.

איור  :130מימין :בריק במנזר מר-סבא ,בתוך .Wilson II 1880 :30 :במרכז ,בריק סמוך לפלח ובנו
בגבעות שומרון ,בתוך .Wilson II 1880 :30 :משמאל ,בריק לצד יושבים )כנראה קבצנים( על
מדרגות הכניסה למיסגד הגדול בשכם ,בתוך.Wilson II 1880:30 :
קטלוג
בריק מתת-טיפוס  -1עיטור וכתובות חרותות
תאריך1900 -1700 :
גובה הכלי 27 :ס"מ
גובה הצוואר 10 :ס"מ
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קוטר מיפתח השפה 4.5 :ס"מ
קוטר מרבי של הגוף 16.5 :ס"מ
קוטר הבסיס 6.5 :ס"מ
נפח הכלי 2.5 :ליטרים
תיאור :לכלי שפת טבעת ,צוואר מרוכס ,והוא בנוי משלוש חוליות שחוברו זו לזו ,כאשר התחתונה
ביניהן גבוהה מעט מהאחרות .גופו אגסי ,בסיסו קמור עם כפתור במרכזו .לכלי שתי ידיות אוזן
הנמשכות לשני צדיו ויוצאות סמוך לבסיס צווארו בציר אחיד עם הזרבובית; האחת ידית אוזן
מתעגלת המתחברת לכתף הכלי מעל מוצא הזרבובית; השנייה ידית אוזן זקופה המתחברת לכתף
הכלי הנגדית קצת מתחת למקום מוצא הזרבובית .מיקום הידיות ומיפתחן ממלאים תפקיד באחיזת
הכלי :הבוהן מוכנסת לידית המעוגלת ,הסמוכה לזרבובית ,האצבע מוכנסת לידית השנייה .זרבובית
הכלי המתועד כאן שבורה ,והיא בעלת רכס בדומה לעיטור הזרבוביות של כלי המתכת .על הכלי סימני
הברשה שקדמו לעיטורו .בחלקו התחתון נראה צילוע עדין ,והוא נוטה על צדו.
עיטור :צוואר הכלי ופלג גופו העליון מעוטרים .השפה ומתחתיה רכסי הצוואר ,בהונים ברכות.
חריתה גלית ועדינה שנעשתה במכשיר רחב סביב כל מקטע בצווארו ממלאת את המירווח בין השפה
לבין הרכסים ולמקום חיבור הצוואר עם הגוף .על הזרבובית וסביב מקום חיבורה עם הגוף נראה
עיטור גלי צפוף ,דק ועדין שנעשה במכשיר החד והדק ,ששימש גם לחריתת עיטורי הפרחים
והכתובות .שתי כתובות זהות בתוכנן ושונות בעימוד משני צדי הכלי .הכתובות הן בערבית" :רוצה
בעזרת האל לפגוש את לבבות האהובים" .מתחת לאחת הכתובות ,מילה בת ארבע אותיות" :כלסן"
או "כזסן" .ייתכן שזוהי חתימת הקדר ,או אולי שמו של מי שהביע את המישאלה .עדיין לא התבררה
המשמעות .עיטורי הפרחים מופיעים בשתי צורות :פרח בודד עם עלי כותרת בלבד ,וצמדי פרחים עם
גבעולים ועלים.
מוצא :אינו ידוע ,אוסף פרטי.
תפוצה :לא ידוע.
דיון :הבריק ייחודי בעיטורו והוא מחקה בעיצובו ובעיטורו בריק ממתכת .הוא דומה לכלים מן
התקופה האיסלאמית הקדומה ,ימי בית עבאס ,ולכלים מימי שלטון הממלוכים .צבע הכלי ,טכניקת
צריפתו ועיצוב בסיסו מלמדים על כך שהוא שייך למשפחת כלי עזה השחורים .ייתכן שהכלי יוצר על
פי דרישת לקוח מסוים ,או ליצוא אל מחוץ לתחומי המחוז או הפלך .עד כה נמצאה חריתה של כתובת
או שם על גבי קערה מפלוג'ה )ראה בהמשך( ,ותועדה על גבי זיר שאינו ממכע"ש.
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איור  :131בריק  - 1מעוטר בחריתה .מאוסף פרטי.
בריק מתת-טיפוס  -2מעוטר בצביעה
תאריך1900-1700 :
גובה הכלי 27 :ס"מ
גובה הצוואר 10 :ס"מ
קוטר מיפתח השפה 4.5 :ס"מ
קוטר מרבי של הגוף 16.5 :ס"מ
קוטר הבסיס 6.5 :ס"מ
נפח הכלי 2.5 :ליטרים
תיאור :לכלי שפה משולשת ,צוואר מרוכס עדין ,גופו אגסי עם רכסים עדינים במרכז גופו המתחילים
מבסיס הידית והזרבובית ,בסיסו טבעתי וכפתור במרכזו .לכלי שתי ידיות אוזן מרוכסות היוצאות
סמוך לבסיס צווארו ונמשכות משני צדיו בציר אחיד עם הזרבובית .האחת ידית אוזן מתעגלת
המתחברת לכתף הכלי מעל מוצא הזרבובית ,השנייה ידית אוזן זקופה המתחברת לכתף הכלי הנגדית,
קצת מתחת למקום מוצא הזרבובית.
עיטור :הכלי מעוטר בצבע לבן ,על צווארו נראות נקודות ,כעין תפרחת ועלים בחלקו העליון נראה
פרח העולה מהקרקע ןלו תפרחת ועלים ,ולידו עשב או דגם עץ חיים .בחלקו התחתון נראה עשב או עץ
החיים.
מוצא :יפו.
תפוצה :דאלמאן )איור  ,(126בית אל-חורי מנור ,חורבת עלק רמת הנדיב ).(Boaz 2000: fig.12:1
דיון :הבריק מתת-טיפוס  2מתאפיין בעיטור של דגם ,שאני נוטה לראות בו את דימוי עץ החיים על
עשב השדה .עץ החיים הוא עיטור נפוץ באומנות האיסלאמית ,והוא מעטר בעיקר כלי מים לשתייה
ולרחצה .בכלי חרס עשויים ביד הוא שכיח ואילו בכלי חרס העשויים באובניים  -נדיר .העיטור מופיע
בלבן ,באדום או בלבן על רקע כחול.

איור  :132ציור ותצלום של בריק  2מעוטר בצבע מיפו.
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בריק מתת-טיפוס  - 3גוף חלק וצוואר מרוכס
תאריך1900 - 1700 :
גובה הכלי 25 :ס"מ
גובה הצוואר 8.5 :ס"מ
קוטר מיפתח השפה 5 :ס"מ
קוטר מרבי של הגוף 16.5 :ס"מ
קוטר הבסיס 6.5 :ס"מ
נפח הכלי 2.5 :ליטרים
תיאור :לכלי שפת טבעת ,צווארו חלק ,גופו אגסי )ללא צילוע( ,ובסיסו טבעתי וכפתור במרכזו .לכלי
שתי ידיות אוזן מרוכסות היוצאות סמוך לבסיס צווארו ונמשכות לשני צדיו בציר אחיד עם
הזרבובית .האחת ידית אוזן מתעגלת המתחברת לכתף הכלי מעל מוצא הזרבובית ,השנייה ידית אוזן
זקופה המתחברת לכתף הכלי הנגדית קצת מתחת למקום מוצא הזרבובית.
עיטור :אין
מוצא :מגדל ,בית גוברין
תפוצה :לא ידוע.

איור  :133מימין ציור ותצלום של בריק  - 3גוף חלק וצוואר מרוכס ,ממגדל .משמאל תצלומים של
שני כלי בריק מבית-גוברין.
בריק מתת-טיפוס  - 4צוואר מרוכס וצלוע וגוף צלוע
תאריך1800 - 1700 :
גובה הכלי 26.5 :ס"מ
גובה הצוואר 9 :ס"מ
קוטר מיפתח השפה 5 :ס"מ
קוטר מרבי של הגוף 16.5 :ס"מ
קוטר הבסיס 7 :ס"מ
נפח הכלי 2.5 :ליטרים
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תיאור :לכלי שפת מדף וצוואר משפך עם צילוע ,גופו אגסי עם צילוע ,בסיסו טבעתי וכפתור במרכזו.
לכלי שתי ידיות אוזן מרוכסות היוצאות סמוך לבסיס צווארו ונמשכות לשני צדיו בציר אחיד עם
הזרבובית .האחת ידית אוזן מתעגלת המתחברת לכתף הכלי מעל מוצא הזרבובית ,השנייה ידית אוזן
זקופה המתחברת לכתף הכלי הנגדית קצת מתחת למקום מוצא הזרבובית.
עיטור :אין
מוצא :תל-חסי ,בית הקברות המוסלמי ).(Toombs 1985: pl.83: 1
תפוצה :תל חסי .Eakins 1988:64, pl. 110
דיון :הבריק נמצא בקבר יחד עם עוד חמישה כלי בריק .שפתיהם וחלקים מצוואריהם של שניים מהם
שבורים ) .(Toombs 1985: pl.83: 2, 6הם דומים זה לזה וכנראה לתת-טיפוס  6שלו צוואר משפך
צלוע וגוף צלוע .הרביעי ) (Toombs 1985: pl.83: 5הוא תת-טיפוס  ,7שהוא בעל צוואר מרוכס וצלוע
וגוף חלק עם שתי ידיות .החמישי ) (Toombs 1985: pl.83: 3הוא תת-טיפוס  ,8בעל צוואר נפוח
וצלוע וגוף צלוע עם ידית אחת .השישי ) (Toombs 1985: pl.83:4עשוי מחרס אדום כהה ,ואינו
ממכע"ש ,הוא בעל צוואר משפך צלוע וגופו חלק.

איור  :134בריק  ,4צוואר מרוכס וצלוע וגוף צלוע ,בתוך :תל חסי .Toombs 1985: pl.83: 1
בריק מתת-טיפוס  - 5גוף צלוע וצוואר חלק
תאריך1900 - 1700 :
גובה הכלי 26 :ס"מ
גובה הצוואר 9 :ס"מ
קוטר מיפתח השפה 5.5 :ס"מ
קוטר מרבי של הגוף 16.5 :ס"מ
קוטר הבסיס 7 :ס"מ
נפח הכלי 2.5 :ליטרים
תיאור :לכלי שפת טבעת וצוואר משפך חלק )לא צלוע( ,גופו אגסי וצלוע ,בסיסו טבעתי וכפתור
במרכזו .לכלי שתי ידיות אוזן עם שלושה רכסים היוצאות סמוך לבסיס צווארו ונמשכות לשני צדיו
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בציר אחיד עם הזרבובית .האחת ידית אוזן מתעגלת המתחברת לכתף מעל מוצא הזרבובית ,השנייה
ידית אוזן זקופה המתחברת לכתף הנגדית קצת מתחת למקום מוצא הזרבובית.
עיטור :אין
מוצא :אוסף המוזיאון לתרבות הבדואים ,מרכז ג'ו אלון.

איור  :135בריק  ,5גוף צלוע וצוואר חלק ,מאוסף המוזיאון לתרבות הבדואים ,מרכז ג'ו אלון.
בריק מתת-טיפוס  - 6גוף צלוע וצוואר צלוע
תאריך1948 -1700 :
גובה הכלי 26.5 :ס"מ
גובה הצוואר 9 :ס"מ
קוטר מיפתח השפה 5 :ס"מ
קוטר מרבי של הגוף 16.5 :ס"מ
קוטר הבסיס 7 :ס"מ
נפח הכלי 2.5 :ליטרים
תיאור :לכלי שפה נטויה החוצה וצוואר משפך מרוכס ברכס מודגש וצלוע גופו אגסי וצלוע ,בסיסו
בסיס טבעת וכפתור במרכזו .לכלי שתי ידיות אוזן עם שלושה רכסים היוצאות סמוך לבסיס הצוואר
ונמשכות לשני צדיו ,בציר המיושר עם הזרבובית .האחת ידית אוזן מתעגלת המתחברת לכתף מעל
מוצא הזרבובית ,השנייה ידית אוזן זקופה המתחברת לכתף הכלי הנגדית קצת מתחת למקום מוצא
הזרבובית.
עיטור :אין
מוצא :מגדל
תפוצה :רמת הנדיב ).(Adrian 2000: 568 fig:12
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איור  :136ציורים ותצלומים של בריק  6עם גוף צלוע וצוואר צלוע ,ממגדל.
בריק מתת-טיפוס  - 7צוואר צלוע ורכוס וגוף ללא צילוע
תאריך1800 - 1700 :
גובה הכלי :כנראה  26.5ס"מ
גובה הצוואר :כנראה  9ס"מ
קוטר מרבי של הגוף 16.5 :ס"מ
קוטר הבסיס 7 :ס"מ
נפח הכלי :כנראה  2.5ליטרים
תיאור :שפת הכלי וחלק מצווארו שבורים ,על יתרת הצוואר נראה רכס מודגש ומעליו צילוע .גוף
הכלי אגסי וחלק ,בסיסו טבעתי וכנראה היה כפתור במרכזו .לכלי שתי ידיות אוזן ,האחת שבורה,
הנותרת יוצאת סמוך לבסיס הצוואר ונמשכת לכתף וממוקמת בציר המיושר עם מקום מוצא
הזרבובית ,השבורה בחלקה.
עיטור :אין
מוצא :תל חסי ).(Toombs 1985: pl.83: 5
תפוצה :לא ידוע.
דיון :הבריק נמצא עם עוד חמישה )ראה בריק .(4

איור  136א'  -בריק  - 7צוואר צלוע ורכוס וגוף ללא צילוע ,בתוך.Toombs 1985: pl.83: 5 :
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בריק מתת-טיפוס  - 8ידית אחת ,צוואר חלק וגוף מרוכס
תאריך1970 -1700 :
גובה הכלי 26.5 :ס"מ
גובה הצוואר 9 :ס"מ
קוטר מיפתח השפה 5 :ס"מ
קוטר מרבי של הגוף 16.5 :ס"מ
קוטר הבסיס 7 :ס"מ
נפח הכלי 2.5 :ליטרים
תיאור :לכלי שפה משולשת וצוואר חלק ,גופו אגסי עם רכסים ,בסיסו טבעתי וכפתור במרכזו .לכלי
ידית אוזן זקופה אחת עם שני רכסים היוצאת סמוך לבסיס הצוואר ,נמשכת לכתף וממוקמת בציר
המיושר עם הזרבובית ,שהיא קצרה ונמצאת בצד שמנגד.
עיטור :אין
מוצא :לא ידוע ,מאוסף המוזיאון לתרבות הבדואים במרכז ג'ו אלון.
תפוצה :לא ידוע.

איור  :137בריק  - 8ידית אחת ,צוואר חלק וגוף מרוכס .מאוסף המוזיאון לתרבות הבדואים ,מרכז ג'ו
אלון.
בריק מתת-טיפוס  - 9ידית אחת ,צוואר נפוח וגוף צלוע
תאריך1800 - 1700 :
גובה הכלי 26.5 :ס"מ
גובה הצוואר 9 :ס"מ
קוטר מיפתח השפה 5 :ס"מ
קוטר מרבי של הגוף 16.5 :ס"מ
קוטר הבסיס 7 :ס"מ
נפח הכלי 2.5 :ליטרים
תיאור :לכלי שפת מדף וצוואר נפוח ,צלוע ,גופו אגסי וצלוע ,בסיסו כנראה טבעתי וכפתור במרכזו.
לכלי ידית אוזן זקופה אחת עם שני רכסים ,היוצאת מעל בסיס הצוואר ונמשכת לכתף הנגדית
מהזרבובית ,בגובה הזרבובית ובציר אחד עמה.
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עיטור :אין
מוצא :תל-חסי ,בית הקברות המוסלמי ). (Toombs 1985: pl.83: 3
דיון :הבריק נמצא עם עוד חמישה )ראה בריק .(4

איור  :138בריק  - 9בעל ידית אחת ,צוואר נפוח ,צלוע וגוף צלוע ,תל חסי .בתוך:
.Toombs 1985: pl.83:3
בריק מתת-טיפוס  - 10ידית אחת וגוף דו-חרוטי
תאריך1800 - 1700 :
גובה הכלי 19 :ס"מ
גובה הצוואר 6 :ס"מ
קוטר מיפתח השפה 5 :ס"מ
קוטר מרבי של הגוף 10 :ס"מ
קוטר הבסיס 5.5 :ס"מ
נפח הכלי 1 :ליטר
תיאור :לכלי שפה משולשת ,צוואר זקוף ,צורת הגוף דו-חרוטית ,הגוף והצוואר חלקים ,בסיסו קעור
וכפתור במרכזו .לכלי ידית אוזן זקופה עם שני רכסים עדינים היוצאת סמוך לבסיס הצוואר ונמשכת
לכתף בציר המיושר עם הזרבובית ,הנמצאת בצד הנגדי .
עיטור :אין
מוצא :מרכז מגדל
דיון :תת-טיפוס זה שמידותיו קטנות ,ייתכן ששימש כבריק שמן או בריק נפט אותם הזכיר דאלמאן.

איור  :139בריק  ,10ידית אחת וגוף דו-חרוטי ,מגדל.
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בריק מתת-טיפוס  - 11ידית אחת וגוף דו-חרוטי צבוע
תאריך1970 -1900 :
גובה הכלי 22 :ס"מ
גובה הצוואר 7 :ס"מ
קוטר מיפתח השפה 5 :ס"מ
קוטר מרבי של הגוף 12 :ס"מ
קוטר הבסיס 5.5 :ס"מ
נפח הכלי 1 :ליטר
תיאור :לכלי שפה משולשת ,צוואר זקוף ,גופו דו-חרוטי ,הגוף והצוואר חלקים ,בסיסו קעור וכפתור
במרכזו .לכלי ידית אוזן זקופה אחת עם שני רכסים עדינים ,היוצאת סמוך לבסיס הצוואר מעליו,
ונמשכת לכתף בציר המיושר עם הזרבובית הנמצאת בצד הנגדי.
עיטור :הכלי נצבע לאחר צריפתו בצבע רקע כתום תעשייתי ,משפתו ועד בסיסו ,להוציא את חלקה
הפנימי של הידית ואת הקרקעית .על הרקע הכתום נראים פסים שחורים אנכיים ,אלכסוניים
ואופקיים בעובי של  1ס"מ המחלקים את הכלי למטופות .על הפסים השחורים ,בצוואר הכלי ובפלג
גופו התחתון ,נראים קווים גליים ,לבנים .בפסים הלבנים שעל פלג גופו העליון דגם אידרה או תמר.
במטופות קווים שחורים דקים השוברים במעט את הרקע הכתום ובמרכז כל מטופה דגם מרושל של
עץ החיים.
מוצא :אוסף פרטי ,נרכש בעזה בשנת .1956
דיון :תת-הטיפוס שתואר דומה בממדיו ובצורתו לבריק מתת-טיפוס  9אלא שנצבע .אין באפשרותי
לקבוע היכן התבצעה הצביעה .אני מניח שהכלי נצבע בידי המוכר ולא בבית היוצר ,תופעה הנעשית
כיום בכלי נוי מחרס .העובדה כי הכלי נרכש בשנת  1956אינה מעידה על זמן הופעתו של תת-טיפוס
זה .גאת תיאר את הבריק ככלי בעל שתי ידיות ,המשמש לשתייה .כנראה שהבריק בעל ידית אחת
שימש לרחיצה ולמילוי שמן ונפט.

איור  :140תצלום של בריק מתת-טיפוס  ,11ידית אחת ,גוף דו-חרוטי צבוע ,אוסף פרטי.
בריק מתת-טיפוס  - 12ידית אחת ,גוף דו-חרוטי וצוואר מרוכס וצלוע
תאריך1948 -1900 :
גובה הכלי 22 :ס"מ
גובה הצוואר 7 :ס"מ
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קוטר מיפתח השפה 5 :ס"מ
קוטר מרבי של הגוף 12 :ס"מ
קוטר הבסיס 5.5 :ס"מ
נפח הכלי 1 :ליטר
תיאור :שפת הכלי חסרה .הצוואר מרוכס ,צלוע וזקוף ,הגוף דו-חרוטי וחלק  ,בסיסו קעור וכפתור
במרכזו .לכלי ידית אוזן זקופה היוצאת מעל בסיס הצוואר ,ונמשכת לכתף בציר המיושר עם
הזרבובית הנמצאת בצד הנגדי .לזרבובית קצה מעוצב ,הדומה לזרבוביתו של תת-טיפוס  1המעוטר
בחריתה.
מוצא :בית גוברין ,פני השטח
דיון :תת-טיפוס זה המתאפיין בגוף דו-חרוטי ובזרבובית מעוצבת אינו שכיח בדומה לבריק מתת-
טיפוס .1

איור  :141תצלום של בריק  .12ידית אחת ,גוף דו-חרוטי ,צוואר מרוכס וצלוע ,בית גוברין.
סיכום:
בחפירות תענך נמצאו  23כלים מטיפוס בריק 3 :בשכבה  2 ,6בשכבה  3 ,7בשכבה  4 ,8בשכבה 5 ,10
בשכבה  6 ,11בשכבה  .12זיאדה ציינה ,שהסתבר שרובם עברו צריפה מחזרת ,ולחלקם עיטור מסרק
) .(Ziadeh 1995:238, fig. 13: 8-9שטרן הציגה מספר כלי בריק ,וציינה שהם שומרים על צורתם
המסורתית כבר זמן רב ) .(Stern 1997:67, fig. 18:131-132בועז משייך את מימצא כלי החרס
מחורבת עלק שברמת הנדיב לשנים שבין  ,1922 - 1880תקופה מצומצמת משלהי התקופה
העות'מאנית .הוא מפריד בין התקופה שלפני רכישת המקום על ידי הנדיב הידוע ,אדמונד דה
רוטשילד ,לבין זו שבאה אחריה ,אך מציין כי מכלול כלי החרס שנמצא בשני השלבים זהה (Boaz
) .2000: 547-548, 568 pl.1: 13-14, 19 fig:12ייתכן שהבריק בעל שתי הידיות הוא פיתוח של
משפחת כלי עזה השחורים ,בעוד שהבריק בעל הידית האחת היה נחלת יוצרים בכל רחבי המזרח.
במהלך שנות השמונים החלו משווקים דמויי בריקים מפלסטיק בעיצובים ובדרגות איכות שונות
ששימשו לשתייה ,לרחצה לפני התפילה ולשטיפת האיברים המוצנעים בשירותים .כלי בריק ממכע"ש
פורסמו בתל חסי ) ,(Toombs 1985: pl.82-83; Eakins 1988:64, pl. 110בעין-כרם
) .(Saller 1946: 179בתענך ) , (Ziadeh 1995: 238, fig. 13: 8-9בעכו
) ,(Stern 1997: 67, fig. 18:131-132בחורבת עלק שברמת הנדיב
160

) ,(Boaz 2000: 547-548 568, pl.1: 13-14,19, fig:12ברמות נוף בבאר שבע
) ,(Ustinova and Nahshoni 1994:173 fig14:8-12ובחורבת סטף
).(Gibson et al. 1991: fig 23: 2-3

א - 13כוס
שמות :כאס  ,kasכוב ,מורטאס ,כעבורה ,תאלביסה.
דיון :טרם מצאתי כוס ממשפחת כלי עזה השחורים .אני מניח שייצרו כוסות אף על פי שגאת אינו
מזכיר טיפוס זה .ידוע כי המורטאס ,ששימש לדליית מים מהזיר שימש גם לשתייה ,כפי שציין נימר,
כפי שתיארו מיחס וסטבסקי )ראה תיאורם את הטיפוס מורטאס( ,וכנהוג בבית סבי .ידוע שקעריות
קטנות שימשו גם לשתייה .לשתיית קפה השתמשו בכוסות קפה מיובאות ,ותה נהגו לשתות בכוסות
חרסינה .קדרי התקופה ,שהתחרו על כל פלח שוק ,בוודאי לא עמדו מנגד ,וייצרו כוסות מחרס
לאוכלוסיה שנזקקה למוצר זול .דאלמאן כתב ,שלכלים ששימשו לשתייה משמעות מעטה בלבד ,מפני
שבזמן הארוחה מגישים בעיקר חלב או מים ,ואת המים שותים מהבריק בהזלפה לפה הפתוח ובלי
לגעת בשפתיים ,ולכן אין צורך בכוסות .עם זאת ציין דאלמאן ,שקערה קטנה הקרויה סאחן  sahnאו
טסה  ,taseעמדה מוכנה לשתייה .הוא מצטט את כאנעאן ,שראה בבית-ג'אלה ספל שתייה מחרס או
מפח ששימש לשאיבת מים מהזיר ונקרא מורטאס ,ותיאר אותו .אשר לשתיית חלב ,דאלמאן תיעד
ספל )איור  142ב'( הנקרא כאס  kasוגביע זכוכית עם רגל הנקרא קאדאח kadah
).(Dalman VII 1964: 217

א'

ב'

איור  142א'  -גביע זכוכית הנקרא קאדאח ,בתוך .Dalman VII 1964:fig.118:j :ב' -כוס הנקראת
כאס ,בתוך.Dalman VII 1964:fig.118:i :
נימר ציין שלושה טיפוסי כלים המשמשים ככוסות :אל-כוב  -כוס המשמשת לשתיית מים מהשרבה.
אל-מורטאס  -כלי הדומה לכוס ומשמש כפכית דלייה להוצאת מים מהזיר או מהג'ארה וכספל
לשתייתם .הטיפוס השלישי נקרא אל-כעבורה  -כלי קטן המשמש ככוס עם ידית אחת או בלעדיה,
המשמש ילדים לשתיית תה ,לבן וחלב )נימר  .(714 :1989זבולון ציינה שמשתמשים לשתייה ולאכילה
בקעריות ובספלים )איור  (143מזוגגים מבפנים ,ומציגה שתי קעריות וספל )זבולון .(195 ,193 :1978
הקוטר המרבי של הספל כ 10-ס"מ וגובהו כ 7.5-ס"מ.
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איור  :143ספל וקעריות מזוגגים מבפנים ,ממשפחת כלי רשאייה אל-פוח'אר ,בתוך :זבולון .1978:195
בסקר הגולן הדרומי )רות  (31-30 :1984פורסמו כלי מטבח מחרס ,חלקם מעוטרים ,מתוצרת ראשייה
אל-פוח'אר וביניהם קעריות וכלים דמויי ספל )איור .(144

איור  :144כלי חרס מסקר דרום הגולן ,בתוך :רות .31-30 :1984
אנן מציין ,שהשרבה שווקה בדרך כלל בליוויית כוס חרס או זכוכית ) .(Henein 1997:154-155הוא
הציג טיפוס של כוס/פקק לשרבה )איור  , (145הנקראת בערבית-מצרית תאלביסה ,שגובהה  13.3ס"מ,
קוטר מיפתח שפתה  8ס"מ ,קוטר בסיסה  3.5ס"מ ) .(Henein 1997:154התאלביסה ,הנראית ככוס,
שימשה אומנם להגנה על שפת השרבה ,אך לא מן הנמנע הוא ששימשה גם לשתייה.

איור  :145תצלום של תאלביסה מאל-קאסר שבמצרים .התאלביסה משמשת כפקק לשרבה וככוס
לשתיית מים שנמזגו מהשרבה ,בתוך.Henein 1997: ph.67:

א – 14כיור לאגן(
שמות :לאגן  lekenוברבים  ,lekanלאגן ע'סיל ,מע'סל ,טיסט  ,tistטיסטייה  ,testeyyaטיסת אל-
אדן  ,tist al-edenסיפל ע'סיל  ,sifl rasilבטיה ,טבק ,אום אל-סאל  ,וט'אה .wadu
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דיון :גאת אינו מזכיר כלי המיועד במיוחד לרחצה ,אלא מזכיר בהכללה ,שהקדרים מייצרים בין יתר
טיפוסי הכלים ,קערות בגדלים שונים וביניהן :לאגן  lekenוברבים  .(Gatt 1885: 71) lekanבנספח
למאמרו העוסק בתעשיות בעזה ,מונה גאת את הלאגן ומתארו כקערה גדולה ).(Gatt 1885a: 180
מרשימותיו מסתבר ,שהלאגן הוא הקערה הגדולה מבין הקערות ,אך לא מתברר השימוש בו .האם
שימש להגשת מזון ,לרחצה ,או ככלי לבצק  -כערבה או כמשארת.
דאלמאן ,בתארו את כלי הרחצה הסביר שהיה הכרח לחסוך במים ,ושרק במקום אחד בירושלים
מצא אמבטיה מיובאת .לשטיפת הרגליים משתמשים בקערה מעץ או מנחושת שיוחדה לכך בין כלי
הבית ,ומימיה היו מלוכלכים וטמאים .לרחיצת פנים משתמשים בקערה פשוטה .נטילת הידיים לפני
הארוחה ואחריה נעשית בעזרת כד שתיית המים ,הבריק ,שבעזרתו יוצקים מים על הידיים ,ומתחת
להן מניחים קערה לקליטת המים ככיור .בגליל ובחאלב ,לקערות נוסף לוח עם חורים )איור (147
בשביל להניח את הסבון ולהעמיד את הבריק המטפטף לאחר סיום השטיפה .בגליל הוא מכונה
דיסת  distובחאלב ט'יסת .tist
בכפר כאסין שליד חאלב ראה כיור מחרס לרחיצת רגליים עם עמוד אנכי בתווך ,המשמש להנחת
הרגל .לכביסה שימש דוד גדול להרתחה ,הדיסת ,וקערת נחושת הנקראת לאגן .במלחה )כיום שכונה
של ירושלים( ראה קערת נחושת שקוטרה  75ס"מ ששימשה ככיור )איור  :146א' ,ב' למעלה( וקערת
עץ )הנקראת בטיה( שקוטרה  65ס"מ .ברמאללה ראה כלי רחצה המכונה סיפל ע'סיל  .sifl rasilזו
הייתה קערה רחבה מחרס שלה ארבע ידיות וקוטרה  60ס"מ )איור  :146ב' ,למטה(
) .(Dalman VII 1964: 232-233מתיאורי דאלמאן עולה כי לאגן נחושת ,סיפל ע'סיל העשוי חרס,
ט'יסת ,בטיה וקערות שונות מכלי הבית שיוחדו לכך ,שימשו ככיורים לרחצה ולכביסה.

א'

ב'

איור  :146א'  -לאגן נחושת מאחורי קבוצת כלי חרס ,בתוך .Dalman IV 1964: ph.72 :ב' למעלה -
ציור של לאגן נחושת ,למטה  -סיפל ע'סיל מחרס ,בתוך.Dalman VII 1964: fig. 105 :

איור  :147אבזרים ממערכת כלים לשטיפת הידיים ,משמאל דיסת  distמהגליל ,ומימין ט'יסת tist
מחאלב ,בתוך.Dalman VII 1964: fig.105 :
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קרואופוט ,שתיעדה כלי חרס מלאכת-יד בכפרי ההר ,דיווחה שהקדריות בסינג'יל מייצרות ביד כלי
לשטיפת רגליים עם מידרך-רגל הנקרא וט'אה  .waduהכלי משמש להיטהרות לפני התפילה .בג'בע
מייצרים כלי דומה באובניים .בנחלין מייצרים ביד כלי לשטיפת רגליים הנקרא אום אל-סאל) ,אם
התפילות( .הכלי דומה לכלי מסנג'יל ושימש גם הוא לטהרה קודם לתפילה ).(Crowfoot 1932: 180
באל -ג'יב מייצרים קערה גדולה עם ארבע ידיות ,כלי רחצה הנקרא סיפל (Crowfoot 1932: sifl
) .186כלי זה דומה לכלי אותו תיאר והציג דאלמאן.
עארף אל-עארף סיפר ,שהקדרים בעזה מייצרים קערות שטיפה הנקראות לאגן ע'סיל וברבים לגאנאן
ע'סיל )איור  ,(154השונים מכלי הבצק הנקרא עוהן עג'ון וברבים עואויה עג'ון )עארף אל-עארף :1943
.(274
נימר מציג כלים ששימשו ככיורים אך גם לשימושים אחרים .הראשון נקרא אל-מסל ,והוא משמש
לנטילת הידיים לפני הארוחה ולאחריה וגם לפני תפילה .שמו נגזר מהמילה מוסלה ,תפילה בערבית
)נימר  .(710 :1989השני נקרא אל-וט'אה )איור :148א'( ,צורתו כזבדייה ,ושמו ושימושו באו לו
מהמילה היטהרות ,והוא שימש לרחצה לפני התפילה .במרכז הכלי יש עמוד הנקרא מכער בערבית,
והוא מחובר במעין גשר לדופן הכלי .על גבי גשר זה מניחים את הרגל המיועדת לשטיפה .השלישי
נקרא סיפל )איור  148ב'( .קוטר גופו  60עד  80ס"מ ,והוא גדול מהזבדייה ודומה לכלי הנקרא ט'יסת.
הוא משמש לכביסה ,לרחיצת ילדים ,להכנסת מים חמים למקלחת )נימר  ,(714 :1989להעברת טין,
לאיחסון צימוקים ולרסק עגבניות שיובשו )נימר .(710 :1989

א'

ב'

איור  :148א'  -וט'אה .ב'  -סיפל ,בתוך :נימר .719 :1989
אנן הציג שני כיורים מחרס המיועדים לרחצה ולכביסה .האחד נקרא טיסטייה ) testeyyaאיור ,(149
השני ,המשמש לרחיצת ידיים ,מורכב משני חלקים ונקרא טיסת אל-אדן ) test al-edenאיור .(151
הטיסטייה היא קערה שטוחת-בסיס בעלת דופן משופעת ,קצרה יחסית למיפתח בסיסה .גובהה
 9ס"מ ,קוטר מיפתחה המרבי 33.5ס"מ ,קוטר בסיסה  25.5ס"מ ,ותכולתה  3ליטרים .שפת הכלי
מעוטרת ברצועת חבל בהונה ומתחתיה פס סכסך בודד .הטיסטייה משמשת ככלי לכביסה ובתוך
הבית  -לשטיפת כלים וכמעמד שבתוכו מניחים את השרבה .השם טיסטייה נובע מהמילה טיסת
שהיא כיור מפח ,מאלומיניום ,או מנחושת ,המשמש ככלי כביסה ורחצה בכפרי מצרים
).(Henein 1997:146
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א'

ב'

איור  :149א'  -ציור טיסטייה ,בתוך .Henein 1997:fig. 73 :ב'  -תצלום טיסטייה ,אל-קאסר,
מצרים .בתוך.Henein 1997: ph.51 :
כלי הרחצה המיוחד לנטילת ידיים הוא טיסת אל-אדן  ,test al-edenהמורכב משני חלקים :כיור
הנקרא טיסת ) testאיור  ,(151ובתוכו מדף-מסננת הנקרא מאספה ) masfaאיור  .(150אנן מוסר
שהחלו לייצר כלי זה בשנות השלושים של המאה העשרים לערך ,כתחליף זול לכלי הנחושת .הוא נמנה
על הנדוניה שהכלה לוקחת לבית בעלה .לפי המינהג ,בעלת הבית או בת צעירה רוחצות תחילה את ידי
בעל הבית ,ולאחר מכן את ידי יתר המסובים לארוחה .הרוחצות או היוצקים עומדים ,והנוטל ידיו
כורע למרגלותיהם .כשמגיע אורח ,בעל הבית הוא שרוחץ את ידי האורח תחילה ,ללא הבדל בגילו או
במעמדו .נשים מבוגרות משתמשות בכלי זה גם לרחצת הפנים .הכלי מיוצר בדרך כלל בחודשי הקייץ.
צורת המיסננת כמיכסה מחורר ,נקב אחד בקוטר  6מ"מ במרכז החלק הצר ,ובדפנות מצויים  9נקבים
בקוטר של  4מ"מ כל אחד .המים הנוצקים עוברים בנקבים לכלי האיסוף ,הטיסת .גובהו  6.5ס"מ,
קוטר מיפתח שפתו  11.4ס"מ ,קוטר מיפתחו המרבי  14ס"מ ,קוטר בסיסו  5.6ס"מ .על גבי המיסננת
היו מניחים סבון לשימוש נוטל הידיים ובסיום הנטילה היו מניחים את האיבריק על גבי המיסננת
).(Henein 1997:148

איור  :150א'  -ציור מסננת )מאספה( ,בתוך .Henein 1997:fig. 75 :ב'  -תצלום מיסננת )מאספה(,
אל-קאסר ,מצרים .בתוךHenein 1997: ph.51 :
הטיסת צורתו כקערה מזווה ,שפתו מעובה כלפי חוץ ובסיסו ישר ,גובהה  15.7ס"מ ,קוטר מיפתח
שפתה  31ס"מ ,קוטר מיפתחה המרבי  33.4ס"מ ,קוטר בסיסה  19.6ס"מ ).(Henein 1997:146,148
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א'

ב'

ג'

איור  :151א'  -תצלום טיסת ,בתוך . Henein 1997:ph.53 :ב'  -ציור של טיסת ובתוכו מיסננת
הנקראת מאספה .בתוך .(Henein 1997: fig. 74) :ג'  -תצלום של טיסת עם מיסננת ,בתוך:
) ,(Henein 1997:ph.52מאל-קאסר ,מצרים.
בחרתי להציג תצלומים של כלי נחושת ששימשו לרחצה ) (152ולכביסה )איור  (153מאוסף פרטי ,על
מנת להציג ולהדגיש מה שדאלמאן תיעד בתצלום ובציור .כלי נחושת אלו יוצרו גם בחרס כמוצרי
צריכה במחירים שווים לכל נפש ובגדלים שונים.

איור  :152מערכת לנטילת ידיים מנחושת :דיסת ,מאספה ואיבריק.

איור  :153ארבעה כיורי נחושת לרחצה בגדלים שונים.
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כיורים לכביסה

איור  :154מחיי היום-יום במעיין הבתולה בנצרת :כובסות ,כיורים ,ומילוי ג'ארות במים ,בתוך:
רוג'רס .108: 1984
לערבה בצורתו אך נבדל ממנה בכך שהוא מעוטר .אנן הציג את
בחרתי להציג ככיור כלי הדומה ֵ
הטיסטייה ככלי לכביסה ולרחצה ,שהוא היחיד שמעוטר בין טיפוסי הקערות הגדולות .עיטורו
פונקציונלי ומרמז על ייעודו  -כלי המשמש לכביסה ולרחצה; בעוד שהאחרים ,שאינם מעוטרים ,נועדו
ללישת הבצק ולשמירת השאור .הן בטיסטייה המצרית והן בקערת הכביסה-הכיור ,שאני מציע
העיטור מופיע בשני מקומות זהים בשפת הכלי ומתחתיה .לא מצאתי כלי חרס ממכע"ש המשמש
לנטילת ידיים ,כדוגמת הטיסת המצרי בעל הגוף המזווה והשפה המפושקת.
קטלוג
כיור מתת-טיפוס  -1מעוטר ,בעל דופן משופעת
תאריך1900 - 1700 :
קוטר מיפתח השפה :כ 38 -ס"מ
קוטר מרבי :כ 45 -ס"מ
תיאור :לכלי שפה מדורגת במדרגה אחת ,דופנו ישרה ,בסיסו היה כנראה בסיס טבעת וכפתור
במרכזו.
עיטור :הכלי מעוטר בדיקור ,על שפתו עיטור שקוע של טביעות אופקיות ,בדופן הכלי בחלק העליון
וסמוך לשפה  -רצועה בודדה עם עיטור שקוע בדגם סרט חצי אידרה.
מוצא :שייח אבו-אובל
תפוצה :למרגלות תל ג'מה )) (Schaefer 1989:fig.7:6ראה כיור מתת-טיפוס 1א'( ,ביפו
).(Kletter 2004: fig.10:2
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איור  :155ציור ותצלום של שבר כיור מתת-טיפוס  ,1מעוטר עם דופן משופעת ,שייח אבו-אובל.
כיורמתת-טיפוס 1א'  -מעוטר ,דופן כמעט אנכית
תאריך1900 - 1700 :
תיאור :שבר כיור ,השפה מדורגת במדרגה אחת ,דופן כמעט אנכית.
עיטור :הכלי מעוטר בשפתו בעיטור שקוע של טביעות אופקיות רחבות ,שאינן נוגעות זו בזו .בדופן
הכלי ,בחלק העליון וסמוך לשפה ,עיטור שקוע של שתי רצועות של טביעות אופקיות רחבות שאינן
נוגעות זו בזו.
מוצא :למרגלות תל ג'מה ).(Schaefer 1989:fig.7:6
תפוצה :דומה לכיור מקבר שייח אבו-אובל.
דיון :שפר מציע לתארך את מימצא כלי החרס העשויים מקרמיקה אפורה  -הלא הם משפחת כלי
עזה השחורים  -בתקופה הממלוכית ,קביעה שאינני מקבל.

איור  :156ציור שבר כיור 1א' ,מעוטר ,דופן כמעט אנכית ,בתוך :תל ג'מה .Schaefer 1989:fig.7:6 ,
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ב[ כלי חימום והבערת אש
ב - 1כופח
שמות :כופח ,כירה ,מוקדה ,מג'רה ,טבח ,כנונא ,קאנון ,מנגל
דיון :טרם נמצא כופח ממשפחת כלי עזה השחורים ,אך אני מניח שטיפוס כלי זה יוצר בבתי היוצר
בעזה .הכופח הוא כלי בישול מיטלטל ,המשמש ככירה קטנה ועשוי מחומרים שונים :חרס ,נחושת,
ברזל ,בדיל ואבן .במיגזר הכפרי נעשו הכופחים המסורתיים מטין ביד ,בדרך כלל בידי הנשים ,ונצרפו
צריפה קצרה ובטמפרטורה נמוכה בבורות רדודים .תעשיית כלי החרס ,שסיפקה כלים למיגזר
העירוני ,הכפרי והנוודי והתחרתה ככל תעשייה על כל פלח שוק ,ייצרה מוצרים דומים כדי לספק את
צורכי התושבים.דאלמאן ציין מיספר תת-טיפוסים של כופחים :א[ קערות כירה הנקראות קאנון
ב[ כיריים פתוחים ,הנקראים מוקדה )איור  :157ב'( שהיו
ומהם עמוקות ושטוחות )איור  :157א'(.
ביניהם נטולי-קרקעית ,עם קרקעית קטנה ,או עם קרקעית גדולה .ג[ כירות בישול סגורות הנקראות
טבח ).(Dalman VII 1964: 196-198

א'

ב'

איור  :157א'  -שתי כירות מטיפוס קאנון ,העליונה שטוחה ,התחתונה עמוקה ,בתוך:
 . Dalman VII 1964: fig 97ב'  -כלי מטיפוס מוקדה המוסק בענפי סירה קוצנית ועליו מונחת
קדרת בישול ,קידרה; לידם מונח מגש-מיקלעת קש מטיפוס טאבאק וקערת עץ ,בתוך:
.Dalman VII 1964: fig 98
סטבסקי תיאר את הכופח ,וציין את השם מג'רה שהוא "תנור קטן עשוי חומר לשפות עליו את הקדרה
או הקומקום ,בימות החורף מכניסים אותו לחדר המעון ,להתחמם בו ,ואם אין בחדר מוצא לעשן
פותחים מזמן לזמן את הדלת לרגע ,להוציא את העשן ולהכניס מעט אויר צח" )סטבסקי תש"ו.(66 :
הוא מבדיל בין הכופח לבין הכירה אותה הוא מכנה מינג'ל או גנון )קאנון( ומתאר שהיא "עשויה
חומר ,פח או עץ כעין תיבה פתוחה מלאה אפר ,הנתונה על ארבע כרעי עץ ,ששופתים עליה את הקפה"
)סטבסקי תש"ו.(70 :
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אביצור מציין את המוקד ,מוקדה בערבית ,את הכירה או הכופח הנקרא בערבית טבח ,מנגל או מנקל
והדומה לו הכנונא ובערבית כנון )איורים " .(159 ,158כלים אלו קטנים ,ניתנים לטלטול ,להם
קרקעית וחלל פנימי שנועד להבערת חומרי דלק שבערו בו .המוקד  -מוקדה ,כלי עשוי טין ,בעל
קרקעית וחצובה בעלת שלוש רגליים )פטפוטים בלשון המשנה; כלים ו' ,א' ( עליה הונח כלי האפייה.
הכלי נמצא בדרך כלל מחוץ לחדר המגורים ,הוא הוסק בכל חומר בעירה שנמצא ולפיכך העלה עשן
רב .הכירה או הכופח ,כלי מיטלטל ,עשוי טין לרוב בלתי צרוף ,המובער בפחמי עץ .בדרך כלל צורתו
גלילית ,עם כרעיים קצרות וחלל פנימי ,מעליו קערה מחוררת ,על שפתה לעתים בליטות קוניות קטנות
להחזקת כלי הבישול .החורים בתחתית הקערה משמשים הן לליבוי הגחלים מזרימת חמצן והן
לניקוז האפר היורד דרכם והניתן להוצאה .הם משמשים לצורכי אפייה ובישול באמצעות מחבת או
קימורית  -סאג' ,המונחת מעליהם וכתנורי חימום בימי החורף הקרים .בדורות האחרונים הרבו
להשתמש בכירות נחושת או ברזל בעיקר בערים ומהם מנחושת שדמו לכנון .תפקיד דומה משמש
הכלי הנקרא כנונא ובערבית כנון כאחרים שהוא גם כלי מיטלטל עשוי טין ,לכלי רגל וקערה רדודה
מעליו יש ובשפתו נעשו שקעים .הכלי מוחזק בתוך המעון ומובער בפחמי עץ ,בדורות האחרונים נועד
לשפיתת תה וקפה" )אביצור .(135 ,116 ,109 :1976

ג'
ב'
א'
איור  :158א'  -כופחי טין מן המאה העשרים ,בתוך :אביצור  :1976איור  .310ב'  -כירת ברזל -מנגל,
בתוך :אביצור  :1976איור  .311ג'  -מוקד חצובה-מוקדה עשוי טין ועליו קדרה ,בתוך:
אביצור  :1976איור .308

מוקדה

טאבונים

איור  :159מוקדים עם קרקעית וטאבונים ,בתוך :אביצור  :1976איור .360
שם נוסף ,שנזכר בראיונות שערכתי בקרב יוצאי כורדיסטאן התורכית ככלי לחימום הבית ,הוא
התנורה .הכלי הוא מנגל מנחושת ,מחרס או מפח נפט שהותאם לשימוש ,ובו היו מניחים גחלים.
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בחורף היו מניחים עליו מגש נחושת ומעליו שמיכה גדולה ,בני הבית נהגו לשבת סביבו כשהם מכסים
את רגליהם וידיהם בשמיכה.
באנציקלופדיה לפולקלור פלסטיני נזכרים הקאנון והמוקדה .נימר ציין כי כלים אלו נעשו ביד ,עם
חומר מלכד מקש ,ללא תוספת כתש ואבקת כלי חרס .הקאנון משמש להבערת אש לחימום בחורף;
זהו כלי מרובע ובו שני פתחים או יותר .למוקדה שלוש נקודות בולטות עליהן מניחים את הדיסט או
הטאנג'רה ומתחתם מבעירים אש בזמן הבישול )נימר . (712 :1989
בחוברת העוסקת בדקל התמר ובמוצריו פורסם כופח דמוי עציץ )איור :160א'( ממרוקו .כופח זה
שימש כאביק לאידוי מיץ התמרים ולזיקוק יין שרף ממנו )איילון ,נוסינוביץ ורוזן  .(79 :1987שפתו
מעובה ופונה החוצה ,ועליה שלוש בליטות דמויות טרפז היוצרות כעין חצובה .הכלי שנועד לחימום
הונח על הבליטות; בחלקו העליון נקרעו פתחים עגולים ,ובסיסו היה כנראה בסיס טבעת .אהרל'ה בן
אריה מצא בבית היוצר של אבו-שפיק יונס אל-מצרי בעזה כלי דומי כן )איור :160ב'( שנעשה בשעה
שחדלו לייצר במקום את כלי עזה השחורים .הכלי עשוי מטין אדמדם ,גובהו  26ס"מ ,קוטרו התחתון
 23ס"מ ,קוטרו העליון  18.5ס"מ ולו ארבעה חורים בקוטר של כ 2-ס"מ כל אחד .אפשר שכלי גלילי
זה ,הדומה לגליל חרס למעקה שחורר ,שימש ככן או ככופח חסר-בסיס לחימום הקדרות וסירי
הבישול.

א'

ב'

איור  :160א'  -כופח דמוי עציץ ,המשמש להבערת אש במתקן לזיקוק אלכוהול ,בתוך:
איילון ,נוסינוביץ ורוזן  :1987איור  .103ב' – האם זהו כופח? כן? גליל חרס למעקה שחורר? עזה.
סיכום:
הכופחים למיניהם מקורם בכלי הקטורת הידועים שאותם ייצרו מחרס ,מאבן וממתכת כבר מן
התקופה הכלקוליתית .כופחי התקופה העות'מאנית המאוחרת ממשיכים את מסורת כלי החרס
העשויים ביד .אלו עברו צריפה קלה או שלא נצרפו כלל לפני השימוש בהם ,והשתבחו והתקשו בשעה
שהובערו בהם חומרי הבעירה :עצים ,גחלים ,גללים וכו' .הכלים חיקו או חוקו בחרס על גבי אובניים,
ובמתכת .ממתככת הם יוצרו בנחושת ,בברזל ובפליז ,בעיצובים מגוונים .אין לי ספק שהדרישה
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לכלים אלו והצורך לכבוש כל פלח שוק ,הביאו את קדרי תעשיית כלי עזה השחורים לייצר כופחים,
אולי כדוגמת הכופח ממרוקו )איור :160א'( ששימושו ככלי חימום מיטלטל ברור מאוד.

ג[ כלי הכנת מזון
ג - 1קדרה
שמות :קדרה ,פארור )פערור( ,קידרה  ,qidra ,kederדיסט ,טאסה ,טשטוש ,קבעה.
דיון :טרם מצאתי קדרה ממשפחת כלי עזה השחורים .על פי עדותו של גאת בעזה ייצרו הקדרים
קידרה  ,kederשהוא סיר בצורת כרס עם פתח קטן ,השונה מכלי הנקרא טאנג'רה  tungeraהמתואר
כסיר בישול ) .(Gatt 1885a: 180משום כך ,ומסיבות נוספות המובאות בהמשך ,התחזקה בי ההנחה
שעל משפחת כלי עזה השחורים נמנו גם קדרות.
באואר תיאר את הקידרה כסיר בישול בטנוני עם שתי ידיות דמויות צדף ,בשונה מהטאנג'רה שהיא
סיר בישול או קדרת טיגון ) .(Bauer 1903;74דאלמאן בתארו את הקדרה כותב שהקדרה מיוצרת
ביד הנשים; היא שימשה לחימום מים וחלב ,לבישול בשר ,דייסה ,אורז וירקות )איור  .(161הוא
מצטט את באואר שציין שבא-סלט היא נקראת טשטוש .הוא ציטט פתגם מפתגמי אבו-טילו שתיעד
אמרות הקשורות לקדרה המפויחת מעשן האש" :אמרה הקערה לקידרה :את פלאחית שחורה ,ענתה
לה הקידרה :שתינו באנו על החמור מאותו בית היוצר" ).(Dalman VII 1964 : 198-201
קידרה

א'

ב'

איור  :161א'  -קדרת בישול מסורתית עשויה ביד ,קוטרה  32ס"מ ,גובהה  16ס"מ  ,שתי ידיות
"אוזן" מתרוממות מעבר לשפתה ,בתוך . Dalman IV 1964:ph.11 :ב'  -ציור של קדרת בישול
ומיכסה )ע'רטה( עם ידית ,בתוך.Dalman VII 1964:fig.104: aa :
עארף אל-עארף ציין שלושה טיפוסי כלים שונים המשמשים לבישול :סירים )טנאג'ר ,טנג'רה( ,כלי
בישול )אוהן אלט'ה ( וקדרות אורז ) קודר אלרוז( )עארף אל-עארף  .( 274 :1943ניתן להניח שקדרת
האורז היא הקידרה-קדרת בישול ,שכן כבר דאלמאן ציין שבקידרה מבשלים אורז.
קראופוט עוסקת באריכות בסירי הבישול העשויים ביד ,במאמרה הדן בכלי חרס עתיקים ומודרניים.
היא ציינה מיספר מקומות בהם נמצאו קדרות עשויות ביד בחפירות בארץ-ישראל ומהם :בחפירותיה
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בכנסיית יוחנן הקדוש המטביל בסבסטיה ,בחפירות גרנט בבית שמש ,בחפירות מנזר אובטימיוס
שנערכו בהנהלת צ'יטי ובחפירות תל עג'ול שנערכו בהנהלת פיטרי.
הקדרות התגלו במכלולים שתוארכו בין המאות ה 10-ל 15-וכהגדרתה  -ימי הביניים.
קראופוט הבחינה כי סיר הבישול מחפירותיה דומה להפליא לסירי הבישול שבשימוש אנשי סבסטיה
המיוצרים בכפר ליבאד  kufr lebbadשליד טול-כרם ולסירי אל-ג’ייב)איור  .(162הסירים נבדלים
בידיות ודומים בחצצים הנוצצים ,הנראים למרות מירוק הכלי.
קראופוט תיארה את דרך ייצור הקדרה בידי קדרית בת הכפר ליבאד המתגוררת בסבסטיה ואת
הרכב החומר שלה .החומר שצבעו אפור וגירי הובא מבורקה המצוי במרחק שעתיים ,שלוש .החומר
מכיל כמות קטנה של גבישי קלציט שהובאו על גבי גמל מהכפר קדום  kufr qaddumהנמצא כ 5-ק"מ
ממערב לסבסטיה .גבישי הקלציט שוברו תחילה באמצעות פטיש אבן קטן ,אחר-כך נטחנו בידי שתי
נשים במטחנת קמח ידנית ,ולבסוף נופה החומר בנפה .תערובת החומר כללה שני שליש טין ושליש
קלציט )המכונה מלח( שעורבבו במים .בניית הכלי נמשכה בין יומיים לשלושה .ביום הראשון עוצב
חלקו התחתון עד לנקודת חיבור הידיות ,ביום השני הורכבו הידיות ,שהוכנו כנקניקיות ,ועם
התקשותן עוצבו לצורה הרצויה .צוואר הכלי עובד בדרך דומה ,תחילה כנקניק שחובר לכלי ואט-אט
הורם ועוצב כרצוי .אחרי שייצור הכלי נשלם ,הוא הועמד לייבוש ליומיים ,שלושה .בעודו קשה כעור,
עבר הכלי טיפול בסכין .בסיסו ,שהיה עד כה שטוח ,מעוגל בעזרת הסכין ,ידיותיו מטופלות לפי
הצורך ,וכל חלק ממרכיביו מקבל את המגע האחרון הנדרש .אחרי שעוצב הכלי מצפים אותו בחומר
שהומס במים ,ולבסוף ממרקים אותו בעזרת צדף .הקדרית סיפרה ,שאמה נהגה לעטר את צוואר סירי
הבישול בציפוי אדום המופק משברי כלי חרס אדומים .לשאלה ,מדוע לא מעטרים את סירי הבישול
בכפר ליבאד ,השיבה שלא שימושי לעטר סיר בישול.
בשלב הסופי הכלי נזקק להמשך ייבוש .ישנם כאלה שמכניסים אותו לבית הטבון החם והמעשן,
פעולה המונעת את היסדקות הכלי בשעת צריפתו .פעולה זו מכונה עישון מודאח'אן ).(mudakhkhan
הצריפה )בערבית משתמשים בפועל לצלות ,צלייה  ( mishwaנעשית בכיבשן פתוח ,בזמן שדי בעוצמת
הרוח הנושבת כדי להפיח את האש .הקדרית עורמת את הכלים ,ומניחה עליהם את חומרי הבעירה
הכוללים ענפים יבשים וגללי בעלי חיים  -שהוכנו מבעוד מועד ועוצבו בתבניות  -ומבעירה אותם.
הצריפה נמשכת כשעה ,ובמהלכה מוזנת האש מפעם לפעם בחומרי בעירה .ההחלטה ,מתי הסתיימה
הצריפה ,נעשית לאחר מירוק קטע מכלי .כשמתקבלת התוצאה הרצויה ,מוציאים הכלים אחד אחד
מהאש בעזרת מקל ארוך ).(Crowfoot 1932:179-186
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ג'
ב'
א'
איור  :162א'  -קדרה מתוצרת הכפר אל-ג'יב .ב'  -נשים מכינות כלי חרס בכפר אל-ג'ייב .ג'  -אישה
מכינה קדרות בישול בכפר ליבאד ,בתוך.Crowfoot 1932:fig. 7,8,10 :
סאלר ציין כי במהלך חפירות מנזר סנט ג'והן בעין כרם נמצאו שברים מסירי בישול מודרניים .הכלים
זוהו ללא קושי על פי החרס העשוי טין ומצופה ,על פי הידיות המעוצבות כאוזן והנקב שבהן ,ועל פי
עיטורם .סאלר הניח כי הם מודרניים משתי סיבות עיקריות :א[ המקום והמכלול בו נמצאו תוארך
לשתי המאות האחרונות של האימפריה העות'מאנית .ב[ הסירים היו זהים לאלו שנמכרו בעיר
ושימשו בחיי היום-יום .סאלר שמע מקונה בכפר עין כרם שקדרותיו נעשו באל-ג’יבהסמוכה לנבי-
סמואל וכי כלים דומים לה מיוצרים גם בכפר ליבאד .עוד הוסיף סאלר ,שתהליך ייצורם נצפה על ידי
קראופוט ).( Saller 1946:179
מיחס כותב שהקידרה היא הקדרה או פארור )פערור( .היא עשויה חרס ומצויה בכל בית )מיחס
תרצ"ז .(14 :סטבסקי מתאר את הקדרה כ"כלי חרס עבה עם שתי בליטות משני עבריה ,להרימה
ולהורידה מעל האש" )סטבסקי תש"ו .(66 :אביצור ציין שהקידרה שימשה כסיר בישול והייתה כלי
המטבח השכיח ביותר בשימוש כל שכבות העם .לקידרה יש ידיות מדף רחבות על הכתף )אביצור
תשל"ו.(64:
יהושע מספר שבשכונותיה של ירושלים היו נשים תימניות שייצרו קדרות אשר התחרו ביופיין
ואיכותן בקדרות שיוצרו ונמכרו בחברון )יהושע  .( 58 :1978שייפר ,כסאלר ,סקר את מימצא הקדרות
בעקבות מימצא של סירי בישול עשויים ביד במהלך חפירותיו בג'מה שבנגב הצפוני -מערבי .הוא
מציין ,שבנוסף לאזכורם בסבסטיה ובתל עג'ול ,הם נמצאו גם בדיבון בחפירותיו של טשינגהאם
ובעפולה בחפירותיו של דותן .כאחרים )ובניגוד לסאלר( ,גם הוא דבק בהנחה שזמנם הוא מהמאות ה-
 15 -11לספירה .הוא אישר שאכן מייצרים כמותם בכפר ליבאד ,כפי שקראופוט תיארה ,אך הדגיש
שהם נבדלים בעיצוב הידיות ,הקלציט שבהם טחון דק יותר ,והם דומים יותר לאלו המיוצרים באל-
ג'ייב .לדעתו ,כלי אל-ג’יבהופצו בשוקי ירושלים ,ירדן ועזה .הוא הדגיש שתעשיית כלי החרס
המודרנית בעזה אינה מייצרת טיפוס זה או כל טיפוס אחר של סיר בישול בעל בסיס מעוגל ,העמיד
בפני מגע ישיר עם האש על ידי התפשטות ) .( Schaefer 1989:43-46זיאדה (Ziadeh
) 1995:fig.10:1-5פירסמה  5תת-טיפוסים של סירי בישול עשויים ביד מחפירות תענך 4 :בסגנון
הקידרות שתוארו לעיל ,ואחד שצורתו כסירי הבישול מטיפוס הטאנג'רה )טיפוס ב .(3כמו כן פורסמו
סירי בישול עשויים על גבי אובניים ) (Ziadeh 1995:fig.14:5,6,8, 15:1-2שאחדים מהם דומים
לקידרות .סירי הבישול העשויים על גבי אובניים נמצאו בשכבות  8-6שזמנן מסוף המאה ה 15-ועד
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למחצית השנייה של המאה ה .17-ואילו סירי הבישול העשויים ביד נמצאו בשכבות  12 -6שזמנם
מסוף המאה ה 15-ועד  .1950בדגימות הפטרוגראפיות של כלי החרס העות'מאניים מתענך ,הובחנו 9
סוגים שונים של חומר ) ,(9 -1ששימשו בייצור כלי החרס .שני סוגי חומר ) ,(2 -1שכיחים בכלי החרס
העשויים ביד ,יתר השבעה ) ,(9 -3שימשו לייצור כלי חרס עשויים על גבי אובניים .הרכב החומר של
קבוצה  - 1שמרבית הכלים שייכים אליה ,והם סירי בישול מתאפיין בתוספת קלציט כטמפר .הרכב
החומר של תת-קבוצה  ,d2דומה במידה מסויימת להרכב החומר של קבוצה  1ולהרכב החומר של
הכלים העשויים על גבי אובניים .על סמך כל אלו זיאדה מניחה ,שבסביבת תענך היה ,ככל הנראה,
בית יוצר שייצר כלי חרס באובניים ) .(Ziadeh 1995: 220אנן מציג בין כלי החרס המיוצרים באל-
קאסר שבמצרים קדרת בישול הנקראת דיסט )איור  ,(163המיוצרת ביד ,בידי נשים ,בבתיהן או בבתי
הקונים .החומר המשמש לייצור הקדרה כולל חומר רגיל מבתי היוצר בתוספת  30%שמוט ,תערובת
המשפרת את עמידות החרס בחום .לאחר שהתערובת מוכנה ,לשים אותה ,ואז לוקחים ממנה כמות
המספיקה ליצירת קדרה ,ומניחים על גבי דיסקת חרס עגולה .תוך כדי סיבוב הדיסקה מרימים ביד
הימנית את החומר ליצירת דפנות הכלי מבפנים כלפי חוץ ,בעוד שהיד השמאלית תומכת את הדופן
המתגבהת .משעוצבה צורתו של הכלי ,הוא מוצב לייבוש זמן-מה ,כדי לאפשר את חיבור שתי ידיותיו.
אחרי חיבור הידיות הוא ממשיך לעמוד עד לייבושו המוחלט ואחר-כך עובר צריפה קלה .גובה הקדרה
 25ס"מ ,מפתחה  9.6ס"מ ,קוטרה המרבי  30ס"מ ,נפחה  4.4ליטר .יש המורחים על הקדרה מבחוץ
שומן מומס או פסולת סוכר לפני תחילת השימוש בה; כאשר הקדרה באה במגע עם האש ,החומרים
האלו משחירים אותה ,אוטמים את נקבוביותיה ומקשים את הכלי .ובדומה לפתגם הארץ-ישראלי
אומר הפתגם המצרי" :אומר התרווד לקדרה :כמה שחורה ומכוערת את ,עונה לו :שנינו ילדי אותו
מטבח" ). ( Henein 1997:180

איור  :163ציור ותצלום של קדרה ,בתוך ,Henein 1997:fig.121, ph.95 :אל-קאסר ,מצרים.
סאלם מציין כי הכפר אל-ג’יב)גבעון( היה ידוע כמרכז קדרות .בכפר ,שבזמנו מנה כ 2,000-נפש ,הייתה
קבוצה של  20קדריות שעסקו בייצור כלי חרס ואילו בראשית שנות השמונים נותרה אחת בלבד
).(Salem 1999:70
נימר כותב כי אל-קדרה )איור  (164היא קדרת הבישול ,בעלת שתי ידיות )ע'רוטאן( ,מיוצרת בגדלים
שונים המותאמים לתבשיל ולגודל המשפחה ,קוטרה  40 -30ס"מ ,הקטנה נקראת קבעה ומשמשת
במשפחות קטנות .הבישול בקדרה נעשה על גבי אש הבוערת במוקדה שהיא כופח ,הקדרה מיוצרת
עדיין באל-ג'ייב ,ג'בע וג'נין )נימר .(714 ,711 :1989
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איור  :164קדרת הבישול בתוך :נימר .709:1989
הדיסט מכונה טאסה בפי הבדואים מבקעת באר-שבע ,ומשמש לבישול שעורה ועדשים.
לסירי בישול שבהרכב הטין שלהם קלציט ממסורת ארוכה .דאלמאן מתאר כיצד הנשים מביאות
אדמת חרסית מחורבת אנזייה ומערבבות אותה עם קווארץ טחון )חאג'אר מילח'( להכנת הקדרות
) .(Dalman VII 1964 :198-201שייפר מניח שלקלציט יש תפקיד פונקציונלי בלבד (Schaefer
) .1989:43-44ייתכן שהתקבל ונשמר בחברה המסורתית כמשמר הטעמים הרצויים בבישול.
באל-קאסר שבמצרים ,כך מסתבר ,הקדרות אינן מיוצרות בבית היוצר על גבי אובניים ביד הקדרים,
אלא בכפר ,בידי נשים ,בבתיהן או בבתי הלקוחות .הטין ששימש את הנשים להכנתן כנראה שהביקוש
לקדרות במיגזר העירוני שהיה גדול מאשר במיגזר הכפרי ,הוא שהביא לייצורן על גבי אובניים ,או
ביד בבתי יוצר ,או שהכלים יוצרו במקום סמוך לבתי היוצר ,מחומר שהוכן בבתי היוצר בתוספת
קלציט ,כפי שעולה מניתוח הרכב החומר של קבוצה  b2מתענך ומאל-קאסר שבמצרים .ניתן להניח
שבבתי היוצר בעזה ובחברון )כפי שציינו גאת ,עארף אל-עארף ויהושע( יוצרו קדרות עשויות ביד או
כלים דומים על גבי אובניים .קדרות שבהרכבן ,בצורתן ובטעם תבשיליהן התחרו בקדרות שנמכרו
בשווקים ונעשו ביד באל-ג’יב ,ליבאד ,סנג'יל ובכפרים אחרים ואף בידי תימניות בירושלים.
אומנם ,אין בידי קדרה ממשפחת כלי עזה השחורים אך קדרות בישול עשויות על גבי אובניים נמצאו
בחפירות תענך ופורסמו ) .(Ziadeh 1995:fig. 10:1-5, 14:5,8, 15:1-2כמו כן פורסמו קדרות בישול
עשויות ביד מסטף שבהרי יהודה ) ,(Gibson et al.1991:fig.20:4-6מג'מה ) Schaefer 1989:fig
 ,(8:1-4מחורבת עלק שברמת הנדיב ) (Adrian 2000: pl.II:12ומעפולה )דותן  :1955ציור .(18 :8
קדרות מעין אלו נמצאו גם בדיבון ,בירושלים ,בעין כרם ,בסבסטיה ,בתל עג'ול ובחורבת חני מערב
) .(Lass 2003:fig.31:5-6אם ייערך פעם מחקר על מקור החומר בקדרות ,אפשר יהיה להציע ,מאיזה
בית יוצר הגיעו על גב החמור.

ג – 2סיר בישול טאנג'רה(
שמות :טאנג'רה,סיר בישול
דיון :גאת ,בניספח למאמרו העוסק בתעשיית כלי החרס בעזה ,מציין כי בעזה מייצרים הקדרים סיר
בישול מטיפוס טאנג'רה  .(Gatt 1885a: 180) tungeraבאואר מציין את הטאנג'רה ומתארה כסיר
בישול או כקדרת טיגון ) .(Bauer 1903: 74עארף אל-עארף ציין כי בעזה מייצרים שלושה טיפוסי
כלים שונים המשמשים לבישול :סירים )טנאג'ר ,ט'נג'רה( ,כלי בישול )אוהן אלט'ה( וקדרות אורז
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)קודר אלרוז( )עארף אל-עארף  .( 274 :1943דאלמאן תיאר כמה כלי בישול וטיגון ומהם את
הטאנג'רה )איור  (165שהיא סיר בישול עם מיכסה מנחושת מצופה בדיל .הכלי משמש להכנת
ממולאים הנקראים בערבית מחשי ואורז .נוסף לכך הזכיר סיר חרס עם ידית הנקרא מעלאת melat
או טושט ) tustאיור :165ב'( ,סיר בישול מחרס הנקרא טשטוש  tastusואת הקידרה שהיא הקדרה.
טאנג'רה

קדרה

ב'
א'
איור  :165א'  -סיר בישול ומיכסה מנחושת הנקרא טאנג'רה וקדרת הבישול המסורתית העשויה ביד,
בתוך . Dalman IV 1964:ph.11:ב'  -כלי בישול ומהם טאנג'רה עם מיכסה מנחושת ב , g-מעלאת
או טושט ב ,a -טשטוש ב ,e-בתוך.Dalman VII 1964: fig.104 :
מיחס דיווח" :הכלים המשמשים לבישול ,רובם חרס ומיעוטם נחושת והמעולים שבהם הם :הדשת
שהיא יורה גדולה של נחושת ,בה מבשלים את הבשר בימי שמחה וחג .בשאר ימות השנה ,מרתיחים
בתוכה את הבגדים לפני הכביסה .הטאנג'רה שהיא סיר או יורה קטנה ,עשויה נחושת ומשמשת
לבישול יום יום" )מיחס תרצ"ו.(13-14 :
סטבסקי הזכיר את הטאנג'רה ותיארה כסיר נחושת לבישול יומיומי .הוא ציין את הדיסת ובעברית
יורה ,ואותו תיאר ככלי נחושת גדול או דוד ,המשמש לבישול הבשר והאורז בימי חג ,בעת שימחה
משפחתית ,לקבלת אורחים ,וכן להרתחת הכבסים )סטבסקי תש"ו.(65 :
אנן מציג סיר בישול הנקרא קדרת הפול )איור  qedret al-ful (166ובכפרים באלאט וטנידה נקרא גם
דאמאשה .הכלי עשוי מטין לבן ומשמש כסיר לבישול פול ועדשים .גובהו  21.7ס"מ ,מיפתחו  8ס"מ,
קוטר גופו המרבי  17.6ס"מ ,קוטר בסיסו  7ס"מ ונפחו  2.4ס"מ .לכלי ידית אחת המשוכה משפתו
לכתפו ,בסיסו כמעט שטוח ומרכזו בולט מעט החוצה .בדומה לכלי חליבה ואיחסון החמאה גם כלי זה
אינו יציב .בזמן הבישול ,בטבון הלחם או בכלי חימום אחר ,הכלי מונח בתוך חומרי הבעירה
המייצבים אותו .בגלל מגעו הישיר עם אש היו ממרקים אותו על מנת לסגור את הנקבוביות שבחרס.
אפר האש עוזר גם הוא באטימת הנקבוביות .לפני השימוש הראשון ,מרחו את הכלי מבחוץ בגללי
פרות והניחוהו על האש זמן-מה .אחרים נהגו למרוח את הכלי מבחוץ בשומן אליית כבשים ולהניח
אותו על האש ,וזאת מיספר פעמים .על פי המסורת ,פעולות אלו מונעות את שבירות הכלי .אחרים
טענו ,שהפעולה תורמת לטעמו המיוחד של תבשיל הפול והעדשים ).(Henein 1997:170-171
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איור  :166ציור וצילום קדרת הפול ,בתוך.Henein 1997fig.81 ph.40 :
סאלם ציין ,בתחילת שנות השמונים ,שבחברון עדיין מייצרים סירי בישול שהם בין הכלים
המבוקשים ביותר ,כמו הבריק והשרבה ).(Salem 1999:72
קטלוג
טאנג'רה מתת-טיפוס  -1בסיס טבור מצולע
תאריך1948 -1700 :
גובה הכלי 22 :ס"מ
קוטר השפה 16.5 :ס"מ
קוטר הפתח 12.5 :ס"מ
קוטר מרבי של הגוף  24 :ס"מ
קוטר הבסיס 15 :ס"מ
תיאור :הכלי דמוי שק ,שפתו משוקעת לצורך הנחת מיכסה ,לכלי שתי ידיות שנמשכו מבסיס צווארו
לכתפיו ,בסיסו מעוגל עם צילוע עדין ובמרכזו טבור.
מוצא :סומייאל אלח'ליל )חורבות כפר ושרידי מצודה צלבנית? מצפון מזרח לפלוג'ה(.

איור  :167טאנג'רה  ,1בסיס טבור מצולע.
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טאנג'רה מתת-טיפוס  -2בסיס מעוגל חלק
תאריך1948 -1700 :
גובה הכלי 23.5 :ס"מ
קוטר השפה 16 :ס"מ
קוטר הפתח 112.5 :ס"מ
קוטר מרבי של הגוף  21 :ס"מ
תיאור :הכלי דמוי שק ,שפתו משוקעת לצורך הנחת מיכסה ,לכלי שתי ידיות שנמשכו מבסיס צווארו
לכתפיו ,בסיסו מעוגל.
מוצא :קיבוץ ארז

איור  :167א'  -טאנג'רה  ,2בסיס מעוגל וחלק.

ג - 3מחבת
שמות :אל-קאלייה ,מקלה  ,miklaע'לייה  ,rallajeטווה meqla ,tawa
דיון :טרם מצאתי מחבת ממשפחת כלי עזה השחורים .מחבת חרס יוצר בעזה בראשית שנות ה 80-של
המאה העשרים ,בידי הקדר אבו-שפיק על גבי אובניים ,כמו גם מכתש חרס וג'ארה כדוגמאות
למוצרים שנהג לייצר בעבר .הכלים לא נצרפו כבעבר בצריפה מחזרת אלא בצריפה מחמצנת ולפיכך
צבע החרס אדום .הקדר שפיק העיד בפני אה'רלה בן אריה ,שמחבת זה יוצר בעבר במכע"ש.
דאלמאן ,בתארו את כלי הטיגון והבישול כתב ,על מחבת חרס הנקראת מקלה  miklaהמשמשת
לטיגון חמאת שומן או שמן ,לצורך הכנת עוגת ביצים הנקראת עוג'ה וקובה מטוגנת )איור  .(168צורתו
של הכלי כקערה רחבה בעלת שתי ידיות מחודדות ,מיפתח שפתו כ 30-ס"מ וגובהו כ 5-ס"מ
) .(Dalman VII 1964:203דאלמאן מוסיף להסבריו תמונה וציור )איור  (168ומפרט שהמחבת עשויה
מחרס שחור ,ובידיות יש נקבים המשמשים להשחלת מוט המשמש כידית .הכלי משמש לאפיית
פשטידת ביצים או לטיגון חביתות עבות ונקרא גם קורס מיקלה  .kurs miklaדאלמאן משווה את
הכלי לכלים ממצרים התחתונה ולכלים המצויים בשימוש הבדואים .יש גם מחבת מברזל עם ידית
ארוכה הנקראת קאלייה ) ,(168והוא ראה גם מחבת מנחושת עם ידית ארוכה הנקראת ע'לייה rallaje
ובא-סלט  -טווה . tawa
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מיקלה

קאלייה

א'

ב'

איור  :168א'  -תצלום של מיקלה ושל קאלייה ,בתוך . Dalman IV 1964:ph.11 :ב .ציור של מיקלה
ושל קאלייה בתוך.Dalman VII 1964:fig.104 :
הכלי עשוי ביד וצבעו השחור כנראה נגרם מפייח ,ההשוואה לדרום מצרים ולבדואים מרמזת אולי על
כך שכלים כאלה אכן יוצרו מלכתחילה בשחור ,ובבתי יוצר של משפחת כלי עזה השחורים .מחבת
החרס שהציג דאלמאן דומה בצורתו לכאשכול )ראה להלן טיפוס קערה בינונית(  -כלי המשמש
לאיסוף צדקה המתייחד בידיותיו המחודדות עם הנקבים.
מיחס כותב שלקלייה משתמשים במחבת ברזל הנקרא מקלייה )מיחס תרצ"ו .(14 :סטבסקי מציין
את המיקלה הנקראת גם קאלייה או מיחמאס ,והיא מחבת לקליית הקפה )סטבסקי תש"ו  .(70נימר
ציין בין כלי החרס המיוצרים ביד את המחבת ,הנקראת אל-קאלייה )איור  ,(169שהיא כלי חסין אש
ושומר חום המשמש לטיגון ביצים )נימר .(714 :1989

איור  :169ציור קאלייה ,בתוך נימר .709 :1989

ג - 4מיסננת
שמות :קור ,קערה ,מפתולייה ,מפריקה ,מבדילה.
דיון :דאלמאן מנה שמות למיסננות שונות ותיאר את ייעודיהן .כלי רשת שלהם נקבים נקראים כלי
כברה .כברה הנקראת כרבל או ע'רבל שמשה להפרדת הגרעינים מן המוץ ,כברת הקמח נקראת
מונחול ).(Dalman VII 1964:203
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מיחס מוסיף ששמו של המנח'ל שהוא נפת הקמח ,נגזר מהמילה נח'אלה שתרגומו לעברית סובין; נפה
זו נועדה להפריד בין הסובין לקמח )מיחס תרצ"ו .(12 :הכלי המשמש לבישול דייסת שעורה נקרא
קור או מפתולייה .הכלי )איור  (170עשוי חרס ,צורתו כקערה בנונית או כמשארת קטנה ,מנוקב
בתחתיתו ,גובהו  17ס"מ ,קוטר מיפתח שפתו  25.5ס"מ וקוטר בסיסו  11ס"מ (Dalman IV
).1964:fig.104:f

איור  :170מיסננת חרס  -קור או מפתולייה ,בתוךDalman IV 1964:fig.104:f :
סטבסקי הזכיר כלי הנקרא מפריקה או מבדילה ,ולדבריו זה כלי שבו משתמשים בזמן בישול החובזה
שלא תתלכד לגוש אחד )סטבסקי תש"ו .(66:ייתכן שזוהי המיסננת שתיאר דאלמאן ,ששימשה
להפרדה הנעשית בהכנת המפתולייה.
אביצור הציג בהרחבה את כלי הכבירה וחילקם לשתי קבוצות .האחת ,כברה דלילת נקבים להעברת
הגרגרים ושמה סרודה בערבית ,מהשם הארמי סרוד ,גודל נקביה הותאם לסוג הגרגרים האמורים
לעבור בהם :שעורה ,חיטה ,דורה ,שומשום ומיני קטניות .השנייה ,כברה לעצירת הגרעינים שצפיפות
נקביה גדולה יותר ,הנקראת בעברית ערבלא ובערבית ע'רבל  .קוטר כלי הכבירה נע בין  50ל 70-ס"מ,
חישוקיהם עשויים עץ ובו נקבים ,שחוררו בעזרת מקדח קשתנית ,רשתות הכברה נעשו מרצועות עור
דקות של בעלי חיים :בקר ,סוסים ,חמורים וגמלים )אביצור  ,34 :1976איורים.(82-81 :
נימר ,באנציקלופדיה לפולקלור הפלסטיני ,מנה בין כלי החרס המסורתיים מיסננת הנקראת קור
והמכונה גם קערה .את הכלי )איור  (171תיאר כדומה לזבדייה ולאל-ספל ,בבסיסו נקבים והוא משמש
להכנת מפתולייה ,עופות ובשר )נימר .(714 ,711 :1989

איור  :171מיסננת חרס ,בתוך :נימר .714: 1989
חלק ממיסננות החרס שתוארו לעיל שימשו ככלים לעיבוד גרעיני תבואות למאכל; באמצעותן סיננו
את גרעיני החיטה שבושלו להכנת בלילה )זה שמה גם בערבית( .הללו נאכלו בארוחות טקסיות בחגים,
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בשמחות ובימי אבל בתוספת דברי מתיקה או תבלינים .במיסננת השתמשו להכנת גריסי חיטה או
שעורה הנקראים ריפה או בורגול שבושלו ,סוננו ,יבשו ונגרסו; וכן להכנת המפתולייה הדומה
לקוסקוס הצפון-אפריקני ,שאותה הכינו מבורגול מעורבב עם קמח חיטה ומאודה במיסננת מעל סיר
בישול שבו רותחים מים .לצד מיסננות החרס היו בשימוש מיסננות מתכת )איור  (172שצורתן
כקערות ובבסיסן המעוגל נקבים שעוצבו בצורות שונות.

איור  :172מיסננות נחושת
קטלוג
טרם איתרתי מיסננת חרס שלמה או תמימה מטיפוסי המיסננות שהוצגו על ידי דאלמאן ונימר .בבתי
היוצר בארץ-ישראל יוצרו מיסננות; שבר חרס של בסיס מיסננת ממשפחת כלי עזה השחורים נמצא
בחורבת ברירה ובעתיד בוודאי יימצא כלי שלם .בחרתי להציג שבר של מיסננת המוצג אצל שפר )איור
 - (173כלי ששיוכו למכע"ש ודאי ,ואילו ייעודו ושמו המוצע כאן  -משוער .זהו טיפוס של כלי סינון
השונה מהמיסננות שתוארו לעיל ,שנמצא בחפירות "ג'מה הממלוכית" הנמצאת מדרום לתל .שפר
שייכו לקבוצת כלי החרס האפורים וציינו כטיפוס קנקן מיסננת .הכלי חסר שפה וצוואר )ונשאלת
השאלה האם היו לו כאלה( מגובהו נותרו  6ס"מ ,קוטרו המרבי  8.5ס"מ ,בסיסו טבעתי וקוטרו 5
ס"מ ,בבסיסו ,בטרם צריפתו ,נוקבו  4נקבים הסדורים כריבוע ובתווך נקב חמישי
).(Schaefer 1989:43, fig 7:13

איור  :173מיסננת ,בתוך.Schaefer 1989: fig 7:13 :
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דיון:
שבר הכלי קטן במידותיו ,וייתכן ששימש כמיסננת לעלי תה .קבוצת כלי החרס האפורים ששפר הציג
כקבוצה הומוגנית ,היא חלק ממשפחת כלי עזה השחורים על כל המשתמע מכך :זמנה ,מקום ייצורה
ומקור הטכנולוגיה שלה.

והמשארת
הערבה ִ
גֵ - 5
שמות :לאגן  lekenוברבים  ,lekanמעג'אן ,עוהן עג'ון וברבים עואויה עג'ון ,לאגן אל-עג'ין ,לאגן אל-
חמירה ויש המבטאים ואגן אל-חמירה ,באט'יה .batye
דיון :הערבה והמשארת הן שני טיפוסי כלים להכנת הבצק לאפיית הלחם .בדוחות ארכיאולוגיים נהוג
הערבה היא המלוש ,בה לשים את הבצק והיא קערה גדולה )איור  :174ב'( .המשארת
לכנותם קדרותֵ .
היא בית השאור ,כלי הדומה בצורתו לערבה אך קטן ממנה במידותיו .המשארת שבה איחסנו את
השאור מכונה גם מחמצת ,כי נהגו להשאיר בה בצק שהחמיץ ,אותו מוסיפים לבצק הנילוש כדי
להתפיחו במקום שמרים.
קליין כותב על כלים העשויים מעץ או מחרס הנקראים באט'יה ,ומשמשים ללישת בצק ולבישול
) .(Klein 1881: 115גאת דיווח שהקדרים מייצרים קערות בגדלים שונים ,מהם לאגן  lekenוברבים
 .(Gatt 1885: 71) lekanברשימה נוספת מזכיר גאת את הלאגן  lekenומציין שמדובר בקערה גדולה
להבדיל מקערה בגודל בינוני ,שאותה הוא מכנה כשכול ,ומן הזבדייה שהיא הצורה הקטנה

(Gatt

) .1885a: 180מרשימותיו לא מסתבר שהלאגן ייחודי בשימושו כערבה או כמשארת ,אלא רק שזוהי
הקערה הגדולה ביותר מבין הקערות.
דאלמאן סיפר שביישובים הכפריים אין מאפיות ואופים ,ובכל בית אופים את הלחם .לאיחסון הקמח
משתמשים בסלי מיקלעת מקש המצופים בעור ,המשמשים גם לאיחסון פירות ,ירקות ולחם;
הגדולים שביניהם נקראים ג'ונה והקטנים קדח .ללישת הבצק משתמשים בקערת עץ הנקראת
באט'יה שקוטר מיפתחה  44.5ס"מ; את השאור שומרים בסלסילה קלועה המצופה עור בשם קובעה.
בגליל אופים את הלחם על סאג' ובדרום בטבון; את הלחם המוכן מניחים על מיקלעת קש שצורתה
כטס עגול בשם טבק ).(Dalman VII 1964:204, 236
בתארו את כלי האכילה והשתייה ,דאלמאן מונה שמות שונים לקערות :קרמייה או מעג'אן ,בהן
הגישו לו בבלט בשר ואורז ) .(Dalman VII 1964:215בתארו את כלי הרחצה והכביסה מנה את
הט'יסת ,הטבק ,המע'סל והלאגן ,הנבדלים זה מזה בגודלם ובצורתם .את הלאגן תיאר ככיור לרחצה,
והציג כלי נחושת המצופה בדיל בפנימו .כלי רחצה נוסף שדאלמאן מציג נקרא סיפל ע'סיל ,sifl rasil
קערה רחבה עשויה חרס עם ארבע ידיות .קוטר מיפתחם של הלאגן והסיפל ע'סיל  70 ,60ס"מ
) .(Dalman VII 1964: 232-233ללישת הבצק משתמשים בכלי עץ הנקרא באטיה )איור  :174א'(
וכבית השאור משמשת סלסילה קלועה המצופה עור הנקראת קובעה.
קרואפוט דיווחה ,שבכפרים ליבאת ואל-ג’ייבמייצרים מחרס כלי עגול וגדול ללישת בצק ,הנקרא
באט'יה .(Crowfoot 1932: 186) batye
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עארף אל-עארף מספר שבעזה מייצרים כלי בצק ,עוהן עג'ון וברבים עואויה עג'ון ,השונים מקערות
השטיפה הנקראות לאגן ע'סיל וברבים לגאנאן ע'סיל .כלים אלו כאחרים שהוא מונה ,משמשים ככלי
בית בבתי עזה )עארף אל-עארף  .( 274 :1943עארף אל-עארף אינו מבדיל בין ערבות למשארות
בתיאור כלי הבצק.

א'

ב'

איור  :174א'  -קערת עץ הנקראת באט'יה  ,batyeבתוך .Dalman IV 1964:fig. 106:c :ב'  -אישה
לשה בצק בערבה-באט'יה ,לידה מיקלעת זרדים המשמשת כבית השאור -קובעה ,ומיקלעת קש –
הטבק ,להנחת הלחם ,בתוך :ברלוביץ .107 :1992
מיחס מכנה את הערבה – מלוש ,ולדבריו היא נקראת בפי הפלחים באטיה או מעג'ן ,מילה הנובעת מן
השורש עג'ן שהוראתו בערבית ללוש .כלים אלו עשויים עץ )מיחס תרצ"ב .(13 :בתארו את הקערות
ציין" :רובן עשויות מעץ ומיעוטן מחרס ,הגדולה שבהן דומה לערבה היא נקראת קדח ,וכשהמשפחה
מרובה באוכלוסים אוכלים בה כולם יחד" )מיחס תרצ"ב  .(14:סטבסקי מכנה את הכלי המשמש
ללישת הבצק ללחם – ערבה ,ובערבית מעג'נה .בתארו את הכלים הוא מציין שהם עשויים פח או עץ.
המשארת היא ע'ורטאלה )גורטאלה( שאותה הוא מכנה "סל קטן קלוע קש לשמירת השאור שבעיסה
לאפיית הלחם ומשתמשים בה גם לפירות ושאר צרכים" )סטבסקי תש"ו .(64:
אנן הציג מבתי היוצר באל-קאסר שבמדבר המערבי במצרים ,שתי קערות חרס המשמשות להכנת
הבצק ולאפיית הלחם .הגדולה מביניהם היא הערבה -קערת הבצק ,ונקראת מאגור אל-עג'ין magur
) al-agimאיור  .(175השנייה ,הקטנה יותר היא המשארת  -קערת השמרים )איור  (176ונקראת מאגור
אל-חמירה  magur al-hamiraאו עסריית אל-חמירה  .qasreyet al-hamiraהערבה היא קערה
שרוחבה גדול מגובהה ,בסיסה שטוח ולפעמים מעוטרת מבחוץ בעיטור בהון .גובהה  31ס"מ ,קוטר
מיפתח שפתה  49ס"מ ,רוחבה המרבי  55ס"מ ,קוטר בסיסה  35ס"מ ותכולתה  20ליטר .בבית היא
נמצאת בדרך כלל סמוך לתנור כדי שלא לטלטל את הכלי והבצק.
אנן הוסיף שהנשים משתמשות בכלים אלו גם לשטיפת התמרים לפני שימורם ואפילו כעריסה
לתינוקות .לפני תחילת השימוש בכלי היו משפשפים אותו בשמן ובביצים ,כדי להחליק את פני הערבה
בפנים ולאטום את נקבוביות החרס .פעולת הכשרתו של הכלי לשימוש נקראת טאסווים  taswimאו
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תא'תיק  .ta’tiqהמשארת או קערת השאור ,משמשת לשמירה על השאור שבעיסה .השאור משמש
כשמרי הבצק המכונים חמירה או דאירה .צורת המשארת פשוטה ,רוחבה גדול מגובהה ,בסיסה שטוח
והיא מכונה בשמות נוספים בכפרים אחרים :בבלט מוג'יר  ,mogerובבדקהולו ,מראקאן .mrakan
גובהה  15.7ס"מ ,מיפתח שפתה  31ס"מ ,רוחבה המרבי  33.4ס"מ ,קוטר בסיסה  19.6ס"מ ותכולתה
 7ליטר .היא קטנה מהערבה ומיוצרת בכמה מידות .הכלי משמש גם ככלי מים להשקיית עיזים וככלי
לשטיפת כלים במטבח ).(Henein 1997: 143-144

איור  :175ציור ותצלום של ערבה ,בתוךHenein 1997:fig. 44:1, ph.49 :

איור  :176ציור ותצלום של משארת ,בתוך.Henein 1997:fig. 44:2, ph.48 :
אנן מציג בעבודתו תת-טיפוס נוסף של ערבה המשמשת ככלי להשקיית בעלי חיים מבויתים ,הנקרא
דין שאי ) denn sa'iאיור  .(177הכלי דומה בעיצוב שפתו למשארת שלה שפה מדורגת ובגודלו לערבה,
אך בסיסו מעוגל .קוטר מיפתח שפתו  38ס"מ ,רוחבו המרבי  41.5ס"מ ,גובהו  32ס"מ ,נפחו 16
ליטר ) .(Henein 1997: 159בקרב הבדואים מכונה הערבה לאגן אל-עג'ין או לאגן אל-חמירה ויש
המבטאים ואגן אל-חמירה.

איור  :177כלי להשקיית בעלי חיים ,בתוךHenein 1997:fig. 57, 95 :
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קטלוג
הערבות והמשארות מוצגות יחדיו אף על פי שכל אחת מהן היא טיפוס נבדל במחקר האתנוגרפי .הן
לא נכללו כטיפוסי קערות גדולות  -אגנים או כיורים.מעדותו של עארף אל-עארף שציין את כלי הבצק
כקערות גדולות ןמתיעודו של אנן .אנן ציין שההבדל בין הערבה למשארת הוא בגודל ,אך גם הוא
מסביר שכל טיפוס נעשה בגדלים שונים ,עובדה החופפת את מידותיהם של התת-טיפוסים .המידות
השונות של תת-הטיפוסים אינן קשורות ,בדרך כלל ,לייעודיהם ,אלא מדרישת הלקוחות ,ובעיקר
בהתאמה ליכולתם הכספית .במקרה זה ,ההבדלה המוצעת בהצגת תת-הטיפוסים משארות לעומת
ערבות ,נגזרת מגודלם.
משארת מתת-טיפוס  -1שפת מדף חרוצה ודופן מעוגלת
תאריך1900 - 1700 :
גובה הכלי 15.5 :ס"מ
קוטר מיפתח השפה 32.5 :ס"מ
קוטר מרבי 38.5 :ס"מ
קוטר הבסיס 15.5 :ס"מ
תיאור :לכלי שפת מדף חרוצה מודגשת במקצת ,דופן המתעגלת בעדינות ,בסיס טבעת וכפתור
במרכזו.
מוצא :שייח אבו-אובל.
דיון :מסורת הייצור של הכלי רבת שנים ועוד טרם התקופה העות'מאנית השתמשו בו באותה הצורה.
הוחל בייצורו כבר בתקופה הרומית המאוחרת ובתקופה הביזנטית .הכלי שכיח במימצא ,וכנראה היה
שכיח גם בייצור ,לצד הקנקנים למיניהם ,שכן אפיית הלחם הייתה מעשה יומיומי של עקרות הבית
בכל צורות ההתיישבות בארץ-ישראל .תמונה כזו עולה ממימצאי סקר בתי היוצר בחבל עזה,
באשקלון ובבקעת באר שבע מן התקופה הביזנטית ,שהקדרות או הקערות הגדולות ,הרחבות )basin
במימצא הארכיאולוגי( מהוות בו את טיפוס הכלי השני בשכיחותו אחרי קנקני עזה .אין ספק כי
קדרות אלו שימשו כמשארות וערבות.

איור  :178משארת  ,1שפת מדך חרוצה ,דופן מעוגלת.
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משארת מתת-טיפוס 1א'  -שפת מדף חרוצה ודופן מעוגלת
תאריך1900 - 1700 :
גובה הכלי 13.5 :ס"מ
קוטר מיפתח השפה 34 :ס"מ
קוטר מרבי 40 :ס"מ
קוטר הבסיס 15.5 :ס"מ
תיאור :לכלי שפת מדף חרוצה בחלקה ,דופן המתעגלת בעדינות ,בסיס טבעתי כנראה עם כפתור
במרכזו.
מוצא :שייח אבו-אובל.
דיון :דומה לתת-טיפוס משארת .1

איור  :179משארת 1א'  -שפת מדף חרוצה ,דופן מעוגלת.
משארת מתת-טיפוס 1ב'  -שפת מדף חרוצה ודופן מעוגלת
תאריך1900 - 1700 :
גובה הכלי 13.5 :ס"מ.
קוטר מיפתח השפה 33 :ס"מ.
קוטר מרבי 39 :ס"מ.
קוטר הבסיס 15.5 :ס"מ.
תיאור :לכלי שפת מדף חרוצה ,דופן מתעגלת ,בסיס טבעתי כנראה עם כפתור במרכזו.
מוצא :שייח אבו-אובל.
דיון :בדומה למשארת מתת-טיפוס .1

איור  :180משארת 1ב'  -שפת מדף חרוצה ודופן מעוגלת.
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משארת מתת-טיפוס  -2שפה מדורגת ודופן ישרה
תאריך1900 - 1700 :
גובה הכלי 15 :ס"מ.
קוטר מיפתח השפה 32.5 :ס"מ.
קוטר מרבי 37 :ס"מ.
קוטר הבסיס 15.5 :ס"מ.
תיאור :לכלי שפה מדורגת ,דופן ישרה ,בסיס טבעתי וכפתור במרכזו.
מוצא :שייח אבו-אובל.
דיון :בדומה למשארת מתת-טיפוס .1

איור  :181משארת  - 2שפה מדורגת ודופן ישרה.
משארת מתת-טיפוס  - 3שפת מדף ודופן ישרה
תאריך1900 - 1700 :
גובה הכלי 15.5 :ס"מ.
קוטר מיפתח השפה 32.5 :ס"מ.
קוטר מרבי 38.5 :ס"מ.
קוטר הבסיס 15.5 :ס"מ.
תיאור :לכלי שפת מדף ודופן ישרה ,בסיסו טבעתי וכפתור במרכזו.
מוצא :שייח אבו-אובל.
תפוצה :רמות נוף ) ,(Ustinova and Nahshoni 1994: fig 14:2בית-גוברין.
דיון :בדומה למשארת מתת-טיפוס .1

א'

188

ב'
איור  :182א'  -משארת  - 3שפת מדף ודופן ישרה .ב'  -משארת מבית-גוברין
משארת מתת-טיפוס  - 4שפה מדורגת ובסיס שטוח
תאריך.1900-1700 :
גובה הכלי 19 :ס"מ.
קוטר מיפתח השפה 32 :ס"מ.
קוטר מרבי 38 :ס"מ.
קוטר הבסיס 25 :ס"מ
תיאור :לכלי שפת מדף ודופן ישרה ,בסיס טבעתי וכפתור במרכזו.
מוצא :שייח אבו-אובל.
דיון  :בדומה למשארת מתת-טיפוס .1

איור  :183משארת  - 4שפה מדורגת ,בסיס שטוח ,בתוך.Schaefer 1989:fig.8:7 :
ערבה מתת-טיפוס  -1שפה מדורגת
תאריך.1900 - 1700 :
גובה הכלי 18.5 :ס"מ.
קוטר מיפתח השפה 38 :ס"מ.
קוטר מרבי 45 :ס"מ.
קוטר הבסיס 18.5 :ס"מ.
תיאור :לכלי שפה מדורגת במדרגה אחת ,בסיסו טבעתי כנראה עם כפתור במרכזו.
מוצא :שייח אבו-אובל.
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דיון :בדומה לדיון על המשארות.

איור  :184ערבה  ,1שפה מדורגת.
ערבה מתת-טיפוס 1א'  -שפה מדורגת ודופן ישרה
תאריך1900 - 1700 :
גובה הכלי 20 :ס"מ.
קוטר מיפתח השפה 39 :ס"מ
קוטר מרבי 46 :ס"מ
קוטר הבסיס 17 :ס"מ
תיאור :לכלי שפה מדורגת במדרגה אחת ,דופנו ישרה ,בסיסו טבעתי ,כנראה עם כפתור במרכזו.
מוצא :שייח אבו-אובל.
תפוצה :לא ידוע
דיון :בדומה לערבה מתת-טיפוס .1

איור  :185ערבה 1א'  -שפה מדורגת ודופן ישרה.
ערבה מתת-טיפוס 1ב'  -שפה מדורגת ודופן ישרה
תאריך.1900 - 1700 :
גובה הכלי 20 :ס"מ.
קוטר מיפתח השפה 39 :ס"מ.
קוטר מרבי 46 :ס"מ
קוטר הבסיס 17 :ס"מ
תיאור :לכלי שפה מדורגת במדרגה אחת ,דופן ישרה ,בסיס טבעתי כנראה עם כפתור במרכזו.
עיטור :אין.
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מוצא :שייח אבו-אובל.
דיון :בדומה לערבה מתת-טיפוס .1

איור  :186ערבה 1ב'  -שפה מדורגת ודופן ישרה.
ערבה מתת-טיפוס 1ג'  -שפה מדורגת ודופן ישרה
תאריך1900 - 1700 :
גובה הכלי 20 :ס"מ.
קוטר מיפתח השפה 39 :ס"מ.
קוטר מרבי 46 :ס"מ
קוטר הבסיס 17 :ס"מ
תיאור :לכלי שפה מדורגת במדרגה אחת ,דופן ישרה ,בסיס טבעתי כנראה עם כפתור במרכזו.
מוצא :שייח אבו-אובל.
דיון :בדומה לערבה מתת-טיפוס .1

איור  :187ערבה 1ג'  -שפה מדורגת ודופן ישרה.
ערבה מתת-טיפוס  -2שפה מדורגת כפולה ודופן ישרה.
תאריך1900 - 1700 :
גובה הכלי 17 :ס"מ
קוטר מיפתח השפה 43 :ס"מ
קוטר מרבי 50 :ס"מ
קוטר הבסיס21 :
תיאור :לכלי שפה מדורגת כפולה ,דופן ישרה  ,בסיס טבעתי כנראה עם כפתור במרכזו.
מוצא :שייח אבו-אובל
דיון :בדומה לערבה מתת-טיפוס .1
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איור  :188ערבה  - 2שפה מדורגת כפולה ודופן ישרה.
ערבה מתת-טיפוס 2א'  -שפה מדורגת כפולה ודופן ישרה.
תאריך.1900 - 1700 :
קוטר מיפתח השפה 43 :ס"מ.
קוטר מרבי 50 :ס"מ.
תיאור :לכלי שפה מדורגת כפולה ,דופן ישרה ,בסיס טבעתי עם כפתור במרכזו.
עיטור :אין.
מוצא :שייח אבו-אובל.
דיון :בדומה לערבה מתת-טיפוס .1

איור  :189ערבה 2א'  -שפה מדורגת כפולה ,דופן ישרה.
ערבה מתת-טיפוס  -3שפה מדורגת כפולה ודופן מעוגלת.
תאריך1900 - 1700 :
קוטר מיפתח השפה 39 :ס"מ.
קוטר מרבי 46 :ס"מ.
תיאור :לכלי שפה מדורגת כפולה ,דופנו מעוגלת ,בסיסו טבעתי כנראה עם כפתור במרכזו.
מוצא :שייח אבו-אובל.
דיון :בדומה לערבה מתת-טיפוס .1

איור  :190ערבה  - 3שפה מדורגת כפולה ודופן מעוגלת.
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ערבה מתת-טיפוס  - 4שפה מדורגת משולשת ודופן ישרה
תאריך.1900 - 1700 :
גובה הכלי 18.5 :ס"מ.
קוטר מיפתח השפה 43 :ס"מ.
קוטר מרבי 50 :ס"מ.
קוטר הבסיס 22 :ס"מ.
תיאור :לכלי שפה מדורגת בשלוש מדרגות ,דופן ישרה ,בסיסו טבעתי עם כפתור במרכזו.
מוצא :שייח אבו-אובל.
תפוצה :חורבת דני )לזר  :1999איור (6 :8
דיון :בדומה לערבה מתת-טיפוס .1

איור  :191ערבה  - 4שפה מדורגת משולשת ודופן ישרה.
סיכום
הלאגן ,ששימש ללישת הבצק והשאור הוא הערבה או המשארת וניתן לכנותו אגן .במילון העברי
השלם מאת אבן שושן ,מתואר האגן כקערה רחבה ,או ספל ,ששימש ככלי שרת לכוהנים בבית
המיקדש .הכיור מתואר באותו מילון כאגן ,וממנו נגזר גם כיור הרחצה.
עארף אל-עארף עמד על ההבדל שבין קערת הבצק לבין קערת הרחצה המכונה בערבית לאגן ע'סיל,
אך לא הבדיל בין כלי הבצק  -הערבה והמשארת .דאלמאן הציג את הלאגן ככלי נחושת אשר קוטר
מיפתחו  75ס"מ .כלי זה שהוא כיור ,דוד ,גיגית או פיילה כפי שנהוג לכנותו ,יוצר במידות שונות.
הלאגן שאותו הציג דאלמאן הוא אחד מסידרה של גיגיות במידות שונות שנעשו מנחושת וצופו בדיל.
הציפוי בבדיל מכונה בערבית מבייד ,הלבנה ,ובמהלכו מצופה כלי הנחושת בשכבת בדיל דקה המביאה
להלבנה/הכספה שלו שנועדה לשמור על הנחושת מפני שחיקה .על פעולה זו היה צורך לחזור מפעם
לפעם במהלך השימוש בו .לא אחת נותרו שמות בעלי הכלים שמסרו את הכלי להלבנה חקוקים
בנחושת .במיגזר היהודי עשו פעולה זו לקראת החגים ובמיוחד לקראת הפסח ,שאז הוגעלו חלק מכלי
המתכת לחג.
כלי הנחושת הגדולים שימשו לכביסה ,לרחצה ,ללישת בצק ,לייבוש ירקות ופירות ,ולימים ,כשנשחקו
ויצאו מכלל שימוש ככלי בית ,שימשו גם להשקיית בעלי החיים והאכלתם .מידותיהם השונות נגזרו
מהייעודים המגוונים שעקרות הבית יעדו להם ,ומהצורך להתאים את המוצר ליכולת הכספית .מחיר
המוצר נקבע על ידי שיקלול של כמה מרכיבים :כמות חומר הגלם שהושקעה בייצורו ,זמן העבודה
הנדרש ליצורו ,משקלו ,נפחו ,עלות הובלתו ואיחסונו וכיוצא באלה.
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התיעוד האתנוגרפי מאת אנן שנעשה במצרים היווה שיקול נכבד כשתיאר שטיפוס כלי זה שימש
להכנת הבצק .המקרא מבדיל בין האגן לכיור ,שניהם כלים ששימשו בבית המקדש  -האגן לאפיית
הלחם והכיור לרחצה .במקורות התלמודיים כתוב" :ערבה שהיא פחותה משני לוגין הרי היא קערה"
)תוספתא כלים בבא מציעא י"א ,א( .ביניהם קיים התמחוי  -קערה בינונית ,בדומה לכאשכול.
החלוקה בין הערבה למשארת נקבעה על פי מידותיהן המוצגות בטבלה )טבלה  .(6בטבלה נכללות גם
מידות הכיורים שנידונו כטיפוס נפרד .המידות הממוצעות המייצגות את טיפוס הערבה ואת טיפוס
המשארת הן נגזרות מממוצע המידות של תת-טיפוסים אלו .ההבדל העיקרי המסתמן מניתוח
מידותיהן של הערבות המשארות ,הוא במידת מיפתח שפתן ,דבר המשפיע גם על קוטרן המרבי.
במחקר הארכיאולוגי תועדו שפות של ערבות ומשארת תמימה בחפירות ג'מה "הממלוכית" על ידי
שפר ) .(Schaefer 1989: 43 ,fig. 7; 6-8, 8 :7שפות של משארות נמצאו בחפירות ברמות נוף
שבבקעת באר-שבע ) ,(Ustinova and Nahshoni 1994: fig. 14: 2ובחורבת דני )לזר  :1999איור :8
.(6
טבלה  :6מידות של ערבות ומשארות
טיפוס

מוצא

גובה

קוטר מרבי

ערבה1
ערבה 1א
ערבה 1ב
ערבה 1ג
ערבה2
ערבה 2א
ערבה3
ערבה4
מאגור אל-עג'ין
ערבה ממוצעת
משארת 1
משארת 1א
משארת 1ב
משארת2
משארת3
משארת4
מאגור אל-חמירה
משארת ממוצעת
כיור1
טסטייה
לאגן ע'סיל
דין צ'אי

שייח אבו-אובל
שייח אבו-אובל
שייח אבו-אובל
שייח אבו-אובל
שייח אבו-אובל
שייח אבו-אובל
שייח אבו-אובל
שייח אבו-אובל
אל-קאסר

18.5
20
20
20
17

45
46
46
46
50
50
46
50
55
48.2
38.5
40
39
37
38.5
38
33.4
37.7
45
33.5
70-60
41.5

שייח אבו-אובל
אל-קאסר

18.5
31
20.7
15.5
13.5
13.5
15
15.5
19
15.7
15.3
18.5
9

אל-קאסר

32

שייח אבו-אובל
שייח אבו-אובל
שייח אבו-אובל
שייח אבו-אובל
שייח אבו-אובל
שייח אבו-אובל
אל-קאסר

קוטר מיפתח
השפה
38
39
39
39
43
43
39
43
49
41.3
32.5
34
33
32.5
32.5
32
31
32.5
38
30

קוטר הבסיס
18.5
17
17
17
21

22
35
21
15.5
15.5
15.5
15.5
15.5
25
19.6
17.4
18.5
25.5

38
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ג - 6מכתש
שמות :ג'רן ,האון
דיון :טיפוס נוסף ממשפחת כלי עזה השחורים הוא מכתש החרס .מיחס מציין שבפי הפלחים הוא
נקרא ג'רן או האון )מיחס תרצ"ז .(14 :סטבסקי ציין כי המכתשים היו עשויים מעץ ,מנחושת ומחרס
והעלי מעץ )סטבסקי תש"ו.(70 :

איור  :192תצלום מכתשי חרס ,שני המכתשים הגדולים ממכע"ש .מימין למעלה ,תת-טיפוס מכתש 2
המעוטר ,משמאלו מכתש בעל שש ידיות עם סימני תיקון בדופנו .בחזית מכתש קטן מטין אדום עם
ידיות נקב שאחת מהן מנוקבת ,אוסף המוזיאון לתרבות הבדואים ,מרכז ג'ו אלון.
מכתשי החרס )איור  (192כמו מכתשי האבן והעץ ,היוו תחליף למכתשי החרסינה והמתכת )איור (193
שהיו יקרים מהם .מכתשי מתכת היו בשימוש כבר בתקופה הממלוכית וכמותם נמצאו בטבריה
ובטרופות .מכתשי פורצלן ידועים מאירופה ,ומכתשי חרס יוצרו גם במצרים ומשם כנראה הגיעו
לארץ-ישראל וכאן חיקו אותם .מכתשי החרס שימשו בעיקר לכתישת פולי הקפה ,התבלינים,
ולכתישת עשבים למיניהם בעת הכנת התרופות.

איור  :193מכתשי מתכת ,מכתש אירופי מחרסינה ומכתש עץ ,אוסף פרטי .מכתש המתכת השמאלי
)נרכש במזרח תורכיה( בעל ידיות נקב אנכיות בלתי-מנוקבות.
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למכתשי החרס )איור  ,(192דפנות ובסיסים מעובים ,משפתותיהם משוכות ,בדרך כלל ,שמונה ידיות
זיז אנכיות המכונות גם ידיות בריח אנכיות או ידיות נקב בלתי-מנוקבות .שתי ידיות הממוקמות זו
מול זו משני מצדי המכתש מנוקבות .לידיות יש תפקיד עיטורי ופונקציונלי :הן איפשרו את סיבוב
המכתש תוך כדי הכתישה ,חיזקו את דופנותיו בחלקן העליון הדק יותר והיו לו לעיטור .לידיות
הנקובות נקשרו שני אבזרי המכתש  -העלי והממסחה )איור  .(194העלי היה עשוי מחרס ,מעץ ,מאבן,
ממתכת או מפורצלן והותאם למכתש .הממסחה הייתה מברשת העשויה מסיבי תמר שנקלעו
בצפיפות .היא שימשה לניקוי מכתש החרס לאחר שנכתשו בו פולי הקפה )איילון  (50 :1987או כל
חומר אחר כמו הסממנים.

איור  :194מערכת כתישה הכוללת :מכתש חרס ממכע"ש ,עלי וממסחה ,בתוך :איילון  :1987איור .65
בחלק ממכתשי החרס ומכתשי האבן נשחק הבסיס בחלוף השנים ומרוב שימוש ,ונבעה בו חור.
במכתשי החרס נהגו לתקן חור כזה בתערובת על בסיס סיד ומאוחר יותר במלט ,בדומה לתיקונים
בכלי חרס אחרים .מכתשי החרס היו בעיקר בשימוש תושבי דרום ארץ-ישראל וסיני .מכתשי החרס
ממשפחת כלי עזה השחורים תועדו בתצלומי נוסעים ובציוריהם )איור .(195

מכתשי חרס

ב'
א'
איור  :195א'  -בדואים בסיני סביב מדורה ,אחד מהם כותש קפה במכתש חרס ,בתוך:
 .Wilson 1880 IV:99ב'  -בדואים סמוך לעזה סביב קנקן קפה ,האחד אוחז בעלי עץ המונח במכתש
חרס ,האחר בספל קפה וליד אדם אחר מונח בריק .בתוך :ברלוביץ .33 :1992
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קטלוג
מכתש מתת-טיפוס  -1בעל שמונה ידיות אנכיות
תאריך1950 -1700 :
גובה הכלי 16 :ס"מ.
קוטר מיפתח השפה 26 :ס"מ.
קוטר מרבי של הגוף 32 :ס"מ.
קוטר בסיסו 15 :ס"מ.
עובי דופנותיו 2 :ס"מ.
תיאור :צורת המכתש כקערה בינונית ,שפתו נטויה החוצה ובסיסו שטוח .בקרקעיתו סימני שחיקה
מכתישה ,ותיקון בחומר מליטה בהיר .ניתן להניח שעובי בסיסו לפני השימוש היה  3ס"מ לערך.
שמונה ידיות נקב אנכיות בלתי-מנוקבות משוכות משפתו עד כדי שלושה רבעים מגובהו ובמרחקים
זהים זו מזו.
מוצא :בלתי ידוע ,אוסף המוזיאון לתרבות הבדואים ,מרכז ג'ו אלון.

איור  :196ציור ותצלום מכתש מתת-טיפוס  1בעל שמונה ידיות אנכיות.
מכתש מתת-טיפוס  -2מעוטר ,בעל שש ידיות אנכיות
תאריך1950 - 1700 :
גובה הכלי 17 :ס"מ.
קוטר מיפתח שפתו 25.5 :ס"מ.
קוטר מרבי של הגוף 32 :ס"מ.
קוטר בסיסו 18 :ס"מ.
עובי דופנותיו 1.5 :ס"מ.
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תיאור :צורתו כקערה בינונית ,שפתו שפת מדף כפולה ,מעוגלת ובסיסו קעור .שש ידיות נקב אנכיות
בלתי-מנוקבות משוכות משפתו עד כדי שליש מגובהו ,במרחקים זהים זו מזו .במחצית דופנו
התחתונה רצועות עיטור שקוע .העיטור כולל שני סרטים בדגם אידרת-הדג ,סרט תחתון בדגם חצי
אידרת-דג ובחלקה העליון של רצועת העיטור שלוש שורות של פיסוק מדוקר.
מוצא :בלתי ידוע ,אוסף המוזיאון לתרבות הבדואים ,מרכז ג'ו אלון .

איור  :197מכתש  ,2בעל שש ידיות אנכיות ומעוטר
מכתש מת-טיפוס  - 3בעל שש ידיות אנכיות
תאריך1950 - 1700 :
גובה הכלי 17 :ס"מ.
קוטר מיפתח שפתו 21 :ס"מ.
קוטר מרבי של הגוף 28 :ס"מ.
קוטר בסיסו 17 :ס"מ.
תיאור :צורתו כקערה בינונית ,שפתו נטויה החוצה ,שש ידיות נקב אנכיות בלתי-מנוקבות משוכות
משפתו עד כדי שליש מגובהו ובמרחקים זהים זו מזו.
מוצא :בלתי ידוע .אוסף "אדם ועמלו" מוזיאון ארץ-ישראל ,תל-אביב.

איור  :198מכתש  ,3בעל שש ידיות אנכיות ,אוסף "אדם ועמלו" מוזיאון ארץ-ישראל ,תל-אביב.

198

מכתש מתת-טיפוס  - 4קערת כתישה
דיון :מכתשי החרס שימשו דגם והשראה לייצור קערות הדומות להם בעיצוב ידיותיהן .תת-טיפוס זה
מאופיין בדופנותיו הדקות שעוביין  6 - 4מ"מ ובחלקן העליון הן מצולעות .קוטר מרבי של הכלי - 25
 30ס"מ ,שפתו שפת מדף כפולה וקוטר מיפתחה  25 - 20ס"מ .לקערות היו ככל הנראה בין  6ל 8-ידיות
זיז אנכיות או ידיות בריח אנכיות ,או ידיות נקב אנכיות בלתי-מנוקבות ,שנמשכו משפת הכלי מטה
ואורכן היה כ 4-ס"מ .אין בידי כל נתונים לגבי תת-טיפוס זה ,ייתכן שקערת הכתישה ,בדומה
למכתש ,שימשה לכתישת ירקות ותבלינים כגון פלפלונים חריפים ,שום ,ועלים ירוקים .קשה לי לקבל
את ההנחה ,שטיפוס זה הוא קערה בינונית רגילה ,כאשכול ,שידיותיה ,שעוצבו כמו ידיות המכתשים,
שימשו כעיטור .יוסטינובה ונחשוני תיארו טיפוס זה כקערה עם ידית בריח אנכית
).(Ustinova and Nahshoni 1994:173, fig.14:4

א'

ב'

איור  :199א'  -ציור שבר קערת כתישה ,בתוך.Ustinova and Nahshoni 1994:173, fig.14: 4 :
ב'  -תצלום של שבר מקערת כתישה מחורבת ברירה.

ג - 7כלי הסוכר
במהלך בניית קורפוס משפחת כלי עזה השחורים לא מצאתי קערות וקנקני סוכר ,ולא נתקלתי
בעדויות אתנוגרפיות ואחרות המרמזות על יצור סוכר וגידול קני סוכר במחוז עזה משנת  1700ואילך.
לפיכך ניתן להניח כי הם לא יוצרו .עם זאת ,בחרתי לדון בקערות הסוכר ובקנקני הדיבשה ,שכן
טיפוסים אלו הם טיפוסים מנחים בתיארוך של מכלולים צלבניים ,ממלוכיים ועות'מאניים קדומים
ולעובדת אי-יצורם ישנה גם משמעות כרונולוגית.
גידול קנה הסוכר וייצור סוכר ביתי נזכר בתלמוד ירושלמי ) שבת ז'  :הלכה ב' ,ביצה ד'  :הלכה ה'(
שם מופיע תיאור שלבי הפקת סוכר ללא בישול .תהליך הפקה זה כלל מיספר שלבים ,החל מקילוף
הקנים וקיצוצם לחתיכות ,דרך כתישתם במדוכה ויציקת הסוכר בדפוסים ,ועד להוצאת המוצר
המוגמר וחיתוכו .בתקופה הצלבנית ,הממלוכית והעות'מאנית הקדומה במאות ה 17 ,16-התקיימה
בארץ-ישראל תעשיית סוכר .קני הסוכר גדלו כגידול שלחין במקומות ששפעו מים בקייץ ,והסוכר
הופק מהם במסכרות ,שסיפקו סוכר איכותי לשוק המקומי וליצוא .במסכרות היו מטחנות שהופעלו
על ידי בהמות או בכוח המים ,בהן רוסקו הקנים ונטחנו .העיסה נסחטה מהם במכבשי בורג ולאחר
מכן בישלו את העסיס הסחוט בדוודים ,שהוסקו בפסולת קני הסוכר .בתום ההרתחה יצקו את
הדיבשה לתוך קערות מיוחדות ,ששימשו כדפוסים ,שבתוכן התגבש הסוכר וכך הוצע למכירה.
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נתונים היסטוריים ,אתנוגרפיים וארכיאולוגיים מעידים ,שתעשיית הסוכר המסורתית בארץ-ישראל
נעלמה לקראת סוף המאה ה) 17-אביצור  .(Stern 2001:293-294 ,302-303 ;101 :1976יש התולים
את הסיבה להיעלמות תעשייה זו ) (Amar quoted in Stern 2001: 293במיסוי הכבד שהוטל על
החקלאים .אביצור מניח שהסיבה העיקרית להיעלמות גידול קני הסוכר ועיבודם קשורה בתמורות
בסחר הבינלאומי .בתחילה באו מטעי הסוכר באיי הודו המערבית ואחריהם המטעים ביבשת
אמריקה ,שהפכו לאזורים מרכזיים לגבי גידול קנה הסוכר ויצוא הסוכר ,ואי-אפשר היה להתחרות
במחיריהם .מסיבה זו ,במאה ה ,18-במקום גידול קנה הסוכר הצורך כמות גדולה של מים ,התפתח
גידול הכותנה )אביצור .(192 :1981
וולניי המתאר את יפו כחרוט סוכר ,סיפר שבמצרים מזקקים סוכר ,אך הוא מלא דיבשה ואילו הסוכר
הלבן עולה ביוקר רב .הוא ראה כיצד מגדלים קני סוכר בצור שבנציבות טריפולי .בתיאור הסחר
הבינלאומי של סוריה ציין ,שבין חמשת המוצרים העיקריים שהצרפתים ייצאו לסוריה ,היה הסוכר
)וולניי  .(255 :1787לגבי מצרים ,ישנן עדויות שבמסכרות המסורתיות ייצרו סוכר עוד בראשית
המאה ה.( Anderson and Fawzy quoted in: Stern 2001:293) 19-
שני טיפוסים אופייניים של כלי חרס מעידים על קיומה של תעשיית סוכר :קערות הסוכר וקנקני
הסוכר .כלים אלו שמרו על צורתם מאז התקופה הצלבנית  -זמן עיצובם ,ועד להיעלמותם במהלך
התקופה העות'מאנית .כמויות גדולות מן הכלים האלו נמצאו סמוך למסכרות ונסקרו .בחפירות
המסכרה בחורבת מנות התחתונה ,התבררר שהמסכרה פעלה בתקופות הצלבנית ,הממלוכית
והעות'מאנית הקדומה .בלוקוסים ] ,106 [lochiו ,110-נמצאו כלי סוכר מן התקופה העות'מאנית
הקדומה הנבדלים אך במעט מכלי הסוכר הממלוכיים .כלים אלו נמצאו יחד עם כלי חרס מזוגגים
ומיקטרות המתוארכים לראשית המאה ה .17-בלוקוס  103שנחתם במפולות אבן ,נמצאו כלי סוכר
יחד עם מיקטרות המתוארכות למאה ה .17-לוקוס זה ולוקוסים  106ו 110-יוחסו לפאזה  .2bבלוקוס
 ,109שיוחס לפאזה  2aוהכיל שברים של כלי חרס ומיקטרות מן המאה ה ,18-לא נמצאו כלי סוכר.
שטרן מניחה שהמסכרה פסקה לפעול כבר בראשית המאה ה ,17-ושלב  2aשבא לאחר הפסקת הייצור
במקום ,מעיד על שימוש בו ללא ייצור .ההתיישבות באתר נמשכה עד סוף המאה ה ,18-תקופת הסיום
של התקופה העות'מאנית הקדומה ).(Stern 2001: 203-294
שטרן דנה בהרכב החומר של כלי הסוכר ,והצביעה על ההבדל בהרכב החומר שממנו יוצרו כלי הסוכר
בתקופה הצלבנית לבין החומר שבו השתמשו בזו הממלוכית ,ועל הדמיון בהרכב החומר שממנו יוצרו
כלי הסוכר בתקופה הממלוכית לבין החומר שבו השתמשו בזו העות'מאנית .ההבדל מצד אחד
והדמיון מצד שני מוסברים בכך ,שהבעלות על המסכרה עברה מידי הצלבנים אל הממלוכים עם
הכיבוש ,אך לא היו חילופים כאלה בעקבות הכיבוש העות'מאני ).(Stern 2001: 301
כלי סוכר רבים נמצאו במהלך החפירות במסכרה שבחורבת מנות התחתונה ,ומימצא זה הביא את
שטרן להניח ,שסמוך למסכרה היה בית יוצר לכלי חרס  -הנחה מתבקשת ,שכן ייצור תעשייתי של
סוכר נזקק לכלי חרס רבים ,הן בתהליך הייצור והן לצורכי שיווק .תופעה דומה נסקרה ונחקרה לגבי
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ייצור כלי החרס בתקופה הביזנטית .בתקופה ההיא ,סמוך לכל אחוזה חקלאית בחבל עזה-אשקלון
היה בית יוצר לכלי חרס שבו יוצרו כלי חרס לעיבוד תוצרת האחוזה ,לאריזתה ולשיווקה.
בחורבת מנות התחתונה ובאזור עכו פסק גידול קני הסוכר וחדל ייצורם של כלי הסוכר בסביבות שנת
 .1700מעדויות ממצרים ומתיאורי וולניי עולה ,שבמצרים ובצור שמצפון לעכו ,גידלו קני סוכר עד
ראשית המאה ה ,19-ואם גידלו ,כנראה שגם ייצרו כלי סוכר -קערות דמויות חרוט שבהן עיצבו את
חרוטי הסוכר למן ימי הצלבנים ,כפי שציין וולניי כשהתייחס למראה של יפו וכפי שנוהגים עד היום
לייצר בהודו.
חסרונם של כלי סוכר בין כלי עזה השחורים ,יכול אולי להוות ראיה לכך ,שמועד תחילת הייצור של
משפחת כלי עזה השחורים היה אחרי שנת .1700

ד[ כלי הגשה
ד - 1הקערות
שמות הקערות הקטנות :זבדייה  ,zebdyieטוס  ,tosסאחן .suhun sahn
שמות הקערות הבינוניות :כאשכול  ,kashkulחנובה  ,kennubeקארמייה  ,karmijeג'ינטאס . gintas
שמות הקערות הגדולות :לאגן  ,lekenמעאג'ן  ,maăenקדח.
דיון :בקטלוג הקערות ,הנמנות על פי רוב בין כלי הסעודה שמשתמשים בהם להגשת המזון ,מוצגים
 22תת-טיפוסי קערות .בחרתי לסווג את הקערות לשלושה טיפוסים עיקריים :קערות ,ערבות
ומשארות ,וכיורים המשקפים את תפקידם ,למרות צורותיהן המגוונות ,הגדלים השונים שלהן ושפע
שמותיהן .גאת ) (Gatt 1885a:179-180חילק את הקערות לשלושה טיפוסים לפי גודלן ושמותיהן כך:
א .זבדייה  zebdyiaקערת החמאה ,שהיא הצורה הקטנה של הקערות.
ב .כאשכול  kashkulשהיא קערה בגודל בינוני.
ג .לאגן  - lekenקערה גדולה.
אני בחרתי לחלק את הקערות לארבעה תת-טיפוסים :הקערות הקטנות תחת השם זבדייה שהיא
קערה קטנה ,הקערות הבינוניות תחת השם כאשכול שהיא קערה בינונית .הקערות הגדולות חולקו
לשני טיפוסים :האחד ,תחת השם לאגן-אגן קטן שהיא קערה הגדולה מהכאשכול ובמידותיה דומה
למשארת ,אך שונה ממנה בצורתה ובשימושים שנעשו בה ,והשני ,תחת השם לאגן-אגן גדול הדומה
במידותיו לערבה ,אך שונה ממנה בצורתו ובשימושים שנעשו בו .בהצגת תת-הטיפוסים הוצגו גם כמה
שברים משפות של קערות .הגדרת הכלים כקערות ברורה למרות שבסיסיהם חסרים .שיוך הקערות
לתת-הטיפוסים השונים נקבע על פי קוטר מיפתחם.
באואר מונה בין כלי החרס את הכאשכול ,שהיא קערה בגודל בינוני ,ואת הזבדייה שהיא צלוחית
החמאה ).(Bauer 1903: 74
דאלמאן הפליא לתאר את כלי האכילה .הצירוף של תיאוריו יחד עם ציוריו ותצלומיו ,יוצר שלמות
בהבנת כלי האכילה בחיי היום-יום בארץ-ישראל בתקופת עיסוקנו" .האכילה בקרב הבדואים
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והאיכרים היא על הרצפה ,ללא שולחן או כסא וללא מזלגות ,כפות או סכינים .לפעמים ,המסובים
יושבים על גבי מחצלות שעליהן מזרנים וכריות ,או על גבי יריעת בד הנקראת סופרא  sufraאו על
שטיח .כלי ההגשה מונחים בטס עשוי נחושת או פליז ,עם או בלי דפנות ,הנקראים סינייה ,sinije
מנסף  mensafוסידר  ,sidrשקוטרם  54 ,48ו 63-ס"מ בהתאמה ,והם יקרים .לפעמים הם מונחים או
על גבי מיקלעת קש ,עם או בלי דגמים צבעוניים ,הנקראת טבק  .tabakבבתי העירונים מניחים
לפעמים את מגשי המתכת על שרפרפים עגולים או מרובעים שגובהם  15ס"מ .ליד חאלב היו שולחנות
מתקפלים מעץ הנקראים טוולה  tauleאו טבלייה  ,tablyieשקוטרם  80 -70ס"מ .המרובעים נקראים
סקמלה  skamleומשמשים לשני סועדים .ישנם מעמדים המעוטרים בחריתה או משובצים צדף.
בארוחות הוגשו מאכלים כמו למשל קובה  kibbeאו קובנייה ,מאכל העשוי מגריסים ,שהם גרגרי
חיטה שלמה או כתושה הנקראת בורגול ,עם בשר נא כתוש ובצל .בבלט הוגש בצלחת מאכל הנקרא
קאוארמה  kawarmaשהכיל חתיכות בשר מומלחות ומבושלות ובצלחת נוספת תבשיל ביצים ובשר.
בקערה הנקראת ג'ינטאס  gintasהוגש סלט כרשינה  .kurseanneהלחם שהיה שטוח )פיתה( ,הוגש
ללא כלי מיוחד ,ונקרא ע'ריפה או חובז  - hubsתנור ,וטבלו אותו בסמנה  samneמעורבבת עם
דיבס  ,dibsשהוגשו בקערית הנקראת טוס ) tosאיור  .(e :200בארוחה העיקרית הגדולה בבלט הגישו
בשר כבש ואורז בשתי קערות הנקראות קארמייה  karmijeאו מעג'אן  .maăenחלב מוחמץ-לבן leben
 ,וחלב הוגשו בכלי הנקרא חליב  .halibבקערות נוספות הוגשו שעועית ,בורגול וחתיכות בשר ,סלט
עולש שטוגן בשמן עם מיץ לימון ,קערת אורז ולקינוח רחה .(Dalman VII 1964: 213-217) raha

איור  :200קבוצת קערות עץ וחרס ,בתוך .a .Dalman VII 1964: fig. 106:קערת עץ להגשת
תבשילים הנקראת חנובה  kennubeאו קארמייה  .b .karmyieקערת חרס הנקראת זבדייה zebdyia
מן הסתם גם לחמאה מותכת .c .קערת עץ גדולה באטיה  .d .batyeקערת חרס הנקראת סאחן sahn
למיטבל .e .קערת חרס קטנה הנקראת ט'וס .tos
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עארף אל-עארף מנה בין כלי החרס המיוצרים בעזה את הכשאכיל )רבים של כאשכול( ,את הלאגנאת
ע'סיל )לאגנת רבים של לאגן(  -קערות שטיפה או רחצה ,ואת העוהן עג'ין  -כלי לבצק
)עארף אל-עארף .( 274 :1943
מיחס דיווח ,שהקערות עשויות ברובן עץ ומיעוטן חרס "ושמות שונים להן לפי גודלן ותבניתן .הגדולה
בהן היא הקדח הדומה לערבה ,וכשהמשפחה מרובה באוכלוסין אוכלים בה כולם יחד .הקטנה שבהן
היא החאנאבה ,שבה נותנים כל מאכל ונוזל כגון :דבש ,שמן וחלב כדי לטבול בו את הפת .בתוכה
מגישים גם לפני כל אורח נכבד ,את ארוחת הכבוד על גבי הטבק" )משטח עגול מעבודת מיקלעת חבל
וקש המשמש כשולחן לאכילה( )מיחס תרצ"ז.( 14 :
סטבסקי הזכיר שהקערה מכונה בערבית סאחן ,וחוזר על דברי מיחס )סטבסקי תש"ו  .(66:אביצור
כולל את הקערות ,הקעריות והצלחות כקבוצה אחת  -כלי אוכל פתוחים .הוא מדגיש שתפישת
השימוש בצלחת בחברה המסורתית בעבר ,הייתה שונה מאשר היום .האוכל הוגש בקערה אחת,
וממנה נטלו המסובים באצבעות ידיהם או בעזרת הפת איש כפי אוכלו .קעריות קטנות עם מיטבלים
שונים נועדו לטבילת הפת .בין היתר ,היו קעריות מיוחדות מונחות על גבי טסים ,שבהן הציעו למכירה
לבן )אביצור תשל"ו.(64-63 :
זבולון ואולניק מניחות על פי המימצא ותיאורים מהמישנה והתלמוד ,שהבחירה לייצר קערות
עמוקות או שטוחות נעשתה לפי הצרכים השונים .לדעתן הקערה לא הייתה כלי גדול ביותר שכן
"עריבה שהיא פחותה משני לוגין ,הרי היא כקערה" )תוספתא כלים בבא מציעא י"א ,א'(
)זבולון ואולניק .(22 :1978
נימר שתיאר את הקערות או הצלחות הקרויות בערבית סאחן וברבים סוחון  -ציין שקיימות צלחות
בגדלים שונים ,גדולות וקטנות .לכל גודל יש ֵשם המצביע על השימוש המסורתי בצלחת )נימר :1989
 .(710בחיי היום-יום היו הצלחות עשויות מחומרים שונים :אלומיניום ,נחושת ,חרס ופורצלן .אלו
האחרונות כונו צלחות סיניות והמפורסמת שבהן מכונה גשנייה .ואילו צלחות החרס היו השכיחות
ביותר ושימשו להכנת בצק ,לשימור רסק עגבניות ולהגשת אוכל .הפלחים בצאתם לעבודה בימי חריש,
היו לוקחים עמם צלחות חרס לארוחותיהם )נימר  .(684 :1989בין הצלחות הוא מונה את סאחן עג'ין
שהיא צלחת הבצק ,בה מכינים את הבצק והיא צלחת גדולה המשמשת את בני המשפחה .קערה
נוספת היא סאחן אל-טביח שהיא צלחת התבשיל ,בה מגישים אוכל חם אותו היא מקררת מהר .אל-
זבדייה שהיא קערה הגדולה מצלחת התבשיל וקטנה מצלחת הבצק והמשמשת להגשת מנות קטנות.
מניחים בה את האוכל המוכן ומגישים לבני המשפחה המסובים סביבה .בשכם היא מכונה גם דבסייה
ובירושלים סינייה .כיום הקערות-צלחות נעשות מאלומיניום .מספרים שכאשר הפלח שב מעבודתו
לביתו והוא רעב ,הוא אומר בחוסר סבלנות "בטני רכה ומשמיעה קולות" וכאשר מגישים לפניו את
הזבדייה הוא נרגע )נימר  .(710 :1989הזבדייה )איור  :201א'( גובהה  20ס"מ ,קוטר מיפתחה 40 - 30
ס"מ ,קוטר בסיסה  20ס"מ והיא משמשת להגשת אוכל בלבד )נימר  .(714 :1989קערה נוספת נקראת
ג'מיד ,היא גדולה מהזבדייה ומשמשת במיוחד להכנת גבינות מחלב כבשים ולאיחסונן .הקדחייה
)איור  :201ב'( היא קערה הגדולה מהזבדייה ומשמשת להגשת אוכל )נימר .(714 :1989

203

ב'
א'
איור  :201א'  -ציור זבדייה ב'  -ציור קדחייה ,בתוך) :נימר .(709 :1989
אנן מציג ,בין הכלים המיוצרים באל-קאסר שבמצרים ,קערה הנקראת זבדייה )איור  .(202זהו כלי
פתוח ורחב ,בסיסו שטוח ועבה ,גובהו  12.3ס"מ ,קוטר מיפתח שפתו  26ס"מ ,קוטר בסיסו  13ס"מ
ותכולתו  3ליטר .הזבדייה משמשת להגשת אוכל ,לכתישת ירק כמו חובייזה או מלוחייה ,להשקיית
תרנגולות ולשטיפת כלים קטנים ,כוסות ,למשל .קערה זו נקראת דחרה  ,dahraכאשר היא משמשת
את הקדר ככלי מים לטבילת ידיו כשעליו להרטיב את החומר על גבי האובניים
).(Henein 1997: 144-145בקרב הבדואים בדרום ארץ-ישראל הזבדייה משמשת ככלי להכנת סלט
ולהגשתו.

איור  :202ציור ותצלום זבדייה ,בתוך ,Henein 1997: fig.72, ph.50 :אל-קאסר ,מצרים.

הכאשכול ,בתיאורו של גאת ,היא קערה בינונית .במילון ערבי-עברי מתורגמת המילה כאשכול
"תרמילו של מקבץ נדבות ,ציקלון או ילקוט" .חסון הציגה כלי נחושת הנקרא כאשכול )איור ;(203
צורתו דמויית סירה שחרטומה ואחוריה זהים ומנוקבים ,בסיסו כנראה בסיס טבעת ,והוא מעוטר
בחריתות ונושא כתובת בערבית .לדעתה ,המילה כאשכול מורכבת משתי מילים ,הראשונה כאס היא
כוס או קערית ,השנייה כאשכול שפירושה קבצן ,ומכאן הביטוי "כאס כאשכול" ,כלומר "קערת
הקבצן" .בציורים וברישומים מן המאה ה 17-ואילך מתוארים דרווישים האוחזים כאשכול )איור
 ,(204ולכן מכנים את הכלי הזה לפעמים "קערת הדרוויש" .כלים מעין אלו הופיעו באיראן כבר במאה
ה ,15-וציורים שלהם מופיעים על שטיחים ואריגים עד ימינו )חסון תשנ"ז ,4 :צילום .(25
בכאשכול ממתכת הדומה לכאשכול שבאיור  - 204שבחנתי ואין באפשרותי להציג  -שרשרת המתכת
הייתה מעוטרת במטבעות .הדרוויש או הקבצן היו נושאים את הכלי כשהוא כרוך לצווארם כך
שידיהם היו חופשיות .מיפתח הכלי הספיק גם כדי להניח בו מזון; ובעת הצורך היו מנענעים
ומקשקשים בתכולתו כשהיו בו מטבעות ,כדי למשוך את תשומת לב העוברים והשבים )קיש-קיש(
ואפשר ומכאן שמו .וולניי מביא תיאור נפלא של עבדאללה אל-סטאג'י ,הפחה של דמשק באמצע
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המאה ה ,18-שהיה מתחפש לעתים קרובות לקבצן ,פושט יד ,וכך ראה את המתרחש במו עיניו .חלק
מהתחפושת שלו היה קערה קטנה שהחזיק בידו )וולניי .(208 :1787

איור  :203כאשכול ממתכת ,בתוך :חסון תשנ"ז , 4 :תצלום .25

ב'
א'
איור  :204א' ,ב'  -ציורי דרווישים עם כאשכול תלויה לצווארם  -הכלי נראה כקערה .שני הציורים
בתוך. James 1893: 1, 21 :
יהושע ,שהירבה לעסוק בתיאורים מחיי היום-יום בירושלים של שלהי התקופה העות'מאנית ,כותב
כך על עניים וקבצנים" :אין לתאר את נופה של ירושלים העתיקה בלי שפעת קבצניה .קבצנים יהודים
ופושטי-יד ערבים התגוררו בשכנות ליד הכותל המערבי ,וכבשו את כל המדרגות שהובילו לכותל וכן
את הרחבה שלו ואת הסימטאות הסמוכות" )יהושע תשל"ט .( 168-170 :תיאור זה ודומים לו,
מרמזים על העוני ועל תופעת פושטי-היד בערי ארץ-ישראל .האם היו כלים מיוחדים לקבצנים שנעשו
ממתכת ומחרס כפי שעולה מהציורים של התקופה ההיא מארץ-ישראל?
לא עלה בידי לתעד כאשקולה מחרס לקיבוץ נדבות .כנראה שהיה זה כלי חרס פשוט ,טיפוס של קערה
או קערית ,שלפעמים עוצב ככלי המתכת ושימש את פושטי-היד .הכלי היחידי הדומה לכאשקולה
ממתכת שתיעדה חסון ,הוא תת-טיפוס מחבת החרס ,המקלה ,המתוארת בציור ובתצלום על ידי
דאלמאן )איור  :168א' ,ב'( ומשמשת להכנת פשטידת ביצים.
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מעניין להשוות בין הכאשקולה לבין התמחוי ,הנזכר במקורות מתקופת המישנה והתלמוד .זבולון
ואולניק מתארות את התמחוי כקערה בינונית ועמוקה .זאת על פי תיאור התמחוי במישנה ובתלמוד,
שם נזכרים תמחויין של כסף ,עץ וזכוכית; אולם להערכת החוקרות מרביתם נעשו מחרס .התמחוי
נזכר ככלי סעודה מובהק ,לתוכו מכניסים את התבשיל הרותח הישר מכלי הבישול .בשל היותו כלי
עמוק ,ניתן לברור בו קטניות ביום טוב  -שהרי ביום חול בוררים בכלים שטוחים  -וכל סועד נוטל
ממנו ואוכל ויש בו כדי לשֹבוע ולהותיר .בשל קיבולתו הגדולה שימש התמחוי גם ככלי שבו אספו מדי
יום שאריות מזון ,וחילקו ממנו לעניים .על שם הכלי הזה קרוי עד היום מיפעל ההזנה הקהילתי
לנזקקים בשם "בית תמחוי" )זבולון ואולניק .( 24 :1978
קטלוג
זבדייה מתת-טיפוס 1
תאריך1950 - 1700 :
גובה הכלי 7.5 :ס"מ
קוטר מיפתח השפה 14.5 :ס"מ
קוטר מרבי 17.5 :ס"מ
קוטר הבסיס 17 :ס"מ
תיאור :לכלי שפת טבעת נטויה החוצה ,עם דירוג קל בגובה השליש התחתון שלו .בסיסו טבעתי
וכנראה עם כפתור במרכזו.
עיטור :אין.
מוצא :פלוג'ה.
תפוצה :לא ידוע
דיון  :הכלי יכול לשמש גם כמיכסה.

א'
איור  :205א' ,ב'  -ציור ותצלום של זבדייה .1

ב'

זבדייה מתת-טיפוס 2
תאריך1900 -1700 :
גובה הכלי :אינו ידוע
קוטר מיפתח השפה 37 :ס"מ
קוטר מרבי 40 :ס"מ
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קוטר הבסיס :אינו ידוע.
תיאור :לכלי דופן ישרה ונטויה ,ושפה משולשת הנטויה פנימה.
מוצא :יפו רחוב רוסלאן ).(Kletter 2004: fig. 10:1
דיון :דומה לזבדייה מתת-טיפוס  4ולכאשכול  1אך גדולה יותר.

איור  :206זבדייה  ,2בתוך.Kletter 2004: fig. 10:1 :
זבדייה מתת-טיפוס 3
תאריך1950 -1700 :
גובה הכלי 7 :ס"מ
קוטר מיפתח השפה 15 :ס"מ
קוטר מרבי 18 :ס"מ
קוטר הבסיס 7 :ס"מ
תיאור :קערה מזווה בעלת שפה זקופה ומעוצבת ,עם רכס בזיווי בהון בדגם גלי .דופנה נטויה החוצה
ומתעגלת ,בסיסה טבעתי וכנראה עם כפתור במרכזו.
עיטור :רכס בהון גלי.
מוצא :פלוג'ה.

א'
איור  :207א' ,ב'  -ציור ותצלום זבדייה .3

ב'

זבדייה מתת-טיפוס 4
תאריך1950 -1700 :
גובה הכלי 7.5 :ס"מ
קוטר מיפתח השפה 16 :ס"מ
קוטר מרבי 18 :ס"מ
קוטר הבסיס 6 :ס"מ
תיאור :קערה מזווה ,בעלת שפה זקופה ומעוצבת ורכס בזיווי בהון בדגם גלי .דופנה נטויה החוצה
ומתעגלת ,בסיסה טבעתי וכנראה עם כפתור במרכזו.
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עיטור :רכס בהון גלי.
מוצא :פלוג'ה.
תפוצה :בית-גוברין.
דיון  :דומה לזבדייה מתת-טיפוס  2אך שפתה קצרה יותר והרכס הבהון מעוצב בקפידה.

א'

ב'

איור  :208א' ,ב'  -ציור ותצלום זבדייה .4
זבדייה מתת-טיפוס 5
תאריך1950 -1700 :
גובה הכלי :אינו ידוע
קוטר מיפתח השפה 15 :ס"מ
קוטר מרבי 19 :ס"מ
קוטר הבסיס :אינו ידוע
תיאור :לכלי שפת מדף עם דירוג קל בגובה השליש העליון.
מוצא :רמות נוף ).(Ustinova and Nahshoni 1994: fig. 14:1
דיון:הכלי היה יכול לשמש גם כמכסה.

איור  :209ציור תת-טיפוס זבדייה  .5בתוך. Ustinova and Nahshoni 1994: fig. 14:1 :
זבדייה מתת-טיפוס 6
תאריך1950 - 1700 :
גובה הכלי 8 :ס"מ
קוטר מיפתח השפה 20 :ס"מ
קוטר מרבי 22 :ס"מ
קוטר הבסיס 7.5 :ס"מ
תיאור :קערה מזווה בעלת שפה זקופה ומעוצבת ,עם רכס בהון בדגם גלי על הזיווי .מעל הרכס ועד
השפה צילוע או סירוק בשלושה רכסים .דופנה נטויה החוצה וישרה ,בסיסה טבעתי וטבור במרכזו.

208

עיטור :רכס בהון גלי וצילוע .
מוצא :פלוג'ה.
תפוצה :לא ידוע
דיון :דומה לזבדייה מתת-טיפוס  2אך שפתה קצרה יותר והרכס הבהון מעוצב בקפידה.

ב'

א'
איור  :210א' ,ב'  -ציור ותצלום זבדייה .6
זבדייה מתת-טיפוס 7
תאריך1950 -1700 :
גובה הכלי 6.5 :ס"מ
קוטר מיפתח השפה 18 :ס"מ
קוטר מרבי 20 :ס"מ
קוטר הבסיס 7.5 :ס"מ

תיאור :לכלי שפה נטויה החוצה ,בדופנו גליות קלה שנוצרה בעת הייצור .הבסיס טבעתי וכנראה עם
כפתור במרכזו.
מוצא :פלוג'ה.
תפוצה :גבעת דני )לזר  :1999איור  ,(1 :8בית-גוברין ,בית אל-חורי מנור ,רמת הנדיב
).,(Boaz 2000:pl. II: 8-10
דיון :יש ביניהן בעלות רכס בלתי-בהון.

א'

ב'

איור  :211א' ,ב'  -ציור ותצלום זבדייה .7
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זבדייה מתת-טיפוס 8
תאריך1950 - 1700 :
גובה הכלי 8 :ס"מ
קוטר מיפתח השפה 18 :ס"מ
קוטר מרבי 20 :ס"מ
קוטר הבסיס 6 :ס"מ
תיאור :לכלי שפת טבעת ,דופנו נטויה החוצה עם גליות קלה שנוצרה בעת ייצורו ,בסיסו טבעתי
וכפתור במרכזו.
מוצא :פלוג'ה.
תפוצה :בית-גוברין.
דיון :דומה לזבדיות מתת-הטיפוסים  5ו.7-

א'

ב'

איור  :212א' ,ב'  -ציור ותצלום זבדייה .8
זבדייה מתת-טיפוס 9
תאריך1950 - 1700 :
גובה הכלי 7 :ס"מ
קוטר מיפתח השפה 19.5 :ס"מ
קוטר מרבי 21.5 :ס"מ
קוטר הבסיס 6.5 :ס"מ
תיאור :לכלי שפה נוטה פנימה ומעוגלת ,דופנו נטויה עם גליות קלה שנוצרה בעת הייצור ,בסיסו
טבעתי וכפתור במרכזו.
מוצא :פלוג'ה.
תפוצה :בית-גוברין ,גבעת דני .
דיון :דומה לזבדייה מתת-טיפוסים  5ו.6-

א'

ב'

איור  :213ציור ותצלום זבדייה .9
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זבדייה מתת-טיפוס 10
תאריך1950 - 1700 :
גובה הכלי :לא ידוע
קוטר מיפתח השפה 20 :ס"מ
קוטר מרבי 21 :ס"מ
קוטר הבסיס :לא ידוע
תיאור :לכלי שפה משולשת ,ודופן מתעגלת.
מוצא :פלוג'ה.
דיון :דומה לזיבדיות מתת-טיפוסים  5ו.6-

איור  :214זבדייה .10
כאשכול מתת-טיפוס 1
תאריך1950 - 1700 :
גובה הכלי 10 :ס"מ
קוטר מיפתח השפה 25 :ס"מ
קוטר מרבי 27 :ס"מ
קוטר הבסיס 11 :ס"מ
תיאור :קערה מזווה ,שפה זקופה ומעוצבת ,רכס בזיווי בהון בדגם גלי ,מעל הרכס ועד השפה צילוע
או שלושה רכסים .דופנה נטויה חוצה וישרה ,בסיסה טבעתי וטבור במרכזו.
עיטור :רכס בהון גלי וצילוע.
מוצא :קבר שייח אבו-אובל.
תפוצה :רמות נוף)(Ustinova and Nahshoni 1994: fig. 14:5-6
דיון :דומה לזבדייה מתת-טיפוס  4אך גדולה יותר.

א'

ב'

איור  :215א' ,ב'  -ציור ותצלום של כאשכול .1
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כאשכול מתת-טיפוס 2
תאריך1900 - 1700 :
גובה הכלי :אינו ידוע
קוטר מיפתח השפה 24.5 :ס"מ
קוטר מרבי 27.5 :ס"מ
קוטר הבסיס :אינו ידוע
תיאור :לכלי שפה נוטה פנימה ומעוגלת ,הדופן נטויה עם גליות קלה שנוצרה בעת הייצור,
עיטור :שלושה פסים גליים חרותים במחצית התחתונה.
מוצא :פלוג'ה.
דיון :סגנון העיטור ייחודי בקערות .חריתה גלית נמצאה עד כה רק על שפה של זיר )איור  .(91ייתכן
שכלי זה שימש כמיכסה.

איור  :216כאשכול .2
כאשכול מתת-טיפוס 3
תאריך1950 - 1700 :
גובה הכלי 12 :ס"מ
קוטר מיפתח השפה 20 :ס"מ
קוטר מרבי 27.5 :ס"מ
קוטר הבסיס 8 :ס"מ
תיאור :לכלי שפת מדף רחבה ודופן מתעגלת .בסיסו טבעתי וכפתור במרכזו.
מוצא :בית-גוברין
דיון :צורה זו אינה שכיחה במימצא הקערות.

איור  :217כאשכול .3
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כאשכול מתת-טיפוס 4
תאריך1950 - 1700 :
גובה הכלי :אינו ידוע .
קוטר מיפתח השפה 25 :ס"מ.
קוטר מרבי 31 :ס"מ.
קוטר הבסיס :אינו ידוע.
תיאור :לכלי שפת מדף משוקעת ודופן המתעגלת ברכות .כנראה שהיה רדוד.
מוצא :פלוג'ה.
דיון  :קערית שיכלה לשמש גם כמיכסה.

א'

ב'

איור  :218א' ,ב' – ציור ותצלום של כאשכול .4
כאשכול מתת-טיפוס 5
תאריך1950 - 1700 :
גובה הכלי  :אינו ידוע
קוטר מיפתח השפה 28 :ס"מ
קוטר מרבי 32 :ס"מ
קוטר הבסיס :אינו ידוע
תיאור :לכלי שפה מעובה כלפי חוץ ודופן מתעגלת ברכות .כנראה שהיה רדוד.
מוצא :גבעת דני )לזר  :1999איור .(3 :8
תפוצה :לא ידוע

איור  :219ציור של כאשכול  ,5בתוך :לזר  :1999איור .3 :8
כאשכול מתת-טיפוס 6
תאריך1950 - 1700 :
גובה הכלי :אינו ידוע.
קוטר מיפתח השפה 28 :ס"מ.
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קוטר מרבי 30 :ס"מ.
קוטר הבסיס :אינו ידוע.
תיאור :לכלי שפה חדה ונטויה פנימה ,הדופן נטויה וישרה וכנראה שהיה רדוד.
מוצא :יפו ).(Kletter 2004: fig.15:1

איור  :220ציור של כאשכול  ,6בתוך. Kletter 2004:fig.15:1:
לאגן מתת-טיפוס  - 1קטן
תאריך1950 - 1700 :
גובה הכלי :אינו ידוע.
קוטר מיפתח השפה 37 :ס"מ
קוטר מרבי 41 :ס"מ.
קוטר הבסיס :אינו ידוע.
תיאור :לכלי שפת נטויה החוצה,ודופן נטויה וישרה.
עיטור :קצה השפה בהון בעדינות ובקפידה .בדופן הפנימית שרידי כתובת בערבית שנחרתה טרם
צריפתה.
מוצא :פלוג'ה.
תפוצה :לא ידוע.

א'

ב'
איור  :221א' ,ב' – ציור ותצלום של לאגן קטן .1
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לאגן מתת-טיפוס  - 2קטן
תאריך1975 - 1700 :
גובה הכלי 16.5 :ס"מ.
קוטר מיפתח השפה 37 :ס"מ.
קוטר מרבי 39 :ס"מ.
קוטר הבסיס 13.5 :ס"מ.
תיאור :לכלי שפה זקופה ומעוצבת .רכס בסיס השפה בהון בדגם גלי ובמירווחים גדולים .הדופן נטויה
וישרה ,הבסיס טבעתי וטבור במרכזו.
מוצא :ירושלים.
תפוצה :לא ידוע.
דיון :דומה לזבדייה מתת-טיפוסים  3ו 4-ולכאשכול  1אך גדולה יותר.

ב'
א'
איור  :222תצלומים מזוויות שונות של לאגן קטן .2
לאגן מתת-טיפוס  - 3קטן
תאריך1950 - 1700 :
גובה הכלי :אינו ידוע.
קוטר מיפתח השפה 32.5 :ס"מ.
קוטר מרבי 36.5 :ס"מ.
קוטר הבסיס :אינו ידוע.
תיאור :לכלי שפה מקופלת כלפי חוץ ודופן נטויה וישרה.
מוצא :גבעת דני )לזר  :1999איור .(5 :8
תפוצה :לא ידוע.
דיון :הכלי נמצא במכלול עות'מאני ,ותואר על ידי החופרת כקערה בינונית .בחרתי לכלול אותו בין
תת-הטיפוסים של הלאגן הקטן בגלל קוטרו המרבי .הוא דומה בצורתו למשארת ,אך מאחר שנמצא
ללא הבסיס ,בחרתי להציגו כקערה.
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איור  :223ציור של לאגן קטן  ,3בתוך :לזר  :1999איור .5 :8
לאגן מתת-טיפוס  - 4קטן
תאריך1950 - 1700 :
גובה הכלי :אינו ידוע
קוטר מיפתח השפה 32.5 :ס"מ
קוטר מרבי 36.5 :ס"מ
קוטר הבסיס :אינו ידוע
תיאור :לכלי שפה מקופלת כלפי חוץ ודופן נטויה וישרה.
מוצא :גבעת דני )לזר  :1999איור .(5 :8
דיון :כלי זה נמצא במכלול עות'מאני ,והחופרת תיארה אותו כקערה בינונית וככלי נפוץ באתר .בחרתי
לכללו בין תת-הטיפוסים לאגן-אגן קטן בגלל קוטרו המרבי .הוא דומה בצורתו למשארת אך מאחר
שנמצא ללא הבסיס בחרתי להציג אותו כקערה.

איור  :224ציור של לאגן-אגן קטן  ,4בתוך :לזר  :1999איור .4 :8
לאגן מתת-טיפוס  - 5קטן
תאריך1950 - 1700 :
גובה הכלי :אינו ידוע.
קוטר מיפתח השפה 37 :ס"מ.
קוטר מרבי 40 :ס"מ.
קוטר הבסיס :אינו ידוע.
תיאור :קערה מזווה בעלת שפה זקופה מעוצבת ובהונה בדגם גלי .בזיווי רכס בהון גם הוא בדגם גלי.
עיטור :רכס ושפה בהונים בדגם גלי.
מוצא :רמות נוף ).(Ustinova and Nahshoni 1994: fig. 14:5
תפוצה :לא ידוע.

איור  :225ציור של לאגן-אגן קטן  ,5בתוך. Ustinova and Nahshoni 1994: fig. 14:5 :
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לאגן מתת-טיפוס  - 6קטן
תאריך1950 - 1700 :
גובה הכלי :אינו ידוע
קוטר מיפתח השפה 37 :ס"מ
קוטר מרבי 40 :ס"מ.
קוטר הבסיס :אינו ידוע.
תיאור :לכלי שפת טבעת.
עיטור :אין.
מוצא :רמות נוף ).(Ustinova and Nahshoni 1994: fig. 14:7

איור  :226ציור של לאגן-אגן קטן  ,6בתוך. Ustinova and Nahshoni 1994: fig. 14:7 :
לאגן מתת-טיפוס  - 1גדול
תאריך1900 - 1700 :
גובה הכלי 20 :ס"מ
קוטר מיפתח השפה 51 :ס"מ
קוטר מרבי 55 :ס"מ
קוטר הבסיס 17 :ס"מ
תיאור :לכלי שפה מרוכסת וגלית ,וקצה השפה החיצון בהון במירווחים שווים ,היוצרים דגם גלי.
בסיס השפה מרוכס ואף הוא בהון במירווחים היוצרים דגם גלי .בין שני הדגמים הבהונים שבשפת
הכלי ובבסיס שפתו ,נראה סרט סרוק עמוק בחמש שיניים ובחתך משולש .דופן הכלי משופעת ובסיסו
טבעתי עם כפתור.
עיטור :בהינה וסריקה.
מוצא :באר-שבע
דיון :דומה לזבדייה מתת-טיפוס  4ולכאשכול  ,1אך גדולה יותר.

איור  :227תצלום מהצד ותצלום מלמעלה של לאגן-אגן גדול .1
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סיכום:
השוואה בין המידות הממוצעות של טיפוסי הקערות למיניהם )טבלה  (7מלמדת שהערבות דומות
במידותיהן ללאגן-אגן הגדול והמשארות  -ללאגן-אגן הקטן .לא הצגתי השוואה לגבי הכיורים מפני
שבידי שני נתונים בלבד :אחד מקבר שייח אבו-אובל והשני ממצרים  -מידותיה של הטסטייה שהציג
אנן בעבודתו .השוואה בין מידותיהם מורה שגם בהם ניתן לראות חלוקה מישנית לכיור גדול ולכיור
קטן וממדיהם מקבילים ,בהתאמה ,לממדי הלאגן-אגן הגדול והערבה ,והלאגן-אגן הקטן והמשארת.
בסיסי המשארות והערבות רחבים יותר מבסיסי הלאגן הגדול והקטן ,משום שנדרשה להם יתר
יציבות ,תופעה המתבטאת היטב בערבה ששימשה ללישת הבצק.
ומשארות.
טבלה  :7מידות ממוצעות של טיפוסי קערות ,ערֵבות ִ
גובה

קוטר מרבי קוטר מיפתח השפה קוטר הבסיס

טיפוס
ערבה

20.7

48.2

41.3

35

לאגן גדול

20

53

51

17

משארת

15.3

37.7

32.5

17.4

לאגן קטן

16.5

39

37

13.5

כאשקולה

11

28.1

23.6

9.5

זבדייה

7.2

19.4

17.2

6.6

ה[ כלי החלב
ה - 1מחבצה
שמות :חדדה ,ג'ארת אל-לבן.
דיון :בד בבד עם תהליך הביות של בעלי החיים נמצאו דרכים לעבד את החלב למוצרים הנשמרים זמן
רב .אחד המוצרים הראשונים שאותו שימרו בתקופות קדומות היה שומן החלב ,החמאה ,שהופרדה
מהחלב במחבצות .לשם כך הרתיחו את החלב הטרי זמן קצר לאחר החליבה ,והוסיפו לו כמות קטנה
של שאור ללבן ,כך שהחמיץ והפך ללבן .הלבן הוכנס למחבצות ,והתנועה הלוך ושוב הפרידה בינו לבין
השומן .זה עלה וצף על פני השטח ,ובתום החביצה היו מערים את התוכן לקערה עמוקה ואוספים את
השומן-זיבדה או החמאה-סמנה מעל פני הנוזל .את החמאה נהגו לשמור בכלי חרס ,בדלועים ובנאדות
עור )אביצור תשל"ו.(232 :
אביצור מנה שלוש צורות של מחבצות חרס :בעלת חדק ,בעלת נקב ורגילה .מחבצות החרס היו
בשימוש בחברה הכפרית ,קיבולתן השכיחה הייתה  16או  17ליטרים ,ולא נהגו למלאן עד הסוף.
"מחבצת חדק" הייתה קנקנית רגילה שהתקינו לה זרבובית קצרה הנראית כחדק .לפני שהתחילו
לנענע אותה ,נהגו לסגור בבד או בפיסת עור את פתחה ואת פתח החדק" .מחבצת הנקב" דומה
למחבצת החדק אלא שבכתף הכלי יש נקב .כלים מעין אלו )איור  (228פורסמו ממג'דאל כרום ומגוש
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חלב שבגליל )אביצור  ,67 :1976איורים  .(180 ,179המחבצה ה"רגילה" היא כל כלי חרס שניתן
לנענעו ,אם על הקרקע או בהיותו תלוי בידיותיו ממיתקן כלשהו .למחבצה זו אין נקב או חדק והאוויר
שוחרר מפתח הכלי )אביצור תשל"ו .(66 :1976 ,33 :אביצור מזכיר מחבצות חרס סגלגלות ,דגמים
מהתקופה הכלקוליתית ,הידועות מצפון סיני ,ממצרים ומדרום ארץ-ישראל )אביצור .(67 -64 :1976
הוא הציג צפחות עתיקות מחפירות שקמונה ,שהוא מכנה מחבצות; לדעתו הן דומות למחבצות
המצריות )אביצור  ,67 :1976איור.(181 :

א'

ב'

איור  :228א'  -מחבצת חדק ,בתוך :אביצור  :1976איור .179 :ב'  -מחבצת נקב ,בתוך :אביצור :1976
איור.180 :
בשלהי המאה ה ,19-תחילת המאה העשרים ,במזרח תורכיה ובארמניה ,היו בשימוש מחבצות חרס
הדומות להפליא למחבצות מהתקופה הכלקוליתית ) .(229במוזיאון האתנוגרפי "הרמיטאז'" בעיר
סנקט פטרסבורג )לשעבר לנינגראד( ,רוסיה ,מוצג כלי ארמני כזה .במזרח תורכיה ,באזור ימת ואן
ובעיר ואן )אזורים ארמנים-לשעבר( תיעדתי כמה מחבצות מטיפוס זה.
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איור  :229תצלום של מחבצת חרס ארמנית המוצבת על גבי חבית של  200ליטר ,המאה ה ,19-תחילת
המאה העשרים ,ג'אווס ,דרום ימת ואן ,מזרח תורכיה.
זבולון הציגה מחבצות בעלות חדק אנכי שיוצרו בבתי היוצר בראשייה אל-פוחאר שבלבנון ,וציינה
ששמן בערבית חדדה )זבולון .(197 -190 :1978
אנן בעבודתו מציג מחבצה בין מוצרי בתי היוצר באל-קאסר שבמצרים .המחבצה נקראת ג'ארת אל-
לבן )איור  ,(230גובהה  22ס"מ ,רוחבה  40.5ס"מ ,קוטר מיפתח שפתה  9ס"מ ,קוטרה המרבי 15.8
ס"מ ,נפחה  7.2ליטר .במחבצה חובצים את החלב למען ייצור גבינה ,והיא דומה לג'ארת המים ,אלא
שהבליטות בצדיה הנקראות דימס  , demsרחבות יותר .גם מיפתח שפתה של המחבצה רחב מזה של
ג'ארת המים ,ומאפשר לחובץ להכניס את היד ולהוציא את החמאה .לכלי עיטורי זיגזג  hazzaופסים,
וזאת כדי להבדיל בינו לבין ג'ראת המים.
את המחבצה ממלאים כדי שני שליש מנפחה ,סוגרים את פתחה בפקק הנקרא סודה  soddaהעשוי
סיבי דקלים ,ומעליו קושרים בד .האישה ,שהיא החובצת בדרך כלל ,מניחה את המחבצה על הקרקע
כאשר הכלי ניצב לגופה )איור  :230ב'( ,מתחתיה היא פורשת בד עבה או מיקלעת דקלים ,או עורמת
חול ,אוחזת בצוואר המחבצה ומנענעת אותה הלוך ושוב ).(Henein 1997:120-125, 164-165
כלי נוסף ,הדומה למחבצה אך גדול ממנה ,הוא כלי לאיחסון גבינה הנקרא ג'ארת אל-מייש ,או סאגה
אגארי בכפר מוט ,גורה כבירה בכפרים בלט ובתמידה ,וסאגה גילד בכפר אל-מהאב.
הגבינות המאוחסנות בכלי נקראות חלובי או מייש .מכינים את הגבינה זמן קצר לאחר החליבה.
יוצקים את החלב לכלי בישול גדול ופתוח ,ומוסיפים לו "מנפחה" שהיא חתיכת קיבה או מעי של כבש
או עז .החיידקים שהיא מכילה משמשים להתססת החלב .מוסיפים קליפת חושחש ,מעט גבינת מייש
וזורקים פנימה מסמר מלובן ,ומשהים את התערובת במשך שעה .החלב תוסס בזכות החומרים
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שנוספו לו ,ונקרש אט-אט .טרם הקרישה יוצקים את העיסה הצמיגית על בד בעל חורים קטנים,
ומסננים את המים .מוסיפים מעט מלח וכשהעיסה מתקשה ,כלומר הופכת לגבינה ,חותכים אותה
לחתיכות בצורת מלבנים ומניחים בתוך ג'ראת אל-מייש .את מי הגבינה מהסינון אוספים ,מרתיחים,
אחרי שהם מתקררים ,מסננים אותם .את החומר הקשה מוסיפים לגבינת החלובי המאוכסנת בג'ראת
אל-מייש .מוסיפים פלפל אדום וכמון ואוטמים במיכסה מסנסני תמרים ,שמעליו פקק חרס שאותו
אוטמים בתערובת של טין וקש .את הכלי המלא מניחים בשמש עד שנה .הגבינה בכלי הופכת לנוזלית
וסמיכה וכך מוגשת ).(Henein 1997:166 214-215

א'

ג'

ב'

ד'

איור  :230א'  -צילום מחבצה מנופיאה בדלתת הנילוס ,מצרים ,בתוך .Henein 1997: ph. 100 :ב' -
ציור מחבצה מבתי היוצר באל-קאסר ,במצרים ,בתוך .Henein 1997: fig. 98 :ג'  -ציור ותצלום של
עיטורים על גבי מחבצות ,בתוך.Henein 1997: fig. 60, ph. 76:ד'  -אישה מצרית חובצת במחבצה,
בתוך.Henein 1997: ph. 99 :
קטלוג
מחבצה מתת-טיפוס  -1מצולעת
תאריך1957 :
גובה הכלי 28.5 :ס"מ.
אורך הכלי 42 :ס"מ
קוטר מיפתח השפה 11.5 :ס"מ.
קוטר הפתח 8 :ס"מ.
קוטר בסיסיה 5.5 :ס"מ.
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תיאור :פלג הגוף העליון מצולע ,הצוואר שעוצב בנפרד נקבע בצד הגוף .למחבצה שתי ידיות אוזן
מרוכסות היוצאות סמוך לבסיס צווארה ומשוכות אל גופה .
מוצא :קיבוץ ארז.
תפוצה :אל-עריש

א'

ב'

איור  :231א' – תצלום של מחבצת חרס ממכע"ש ,ארז .ב' – תצלום של מחבצת חרס ממכע"ש ,אל-
עריש .בתוך :אביצור  :1976איור .177
דיון :המחבצות המוצגות כאן )איור  (231מארז ומאל-עריש )המחבצה מאל-עריש תועדה בשנת ,(1957
דומות במרכיביהן לג'ארה ולעסלייה להובלת מים .המיבנה הועתק ממחבצת הנענוע המצרית ,שאף
היא דומה לג'ארה להובלת מים .גוף המחבצה ,צווארה ,ידיותיה ושפתה דומים למרכיבי הג'ארה;
בסיסיה דומים לבסיסי האנטל והמחלבה ,ושבריה יזוהו במרבית המקרים כשברי ג'ארה או מחלבה
ולא כשברי מחבצה .מחבצות החרס יוצרו כנראה בהיקף מצומצם בבתי היוצר בעזה ,ולכשיוצרו היו
כנראה בשימוש אצל עירוניים ,פלחים ומגדלי צאן ממוצא מצרי .הבדואים מגדלי הצאן ,יושבי סיני
והנגב ,בחרו להמשיך ולהשתמש במחבצת העור ,סען ,או סאגה כפי שהיא נקראת באזור חברון ,עד
ימינו .כיום משתמשים במחבצה מצרית ,חשמלית ,מנירוסטה.

ה - 2כד החלב מאחלבה(
שמות :מאחלבה  ,Mahlabeבושה  , boseכעכורה  ,kakuraמנשל mansal
דיון :החלב ומוצריו היוו מקור חשוב לחלבון במזונם של תושבי הארץ ,והעיסוק בהם היה חלק בלתי-
נפרד מחיי היום-יום של התושבים בה .עקרת-הבית העירונית החזיקה בחצרה או במרתף ביתה פרה,
כבשה או עז לאספקה שוטפת של חלב ,או שרכשה חלב ומוצריו ,שאותם נדרשה להוביל ,לאחסן,
לעבד ולהגיש .כפריים ובדואים שמשקם התבסס על גידול צאן ,בקר או גמלים ,עסקו בכל המלאכות
הקשורות לתוצרת החלב ולמכירתה .בשחר ההיסטוריה ,אחרי שבויתו בעלי-החיים ,החלו בני-האדם
לפתח כלים ייחודיים לחליבה ולעיבוד החלב ,לאיחסון החלב ומוצריו ,להובלתם ,למכירתם
ולהגשתם .לאורך התקופות הללו ,הקדרים ייצרו כלי חרס לפלח שוק זה ,והתחרו ביצרני כלי העץ,
העור והמתכת .שמות רבים תועדו לגבי הכלים הקשורים לחלב ולמוצריו ,והם מעידים על קיומם של
טיפוסי כלים שונים שהיו מיועדים לביצוע המלאכות השונות.
אחד מכלים אלו הוא כד החלב ,הנקרא מאחלבה .שמו נגזר מן הפועל חלב ,לחלוב .גאת ציין שבגלל
האקלים החם והמחסור בעץ בארץ-ישראל ,מחזיקים כאן את החלב ,בדומה לנוזלים אחרים ,בכלי
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חרס; אלו סופגים מעט מן החלב ושומרים עליו בטמפרטורה נמוכה ) .(Gatt 1885:69בניספח
למאמרו מזכיר גאת את המאחלבה ומתאר" :כד החלב ,מוארך ,בעל שתי ידיות ,ללא זרבובית ,בעל
שפה כעין משפך" ).(Gatt 1885a:180
באואר מונה את המאחלבה ברשימת כלי החרס החשובים שלו ,ומתאר בדומה לגאת" :כד החלב,
מוארך ובעל ידיות ".הוא הזכיר שם נוסף לכד החלב  -הכעכורה -ומתאר" :ככד החלב ,רחב יותר
למעלה" ).(Bauer 1903: 74
דאלמאן ,בתארו את הג'ארה הגדולה ,הג'ארה והזראווייה מרמאללה ואת העסלייה משכם ככלים
לנשיאת מים על ראשי הנשים ,תיאר כלי נוסף ,הדומה לעסלייה ,ששימש לחליבה ונקרא בושה bose
או כעכורה ) kakuraאיור  .(232מדובר בכלי בעל בסיס צר שקוטרו  4.5ס"מ ,גובהו  23ס"מ ,קוטר
מרבי של הגוף  14ס"מ וקוטר שפתו  10ס"מ ) .(Dalman VII 1964: 238בהמשך דיונו של דאלמאן,
כלי החליבה הזה נקרא מאחלבה .הוא מוסיף" :במלחה יש כד קטן המשמש ככלי לחלב וללבן ,גובהו
 27ס"מ ונקרא כעכורה".
לדברי כאנעאן ,שדאלמאן מצטט מדבריו "כד גדול הדומה לזה ,יכול לשמש לאיחסון חמאה ,samne
שמן ,או דיבס  - dibsרכז ענבים .בא-סלט מאחסנים חמאה בסיר בעל שתי ידיות שנקרא טוס  ,tosכלי
הקיים גם במקומות אחרים .בעיר יש כד קטן הנקרא זראווייה  zerawijeבו מאחסנים ג'יבנה -
גבינה"  .gibneדאלמאן מספר ,שאת מוצרי החלב  -הלבן והחמאה מאחסנים בכלים מיוחדים
הנקראים בורנייה  burnijeשהם דמויי סיר עם צילוע וידיות אוזן.
כלי נוסף ,שדאלמאן מצטט את דבר קיומו על פי כתבי פארח טברי ,עשוי עץ ונקרא טאפור  ,tafurנפחו
 1עד  2ע'וטל )רוטל( והוא משמש לאיחסון חלב ולבן ) .(Dalman VII 1964: 240- 241בתארו את
מנהגי הארוחה ציין דאלמאן" :בשעת הארוחה ,מגישים לפעמים חלב לשתייה בשרבה נטולת-
זרבובית ,או בכוז בעל חדק וידית אחת" ).(Dalman VII 1964: 217

א'

ב'
כלי מאחלבה הנקרא גם בושה או כעכורה
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איור  :232א' – תצלום של מאחלבה ,תת-טיפוסים הנקראים גם בושה או כעכורה ,בתוך:
 .Dalman IV 1964: ph. 76ב'  -ציור של מאחלבה ,בתוך.Dalman VII 1964: fig.115:e :
מיחס ציין את המאחלבה ככלי החלב ,וכותב שהכלי דומה לעסלייה; לעסלייה ,כך הוא אומר" :תבנית
ביצה שקודקודה פחוס ושתי אוזניים בראשה" )מיחס תרצ"ז.( 13 :
סטבסקי הזכיר את המחלב ובערבית מאחלבה ומתאר" :ככלי חרס או פח שלתוכו חולבים את חלב
הצאן או הבקר" .הוא מוסיף ,שבפי הפלחים הוא נקרא גם בושה .הכלי בעל צוואר רחב ומשמש
לאיחסון חלב ,דבש ונוזלים שונים אחרים )סטבסקי תש"ו.( 69 :
אביצור הסביר שהבדואים בנגב הדרומי ובסיני לא השתמשו בכלים מיוחדים לחליבת בקר וצאן,
והשתדלו להימנע משימוש בכלי חרס שבירים .עם זאת ,ציין ,להובלת החלב ישנם כדים קטנים דמויי
אנטלים ,בעלי צוואר קצר ,המשמשים גם לשמירת החלב )אביצור .(64 : 1976
אנן מדווח שהכלי המשמש להובלת החלב הוא המנשל ) ,(mansalלחליבה משמש המחלב ,לחביצה
משמשת הג'ארת אל-לאבן ,לאיחסון גבינה משתמשים בג'ארת אל-מייש .המנשל )איור  (233בעל גוף
דמוי שק ,שפתו נטויה החוצה וממנה יוצאות זוג ידיות לכתף הכלי .צווארו קצר ,בסיסו אינו מעוצב,
ובמרכז הגוף יש לו עיטור  -חריתה בדגם גלי .גובהו  31ס"מ ,קוטר מיפתחו  9ס"מ ,הקוטר המרבי של
גופו  18.3ס"מ,קוטר בסיסו  9ס"מ ונפחו  3ליטר .הכלי דומה בצורתו לסביל ,ולכן רבים מהמקומיים
מכנים את המנשל גם בשם סביל .את הכלי נהגו לתלות בחבל שנקשר בידיותיו ,גם זאת בדומה
לסביל .אנן מדווח ,שבכפרים אחדים ובאל-קאסר עצמו ,במקומות שבהם הדיר מרוחק מהבית,
נוהגים הגברים לחלוב את בעלי החיים ,כדי למנוע מהנשים להתרחק מהבית .בכפרים אחרים ,למשל
בכפר בלט ,נוהגות נשים לחלוב את הצאן .את החלב חלבו לתוך כלי הנקרא מחלב ),(mahlab
ומהמחלב העבירו אותו למנשל ,לשם הובלתו הביתה .אז גם סגרו אותו במיכסה ממיקלעת עלי תמר
הנקרא סודה ) ,(soddaוקשרו אותו בחבל בידיותיו .ייצור הכלי בבתי היוצר מוגבל ,ונעשה לפי הזמנה
).(Henein 1997: 168-169

איור  :233ציור ותצלום של מנשל ,בתוך.Henein 1997:ph. 30, fig.104 :
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נימר הזכיר כלי בשם אל-קעקור ,ומתארו ככלי הדומה לזיר וקטן ממנו .לכלי מיפתח שפה רחב ושתי
ידיות ,והוא משמש לאיחסון חלב ,לבן ,דיבס ודבש )נימר  .(711 - 710 :1989ייתכן שיש קשר בין שמו
של כלי זה ושימושו לבין הכעכורה )ראה בטיפוס הבורנייה( .נימר תיאר כלי נוסף הנקרא כעבורה,
ומתארו ככלי קטן המשמש ככוס ,בעל ידית אחת או נטול-ידית ,המשמש לשתיית תה ולבן ,ומגישים
בו חלב לילדים )נימר .(714 :1989
מעדויות החוקרים עולה ,שישנה הפרדה ברורה בין הכלי להובלת החלב ,לבין כלי החליבה .על פי
תיעודו של אנן ,במצרים הכלי ששימש לחליבה נקרא מחלב ,והכלי להובלת החלב נקרא מנשל .בארץ-
ישראל ,על פי עדותם של גאת ,באואר ,דאלמאן ,מיחס וסטבסקי ,המאחלבה שימשה להובלת החלב
ונקראת גם בושה וכעכורה .הכלים ששימשו לחליבה נקראו אצל דאלמאן בורנייה ,ויידונו בפרק
העוסק בטיפוס זה .זהו כלי השונה מכד החלב ,ודומה לטיפוס המחלב המצרי ,ששימש שם ככלי
החליבה.
המאחלבה בארץ-ישראל נקשרה לא אחת להובלת מים ,וקרוב לוודאי שזאת הסיבה שהיו כאלה
שכינו אותה עסלייה ,כפי שעולה מתיאורו של סטבסקי ,ובעקיפין מדברי מיחס ,המספר שכלי זה
שימש גם לאיחסון דבש .דבר דומה קורה במצרים ,שם המנשל המצרי מכונה במקומות מסויימים
סביל ,כמו הכלי לנשיאת המים ,ולא מנשל להובלת חלב.
קטלוג
מאחלבה מתת-טיפוס  – 1עם צוואר מצולע
תאריך1900 - 1700 :
גובה הכלי 228 :ס"מ.
קוטר מיפתח השפה 10 :ס"מ.
קוטר הפתח 8.5 :ס"מ.
קוטר מרבי של הגוף 15 :ס"מ.
קוטר הבסיס 5.5 :ס"מ.
תיאור :הכלי דמוי ביצה ,צווארו דמוי משפך ,שפתו שבורה ובדרך כלל היא שפה משולשת .לכלי שתי
ידיות שנמשכות מבסיס צווארו לכתפיו ,סמוך לבסיסו ובחלקו העליון מעל כתפיו וצווארו הוא מצולע.
בסיסו צר וקעור עם כפתור במרכזו.
עיטור :אין
מוצא :שייח אבו-אובל
דיון :הכלי אומנם חסר שפה ,אך מאחר שנמצא עם טיפוסים נוספים באוטם מיבנה חדר במכלול קבר
שייח אבו-אובל בחרתי לציינו.
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איור  :234מאחלבה  ,1עם צוואר מצולע
מאחלבה מתת-טיפוס  -2עם צילוע רחב בגופו
תאריך1900 - 1700 :
גובה הכלי 26.5 :ס"מ.
קוטר מיפתח השפה 8.5 :ס"מ.
קוטר הפתח 7 :ס"מ.
קוטר מרבי של הגוף 11.5 :ס"מ.
קוטר הבסיס 4 :ס"מ.
תיאור :גוף הכלי חרוטי ,צווארו דמוי משפך ושפתו משולשת .הוא בעל שתי ידיות שנמשכות מבסיס
צווארו לכתפיו ,גופו מצולע בצילוע רחב ,בסיסו קעור עם כפתור במרכזו.
עיטור :אין
מוצא :אוסף המוזיאון לתרבות הבדואים ,מרכז ג'ו אלון

איור  :235מאחלבה  ,2עם צילוע רחב בגופו ,באדיבות המוזיאון לתרבות הבדואים ,מרכז ג'ו אלון.
מאחלבה מתת-טיפוס  -3בעל צוואר צווארון
תאריך1948 -1700 :
גובה הכלי 26.5 :ס"מ.
קוטר מיפתח השפה 8.5 :ס"מ.
קוטר הפתח 7 :ס"מ.
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קוטר מרבי של הגוף 11.5 :ס"מ.
קוטר הבסיס 4 :ס"מ.
תיאור :גוף הכלי חרוטי ,צווארו דמוי משפך עם צווארון ושפתו משולשת .הוא בעל שתי ידיות
שנמשכות מבסיס צווארו לכתפיו ,לגופו צילוע ,בסיסו קעור עם כפתור במרכזו.
מוצא :הגולן הדרומי ) רות .(30 :1984

ב'
א'
איור  :236א'  -מאחלבה  ,3בעל צוואר צווארון ,בתוך :רות  .30 :1984ב'  -מימין המאחלבה מסקר
הגולן הדרומי ,משמאלה :מאחלבה מתת-טיפוס דומה אך קטנה יותר ,באדיבות ביתן "אדם ועמלו",
מוזיאון ארץ-ישראל ,תל-אביב.
מאחלבה מתת-טיפוס  -4בעל צוואר צווארון רחב
תאריך1970 -1900 :
גובה הכלי 33.5 :ס"מ.
קוטר מיפתח השפה 8.5 :ס"מ.
קוטר הפתח 8 :ס"מ.
קוטר מרבי של הגוף 20 :ס"מ.
קוטר הבסיס 9.5 :ס"מ.
תיאור :צורת הכלי סגלגלה ,צווארו דמוי משפך עם צווארון ושפתו משולשת .הוא בעל שתי ידיות
שנמשכות מבסיס צווארו לכתפיו .הוא מצולע בחלקו העליון ,מבסיס צווארו ועד אמצע גופו .בסיסו
בסיס טבעת וכפתור במרכזו.
מוצא :מוזיאון לתרבות הבדואים ,מרכז ג'ו אלון
דיון :תת-טיפוס זה מגלם את המעבר בין מאחלבה מתת-טיפוסים  3 – 1ו ,7-לבין התת-טיפוסים 6-5
המשלבים את המאחלבה ואת הבורנייה כפי שתיאר דאלמאן עם כלי המאחלבה המצרי.
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איור  :237מאחלבה  ,4בעל צוואר צווארון רחב
מאחלבה מתת-טיפוס  -5כדורית
תאריך1970 -1900 :
גובה הכלי 31 :ס"מ.
קוטר מיפתח השפה 13 :ס"מ.
קוטר הפתח 10 :ס"מ.
קוטר מרבי של הגוף 21.5 :ס"מ.
קוטר הבסיס 13.5 :ס"מ.
תיאור :גוף הכלי כדורי ,צווארו דמוי משפך ושפתו משולשת .לכלי שתי ידיות שנמשכות מבסיס
צווארו לכתפיו .הכלי מצולע בחלקו העליון ,מבסיס צווארו ועד אמצע גופו .בסיסו בסיס טבעת עם
כפתור במרכז.
מוצא :מוזיאון לתרבות הבדואים ,מרכז ג'ו אלון
דיון :לכלי כיסוי עור להגנת החלב או מוצריו והוא תת-טיפוס המשלב בין מאחלבה לבורנייה.

איור  :238מאחלבה  ,5גוף כדורי .באדיבות המוזיאון לתרבות הבדואים ,מרכז ג'ו אלון.

228

מאחלבה מתת-טיפוס  -6גבוה
תאריך1970 -1900 :
גובה הכלי 37 :ס"מ.
קוטר מיפתח השפה 10 :ס"מ.
קוטר הפתח 7.5 :ס"מ.
קוטר גופו המרבי 20.5 :ס"מ.
קוטר הבסיס 13.5 :ס"מ.
תיאור :צורת הכלי סגלגלה ,צווארו דמוי משפך עם צווארון ושפתו משולשת .הוא בעל שתי ידיות
משולשות הנמשכות מבסיס צווארו לכתפיו .הכלי מצולע בחלקו העליון מבסיס צווארו ועד כתפיו
בצילוע עדין ,בסיסו בסיס טבעת וכפתור במרכזו.
מוצא :בית -שמש.
דיון :דומה לתת-טיפוס מאחלבה .4

איור  :239מאחלבה  ,6גבוה.
מאחלבה מתת-טיפוס  - 7קצר צוואר
תאריך1970 - 1900 :
גובה הכלי 30.5 :ס"מ.
קוטר השפה 10.5 :ס"מ.
קוטר פתחו 9.5 :ס"מ.
קוטר גופו המרבי 23.5 :ס"מ.
קוטר הבסיס 9.5 :ס"מ.
תיאור :גוף הכלי כדורי ,צווארו קצר ושפתו חדה .הוא בעל שתי ידיות שנמשכות מבסיס צווארו
לכתפיו ,גופו מצולע ובסיסו בסיס טבעת וכפתור במרכזו.
מוצא :המוזיאון לתרבות הבדואים ,מרכז ג'ו אלון
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דיון :לכלי כיסוי בד להגנת החלב או מוצריו והוא תת-טיפוס המשלב בין מאחלבה לבורנייה.

איור  :240מאחלבה  ,7קצר צוואר .באדיבות המוזיאון לתרבות הבדואים ,מרכז ג'ו אלון
נספח
במהלך סקר במג'דל ,באוטם מיבנה הסמוך למיסגד הגדול ,נמצא כלי מטיפוס מחלב שצבע הטין שלו
אדום-חום ,יחד עם כמה טיפוסים ותת-טיפוסים של משפחת כלי עזה השחורים ,וייתכן כי יוצר
ברמלה .בחרתי להציגו כאחד ממכלול כלים.
מאחלבה מתת-טיפוס  - 8צוואר מרוכס
תאריך1948 -1700 :
גובה הכלי  33 :ס"מ
קוטר השפה 10 :ס"מ
קוטר פתחו 8 :ס"מ
קוטר מרבי של הגוף 18.5 :ס"מ
קוטר הבסיס 7 :ס"מ
תיאור :הכלי עשוי מטין חום-אדום ,גופו דמוי ביצה ,צווארו מרוכס ,שפתו שפת טבעת .הוא בעל שתי
ידיות הנמשכות מבסיס צווארו לכתפיו ,סמוך לבסיסו ומתחת לכתפיו צילוע רחב .בסיסו קעור עם
כפתור במרכזו.
עיטור :אין
מוצא :מג'דל
תפוצה :לא ידוע.
דיון :הכלי דומה לכלי שהציג דאלמאן ,איור  :232א'.
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איור  :241מאחלבה  ,8צוואר מרוכס.

ה - 3בורנייה
שמות :בורנייה  ,burnijeמאחלב קטן  , mahlab sagerמאחלב גדול  ,mahlab kabirחאנב . hanab
דיון :דאלמאן דיווח ,שכד חרס מיוחד דמוי סיר בשם בורנייה  burnijeמשמש לאיחסון לבן ולחמאה
המזוקקת,הסמנה .בירושלים ראה בשימוש כלים שחורים מבתי היוצר בעזה וכן כלים מחרס חום.
הוא תיארם ככלים עם צילוע מבחוץ וידיות אוזן קטנות המשוכות משפתם העליונה ,והיו גם כאלה
ללא ידיות )איור  .(242לבורנייה גדלים שונים )איור  :(243כאלו שגובהם  20ס"מ וקוטרם  17ס"מ
ואחרים בגובה של  14ס"מ וקוטרם  13ס"מ .בא-סלט ובמקומות אחרים ראה שמאחסנים את
החמאה בסיר הנקרא טוס .(Dalman VII 1964:240-241) tos

איור  5 :242תת-טיפוסים של בורנייה לפי תיעוד של דאלמאן .בתוך.Dalman IV 1964:ph.11 :
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איור  :243ציור של תת-טיפוסי בורנייה על פי דאלמאן .בתוך.Dalman VII 1964:fig.118 :
אביצור מציג כלי חליבה ממתכת )איור  ,(244הדומה לכלי החרס ולו ידית מתכת המחליפה את
הידיות והחבלים לנשיאה )אביצור  :1976איור  .(173מתצפיות שערכתי בכפר באקאש במזרח תורכיה
)סמוך לעיר אלביסטאן שבמחוז מאראש( ,כלי זה עדיין משמש לחליבת צאן ופרות וגם לנשיאת מים
מהמעיין ,ובדומה לכלים ממצרים יש לו מיכסה מותאם.

איור  :244כלי חליבה מנחושת ,בתוך :אביצור  :1976איור .173
נימר מספר שלאיחסון החלב והלבן משתמשים בסיר הנקרא טוס )איור  :245א'( ,ומתארו ככלי עגול,
קוטרו  30ס"מ וגובהו  30ס"מ )נימר  .(714 :1989כלי נוסף הנקרא כעבורה )איור  :245ב'( ,תואר ככלי
קטן ,המשמש כספל ,שיוצר עם או בלי ידית אחת ומשמש לשתיית תה ולבן ולילדים מגישים בו חלב
לשתייה )נימר .(714 :1989

א'
ב'
איור  :245א'  -טוס ,ציור סכמאטי .בתוך :נימר  .709 :1989ב'  -כעבורה ,בתוך נימר .711 :1989
אנן הציג שני תת-טיפוסים של כלי חליבה )איור  :246א' ,ב'(; האחד הוא כלי חליבה גדול ,מחלב
כאביר  ,mahlab kabirהשני ,כלי חליבה קטן הנקרא מחלב זע'יר  .mahlab sagerהגדול נקרא גם
בשמות אחרים בכפרים שונים :בכפר באלאט  -ע'אדאח  ,בכפר טנידה  -בארבאח ,בכפר מוט ובכפר
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אסמנט  -אל-מאשארה .גובהו  35.6ס"מ ,קוטר מיפתחו  14ס"מ ,הקוטר המרבי של גופו  29.4ס"מ,
קוטר בסיסו  13.6ס"מ ונפחו  11ליטר .לכלי גוף כדורי ,צוואר קצר ,שתי ידיות משוכות משפתו
לכתפיו ,ובסיסו אינו יציב ,שכן הכלי אינו אמור לעמוד באופן עצמאי .הוא מעוטר ב 5-פסים הבאים
להבדיל בינו לבין כלים אחרים דומים ,והוא מיוצר בתקופה שנקבות בעלי-החיים הרות ,שהיא
תקופת יובש שלא חולבים בה .החליבה בכפרים נעשית בדיר; כאשר הדיר רחוק מהבית חולבים
הגברים ,וכאשר הדיר סמוך לבית הנשים חולבות .המחלב יכול לשמש גם כמנשל להובלת החלב,
כאשר הדיר סמוך לבית .בדומה למנשל ,קושרים חבל לידיותיו וכך נושאים אותו .לכל כלי מותאם
מיכסה חרס .כלי החליבה הקטן דומה בצורתו לגדול ,אלא שהוא מעוטר ב 3-פסים ,גובהו  19.7ס"מ,
קוטר מיפתחו  13.2ס"מ ,הקוטר המרבי של גופו  21ס"מ ,קוטר בסיסו  12.8ונפחו  4.8ליטר.
אנן הציג טיפוס נוסף לאיחסון החמאה הנקרא חאנב ) hanabאיור  :246ג'( ,ששימש גם לאיחסון מלח
ולהובלת ירקות מהשדה .לכלי שמות נוספים :טאנטוט בורמה וטאנטוט ע'אדאח ובכפר באלאט נקרא
ע'אמינה .בדומה לכלי החליבה ,הוא מעוטר ב 3-פסים ,בסיסו אינו יציב ותולים אותו בחבל מסיבי
דקלים שמשחילים בידיות .גובהו  18.3ס"מ ,קוטר מיפתחו  7ס"מ ,הקוטר המרבי של הגוף  15ס"מ,
קוטר בסיסו  8ס"מ ונפחו  1.6ליטר .לכלי מותאם מיכסה חרס .הכלי יוצר מחומר האוטם את
הנקבוביות ,חומר המשמש לייצר את כלי חלב והמים ). (Henein 1997: 151-153

ב'

א'

ג'

ד'

איור  :246כלי חרס מאל-קאסר ,במצרים .א'  -ציור ותצלום של כלי חליבה גדול .בתוךHenein :
 .1997: fig .83 ph.63ב'  -ציור ותצלום של כלי חליבה קטן .בתוך. Henein 1997: fig. 84 ph.64 :
ג'  -ציור ותצלום של כלי איחסון לחמאה ,בתוך .Henein 1997: fig.85 ph. 65 :ד'  -ציור ותצלום של
קדרת הפול .בתוך.Henein 1997: fig .81 ph.40 :
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אם כן ,לפי דאלמאן מסתבר שהבורנייה משמשת לאיחסון הלבן והחמאה .הכלי יוצר בגדלים שונים,
עם צילוע מבחוץ וידיות אוזן קטנות המשוכות משפת הכלי העליונה .קיימים גם כלים ללא ידיות
הנראים כסירי בישול .בתצלומי הכלים )איור  (242ניתן לראות שלבורנייה בצד ימין יש ידית אחת,
וייתכן שמדובר בכעבורה כפי שהזכיר נימר .בציורי הכלים אצל דאלמאן ,הכלי הימני )איור ,( :243
נטול ידיות ונראה כחידרייה )ראו בהמשך טיפוס חידרייה(.
דאלמאן ציין שבא-סלט ובמקומות אחרים מאחסנים את החמאה בסיר הנקרא טוס  .tosציור כלי
הבורנייה הסכמאטי אצל נימר הוא ללא ידיות ,בדומה לכלי ללא ידיות שתיאר דאלמאן ,ושניהם
דומים לסיר בישול .גם במצרים דומים בצורתם כלי החליבה וכלי איחסון החמאה לקדרת הפול )איור
 :246ד'( ,שהיא סיר בישול .ייתכן שהבורנייה ללא ידיות כמו שהציג דאלמאן שימש ,כמו במצרים ,גם
לאיחסון ירקות .אולי ניתן להסביר את הדמיון בצורת הבורנייה לסיר בישול בכך שנהגו להרתיח את
החלב זמן קצר לאחר החליבה ואחר כך עשו ממנו לבן )אביצור  .(64 :1976בין כלי הבישול הארץ-
ישראליים ישנה הפרדה ברורה בין הקידרה שהיא הקדרה ,לבין הטאנג'רה שהיא סיר הבישול; מרבית
טיפוסי סירי הבישול הבאים במגע ישיר עם האש הם בעלי בסיס מעוגל .כלי בורנייה הדומים לסירי
בישול הם בעלי שתי ידיות ,בסיס טבעת עם כפתור ושפה משוקעת המעידה על כך שהוכנה להנחת
מיכסה.
קטלוג
בורנייה מתת-טיפוס  - 1דמוי סיר בישול עם צילוע
תאריך1970 - 1700 :
גובה הכלי 17 :ס"מ.
קוטר מיפתח השפה 12 :ס"מ.
קוטר הפתח 8.5 :ס"מ.
קוטר מרבי של הגוף 16 :ס"מ.
קוטר הבסיס 12 :ס"מ.
תיאור :הכלי דמוי שק ושפתו משוקעת .הוא בעל שתי ידיות שנמשכו מבסיס צווארו לכתפיו ,צילוע
בפלג גופו התחתון ,בסיסו טבעתי עם כפתור.
מוצא :אוסף ביתן "אדם ועמלו" ,מוזיאון ארץ-ישראל ,תל-אביב.

איור  :247בורנייה  ,1דמוי סיר בישול עם צילוע .בתוך :אוסף ביתן "אדם ועמלו" ,מוזיאון ארץ-
ישראל ,תל-אביב.
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בורנייה מתת-טיפוס  -2דמוי סיר בישול ,חלק
תאריך1970 - 1700 :
גובה הכלי 17 :ס"מ.
קוטר מיפתח השפה 12 :ס"מ.
קוטר הפתח 8.5 :ס"מ.
קוטר מרבי של הגוף 16 :ס"מ.
קוטר הבסיס 12 :ס"מ.
תיאור :הכלי דמוי שק ושפתו משוקעת .הוא בעל שתי ידיות שנמשכו מבסיס צווארו לכתפיו ,בסיסו
בסיס טבעת עם כפתור.
מוצא :ירושלים.

ב'
א'
איור  :248א'  -ציור ותצלום בורנייה מתת-טיפוס  ,2דמוי סיר בישול חלק .ב'  -תצלום בורנייה ,2
אוסף ביתן "אדם ועמלו" ,מוזיאון ארץ-ישראל ,תל-אביב.
בורנייה מתת-טיפוס  -3בעל שתי ידיות וצילוע
תאריך1948 -1700 :
גובה הכלי 18 :ס"מ.
קוטר מיפתח השפה 9 :ס"מ.
קוטר הפתח 6.5 :ס"מ.
קוטר מרבי של הגוף 16 :ס"מ.
קוטר הבסיס 5.5 :ס"מ.
תיאור :הכלי דמוי ביצה ושפתו מעובה כלפי חוץ .הוא בעל שתי ידיות שנמשכו מבסיס צווארו לכתפיו,
גופו מצולע מכתפיו לבסיסו ,בסיסו קעור עם כפתור במרכזו.
מוצא :בית-גוברין.

איור  :249בורנייה  ,3עם שתי ידיות וצילוע.
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בורנייה מתת-טיפוס  -4בעל ידית אחת וצילוע
תאריך1948 - 1700 :
גובה הכלי 21 :ס"מ.
קוטר מיפתח השפה 9 :ס"מ.
קוטר הפתח 6 :ס"מ.
קוטר מרבי של הגוף 16 :ס"מ.
קוטר הבסיס 6.5 :ס"מ.
תיאור :הכלי דמוי ביצה ושפתו מעובה כלפי חוץ .הוא בעל ידית אחת המשוכה מבסיס צווארו לכתפו,
גופו מצולע מכתפיו עד מרכז גופו ,בסיסו קעור עם כפתור במרכזו.
מוצא :אוסף המוזיאון לתרבות הבדואים ,מרכז ג'ו אלון.

איור  :250בורנייה  ,4בעל ידית אחת וצילוע ,אוסף המוזיאון לתרבות הבדואים ,מרכז ג'ו אלון.
בורנייה מתת-טיפוס  -5ידית אחת ,חלק
תאריך1970 - 1700 :
גובה הכלי 15 :ס"מ.
קוטר מיפתח השפה 8 :ס"מ.
קוטר הפתח 6 :ס"מ.
קוטר גופו המרבי 12 :ס"מ.
קוטר הבסיס 5.5 :ס"מ.
תיאור :הכלי דמוי ביצה ושפתו מעובה כלפי חוץ .הוא בעל ידית אחת המשוכה מבסיס צווארו לכתפו,
בסיסו קעור עם כפתור במרכזו.
מוצא :ירושלים.
דיון :ייתכן שכלי זה נקרא גם כעבורה ,על פי תיאורו של נימר :כלי קטן המשמש כספל ,המיוצר עם או
בלי ידית אחת ומשמש לשתיית תה ולבן ולילדים מגישים בו חלב )נימר .(714 :1989
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ב'
א'
איור  :251א' – ציור ותצלום בורנייה  ,5חלק ,בעל ידית אחת .ב' – תצלום בורנייה  ,5מאוסף ביתן
"אדם ועמלו" ,מוזיאון ארץ-ישראל ,תל-אביב.

ו[ כלי איחסון
ו – 1קנקנית חידרייה(
שמות :חידרייה ,סיפל ,בורנייה) ,(burnijeטוש ) ,(Ńosכעכורה) ,(ėa′ėūraזראוייה)(zerāwije
דיון :באואר מונה ברשימת הכלים שלו שני כלים לחלב :המאחלבה שהיא כד חלב מוארך בעל שתי
ידיות ,והכעכורה  -כד חלב שמיפתחו רחב יותר) .(Bauer 1903: 74דאלמאן תיעד בירושלים כלי
רחב ,עשוי ביד ,מרמאללה ,הנקרא סיפל )איור  :252ב'( .הוא בעל ארבע ידיות ולפיתחו מיכסה הנקרא
ע'אטה ) .(Dalman VII 1964: 240דאלמאן ממשיך ומתאר שלושה כלים דמויי סיר ,שהוא מכנה
בורנייה ) .(burnijeכלים אלו משמשים לחליבה ולאיחסון לבן וחמאה ,ואחד מהם שייך לענייננו )איור
 :252א'( ,כלי ללא ידיות שקוטר מיפתח שפתו  11ס"מ ,גובהו  17ס"מ וקוטר בסיסו  10.5ס"מ.
בא-סלט איחסנו סמנה בכד דמוי סיר בשם טוש ) (Ńosשהוא בעל שתי ידיות .במקומות אחרים ישנם
סירי טוש בגודל בינוני" .דאלמאן מוסיף" :כלי החליבה הקטן נקרא מאחלבה ,במלחה נראה כד קטן
שגובהו  27ס"מ המשמש לחלב וללבן ונקרא כעכורה ) .(ėa′ėūraכד גדול יותר שבו נהגו לאחסן סמנה,
שמן ,או תרכיז דיבס נקרא על ידי כאנעאן כעכורה .בא-סלט ,כד קטן המשמש לאיחסון גבינה נקרא
זראוייה ).(Dalman VII 1964: 240-241) "(zerāwije

א'

ב'

איור  :252א'  -בורנייה ,כלי לחליבה ולאיחסון של חלב ,לבן וחמאה ,בתוך:
 .Dalman VII 1964: fig118:c.ב'  -סיפל ,כלי איחסון דמוי סיר עם מיכסה ,בתוך:
.Dalman VII 1964:fig. 117:a
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אביצור המתאר את חיי היום-יום בארץ-ישראל מונה בין כלי האיחסון  -ובלשונו "כלי הקיבול"  -כלי
הנקרא בערבית חידרייה ,ומתארו כך" :הכלי פערור ,דמוי סיר ,צר למטה ומתרחב כלפי מעלה והוא
משמש להחזקת ירקות" .אביצור ציין נוסף לכך" :ישנם כלי חרס להובלת פירות משומרים והם כלים
בעלי צוואר רחב" )אביצור תשל"ו.(64 :
בין כלי ראשייה אל-פוחאר זבולון מציגה ציור ותצלום של כלי ,שנסקר על ידי דר במהלך סקר
ארכיאולוגי-אתנוגרפי שנערך בכפרי הבשן ובמורדות החרמון שברמת הגולן .גובה הכלי  28ס"מ,
קוטר בסיסו  8ס"מ ,קוטר מיפתח שפתו  12ס"מ וקוטרו המרבי  23ס"מ )איור  .(253היא מתארת
אותו כאחד מקבוצת כלי אגירה ששימשו "לאגירת מזון לח ,יבש או משומר ,כגון :קטניות ,עדשים,
בורגול ,מלח ,שמנים ,דיבס ועוד" )זבולון  .(193 :1978השימושים תועדו במהלך הסקר של דר
)דר .(250 :1977

איור  :253כלי לאגירת מזון ,בתוך זבולון  195 :1978איור .8
נימר ,בתארו את הכלי הנקרא סיפל ,מציין שהוא גדול מזבדייה ודומה לכלי הקרוי אל-טשת ,קוטרו
 60עד  80ס"מ ,והוא משמש להעברת טין ולאיחסון צימוקים ורסק עגבניות שיובש )נימר .(710 :1989
הוא מציג כלי נוסף הנקרא זיר אל-תופח )איור  (254ומתארו "כדומה לזיר המים ,ללא צוואר ,פיתחו
רחב בין  40ל 50-ס"מ ,והוא משמש לכבישת זיתים ולהפקת שמן .להוצאת שמן מן הזיתים נהגו
בתחילה למלא את הכלי במים רותחים ,לאחר מכן הכניסו את הזיתים לתוך הכלי .מחום המים השמן
מומס ונפרד מהזיתים ,עולה וצף על פני המים ,ואז נאסף )נימר .(713 :1989

איור  :254ציור חופשי של זיר אל-תופח ,בתוך :נימר .714 :1989
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מעיון בתיאורי הכלים שהובאו לעיל מתברר ,שעל פי צורתם אלו הכלים המכונים קנקניות במינוח
הארכיאולוגי .הכלים שימשו לאיחסון מיגוון מיני מזונות :גבינה ,סמנה ,שמן ותרכיז דיבס
) ;(Dalman VII 1964: 240-241לאגירת מזון לח ,יבש או משומר ,כגון :קטניות ,עדשים ,בורגול,
מלח ,שמנים ,דיבס ועוד" )זבולון  ;(193 :1978להובלת פירות משומרים ולהחזקת ירקות
)אביצור תשל"ו ;(64 :לאיחסון צימוקים ורסק עגבניות שיובש )נימר  (710 :1989ולכבישת זיתים
והפקת שמן )נימר .(713 :1989
מבין השמות שהוזכרו בחרתי לקרוא לטיפוס זה חידרייה .שם זה מקורו במילה חודרה בערבית
שתרגומה לעברית ירקות ,המילה נהגית בדומה לשמות של טיפוסי כלי חרס אחרים :עסלייה ,זבדייה,
טיסטייה ,טרסלייה )בושה  -טיפוס של קנקן לצינון מים ולשתייה( ועוד.
קטלוג
חידרייהמתת-טיפוס  -1עם עיטור בסריקת קבוצות
תאריך1970 - 1700 :
גובה הכלי 27 :ס"מ.
קוטר השפה 11 :ס"מ.
קוטר הפתח 8 :ס"מ.
קוטר מרבי של גוף 22 :ס"מ.
קוטר הבסיס 13 :ס"מ.
תיאור :לכלי שפה נטויה החוצה ,גופו כדורי ,צילוע עבה ורדוד בשליש גופו העליון ,בסיסו טבעתי
וכפתור במרכזו.
עיטור :בתחתית שליש גופו העליון סריקת סכסך בין שני סרטים סרוקים.
מוצא :מג'דל.
תפוצה :לא ידוע.
דיון :לכלי מסורת רבת שנים של ייצור ושימוש ,עוד טרם התקופה העות'מאנית.

איור  :255חידרייה  ,1עם עיטור בסריקת קבוצות.
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חידרייה מתת-טיפוס  -2בעלת שפת מדף ועם צילוע
תאריך1970 - 1700 :
גובה הכלי  31 :ס"מ
קוטר השפה 13 :ס"מ
קוטר הפתח 9 :ס"מ
קוטר מרבי של הגוף 26 :ס"מ
קוטר הבסיס 14 :ס"מ
תיאור :לכלי שפת מדף ,גופו כדורי עם צילוע עבה ורדוד בשליש גופו העליון ,בסיסו ,בסיס טבעת
וכפתור במרכזו.
מוצא :סוופיר
תפוצה :לא ידוע.
דיון :לכלי מסורת רבת שנים של ייצור ושימוש ,עוד טרם התקופה העות'מאנית.

איור  :256חידרייה  ,2מצולעת עם שפת מדף
חידרייה מתת-טיפוס  -3עם עיטור רצועת חבל בהון
תאריך1970 - 1700 :
גובה הכלי 29.5 :ס"מ.
קוטר השפה 12.5 :ס"מ.
קוטר הפתח 9.5 :ס"מ.
קוטר מרבי של הגוף 24.5 :ס"מ.
קוטר הבסיס 12.5 :ס"מ.
תיאור :לכלי שפה מעובה החוצה ,גופו כדורי ללא צילוע ,בסיסו בסיס טבעת וכפתור במרכזו.
עיטור :בכתף הכלי רצועת חבל דקה ובהונה.
מוצא :לא ידוע.
תפוצה :לא ידוע.
דיון :לכלי מסורת רבת שנים של ייצור ושימוש ,עוד טרם התקופה העות'מאנית.
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איור  :257חידרייה  ,3עם עיטור רצועת חבל בהון.
חידרייה מתת-טיפוס  -4בעלת שפת מדף
תאריך1970 - 1700 :
גובה הכלי 28 :ס"מ.
קוטר השפה 13 :ס"מ.
קוטר הפתח 9 :ס"מ.
קוטר מרבי של הגוף 24.5 :ס"מ.
קוטר הבסיס 12.5 :ס"מ.
תיאור :לכלי שפת מדף ,גופו כדורי ללא צילוע ברור ,הכלי צבוע בשחור והצבע מתקלף .במרכז גופו
נקב שנעשה במתכוון לאחר צריפתו .בסיסו בסיס טבעת וכפתור במרכזו.
דיון :לכלי מסורת רבת שנים של ייצור ושימוש ,עוד טרם התקופה העות'מאנית.

איור  :258חידרייה  ,4עם שפת מדף.
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חידרייה מתת-טיפוס  -5עם צילוע
תאריך1970 - 1700 :
גובה הכלי 27 :ס"מ
קוטר השפה 11 :ס"מ
קוטר הפתח 8 :ס"מ
קוטר מרבי של הגוף 22 :ס"מ
קוטר הבסיס 13 :ס"מ
תיאור :לכלי שפה נטויה ,גופו כדורי ,עם צילוע עבה ועמוק בשליש גופו העליון בסיסו בסיס טבעת
וכפתור במרכזו.
עיטור :אין.
מוצא :לא ידוע.
תפוצה :לא ידוע.
דיון :לכלי מסורת רבת שנים של ייצור ושימוש ,עוד טרם התקופה העות'מאנית.

איור  :259חידרייה  ,5עם צילוע.

איור  :260תת-טיפוסי חידרייה.
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ו - 2מיכסה ופקק
שמות :כפתא  ,koftaע'אטה rata
דיון :מיכסים ופקקים מחרס אף הם היו ממוצרי בתי היוצר ,ונועדו לסגירת הפתחים של כלי אגירה
לנוזלים ולמוצקים.
גאת ,בניספח למאמרו העוסק בתעשיות בעזה ,ציין שבין טיפוסי כלי החרס מייצרים מיכסה הנקרא
כפתא ומשמש לסגירת הפתח של כד החרס ) .(Gatt 1885a:179דאלמאן תיאר שני מיכסים בעלי
ידית העשויים ביד ונקראים ע'אטה ,והביא תמונות וציורים שלהם )איור  .(261שני המיכסים שימשו
לכיסוי פתחים של כלי איחסון העשויים ביד  -סיפל ,והיישה לאיחסון מים )במקום זיר( .צורת
המיכסה כקערה עם קוטר גוף מרבי  30ס"מ ,גובה  8ס"מ ,ובאמצע ידית ניצבת ,מעוגלת ,שקוטרה 8
ס"מ ).(Dalman VII 1964: 240-241

א'

ב'

איור  :261א'  -ציור של מיכסה וכלי דמוי סיר הנקרא סיפל ,בתוך.Dalman VII 1964:fig. 117:b :
ב'  -תצלום של היישה עם מיכסה ועליה מורטאס ,בתוך. Dalman IV 1964: ph.75 :
סאלר ,שדן בכלי החרס העות'מאניים שנחשפו בחפירות מנזר סנט ג'והן בעין כרם ,תיאר את כלי
החרס שהיו בשימוש בכפר .הוא ציין שאחדים מהקנקנים נסגרים במיכסים בצורת קערה שדומים
להם נמצאו במהלך החפירות ) .(Saller 1946: 180אנן הציג שלושה מיכסים המיוצרים בבתי היוצר
באל-קאסר ומותאמים לסגירת רוב טיפוסי כלי החרס הדורשים סגירה )איור :(262
א[ מיכסה גדול ,הנקרא גאטה  ;gataצורתו כקערה עם בסיס עבה ,גובהו  7ס"מ ,קוטרו המרבי 16
ס"מ ,קוטר בסיסו  4.5ס"מ .המיכסה משמש לסגירת הטורשייה ,המחלב הגדול והמחלב הקטן -
כלים שמיפתח שפתם אחיד וגדול )הטורשייה  torseyyaהיא כלי המלח ,ומשמשת לאיחסון ירקות
כבושים  .torsiהמחלב  mahlabמשמש לחליבה ולהובלת חלב במקרים מסוימים( .בקרב הבדואים
בנגב ,הטורשייה  -ששמה ניתן לה מהמלה אטרשֵ ,ח ֵרש ,כי חסרות לה ידיות אוזן  -היא משמשת
לשמירה ולקירור של החמאה או שמן הזיית שבעבר לא היה במטבח הבדואי ,אך שכיח אצל
הפלחים(.
ב[ מיכסה קטן ,צורתו כשל הגדול ,גובהו  4ס"מ ,קוטרו המרבי  9ס"מ וקוטר בסיסו  4ס"מ .הוא
משמש לסגירה של כלי הובלת המים ,כלי איחסון החמאה וקדרת הפול.
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ג[ פקק השרבה  ;gata al-qollaגובהו  5.6ס"מ ,קוטרו המרבי  5.8ס"מ ,קוטרו העליון  2.4ס"מ
וקוטרו התחתון  1.6ס"מ .הוא משמש לסגירת השרבה  -כלי לשמירה ,לצינון ולשתייה של מי -שתייה
).(Henein 1997: 149-150, fig. 78-81, ph.57-58

ב'

א'

ג'

ד'

איור  :262א'-ב'  -ציורים ותצלומים של מיכסה גדול וקטן .בתוךHenein 1997: fig. 78-79 ph. :
 .57ג'  -ציור המדגים פקיקה של כלי לאיחסון תמרים ,בשילוב של סיבי תמרים  ,3 -מיכסה חרס ,2 -
וטין גולמי  , 1 -בתוך .Henein 1997: fig. 80 :ד'  -פקק שרבה בתוך.Henein 1997: fig. 81 ph.58:
קטלוג
מיכסה מתת-טיפוס  -1ידית עגולה ומלאה
תאריך1948 - 1700 :
גובה הכלי 3 :ס"מ.
קוטר מרבי של הגוף 7.5 :ס"מ.
קוטר עליון 1.3 :ס"מ.
קוטר תחתון 7.5 :ס"מ.
תיאור :המיכסה עשוי בצורת קערה קעורה מעט שבמרכזה ידית עגולה וקצרה .ייתכן שתת-טיפוס זה
שימש כמעמד או בסיס לנר חרס כפי שתיאר דאלמאן )ראו בדיון בטיפוס הנר( .ישנם כלי חרס הדומים
למיכסה זה ששימשו לאפייה ,ולהם יש ידית אחיזה ארוכה המחוברת לדיסק שטוח.
מוצא :בית-גוברין.
תפוצה :לא ידוע.

איור  :263מיכסה  ,1עם ידית עגולה ומלאה.
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מיכסה מתת-טיפוס  -2עם ידית עגולה חלולה
תאריך1948 - 1700 :
גובה הכלי 5 :ס"מ.
קוטר מרבי של הגוף 17 :ס"מ.
קוטר עליון 17 :ס"מ.
קוטר תחתון 5 :ס"מ.
תיאור :המיכסה עשוי בצורת קערה קעורה במקצת ,שממרכזה מתרוממת ידית חלולה.
מוצא :בית-גוברין.
תפוצה :לא ידוע.

איור  :264תצלומים של מיכסה  ,2עם ידית עגולה חלולה.
מיכסה מתת-טיפוס  -3דמוי צלחת
תאריך1948 - 1700 :
גובה הכלי 3 :ס"מ.
קוטר מרבי של הגוף 14 :ס"מ.
קוטר עליון 14 :ס"מ.
קוטר תחתון 6.5 :ס"מ.
תיאור :המיכסה עשוי בצורת קערה קעורה במקצת ,שממרכזה מתרוממת ידית חלולה.
מוצא :בית-גוברין.
תפוצה :לא ידוע.

איור  :265מיכסה ,3דמוי צלחת.
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ז[ כלי המאור
ז - 1נר שמן
שמות :סיראג'  ,siradschשרגא )בארמית(
דיון :קליין ,בתארו את כלי בית הפלח כתב" :על בליטה בחדר ,או על האח ,מניחים את מנורת החרס
הנקראת סיראג' .המנורה דולקת בדרך כלל כל הלילה ,ומדי לפעם מוסיפים לה את השמן הנחוץ .רק
העניים ביותר ישנים בחשיכה גמורה ,וזה גם האופן לתאר עוני ,והפתגם אומר :הישן בחושך  -אין לו
גרוש לקנות שמן למאור" ) .(Klein 1881:114גאת ציין כי בבתי היוצר בעזה מיצרים מנורות קטנות
הנקראות בערבית סיראג'  siradschוהן נרות שמן קטנות מחרס ).(Gatt 1885:71, 1885a:179
באואר ,ברשימת כלי החרס החשובים שלו מנה את הסיראג' ,נר השמן ) .(Bauer 1903:74דאלמאן,
בפרק העוסק בכלי המאור ,כתב" :בית הפלח ,החסר חלונות ,מואר באופן חלקי .זאת והניגוד החריף
בין היום ללילה ושקיעתה המהירה של השמש הצריכו תאורה מלאכותית .למאור שימשו יחדיו :נר
החרס ,שמן הזיית אותו ייצר הפלח בדרך כלל בעצמו ,ופתיל עשוי מסיבי פשתן או כותנה; כאשר זה
לא היה בנמצא ,השתמשו גם בקרע מבגד כותנה .נר החרס נקרא סיראג' ,וצורתו כקערה צבוטה.
לפרקים ,נר החרס היה מונח על גבי רגל מחרס ,שבסיסה קערה או צלחת .פמוט נר חרס זה שגובהו כ-
 17ס"מ ,נקרא מסראג' )נושאת הסיראג'( .בגליל ניתן לראות פמוטים גבוהים יותר שהיו עשויים לא
רק מחרס ,אלא גם מפח ,מעץ או מברזל .לפמוטים נודעת חשיבות ,כי בבית הפלח לא תמיד היה
בנמצא שולחן או שרפרף .באין פמוט ,היו מניחים את נר החרס על מדף קטן שהותקן בקיר הבית ,או
נתלה מקורות הגג .את מנורת השמן היו ממלאים באמצעות בריק השמן והפתגם אומר" :כל עוד יש
במנורה שמן ,היא מאירה " ).(Dalman VII 1964: 230- 231
דאלמאן תיאר כלי מאור נוספים" :כלי מאור נוסף הוא נר החלב ,השמעה ,ובחאלב  -שמעה שאמי.
לנר יש פמוט המכונה שמעדן .נרות החלב נעשו משומן מבטן הצאן ,הבקר והגמלים ,או מדונג דבורים
– שאז נקראו שמעה עסלי ,ואחרים ,פחות איכותיים ,נעשו משרף עצים ונקראו עלק .בחאלב ,בבית
עירוני ,נראה פמוט פליז המכונה שמעדן :גובהו כמטר ,בשליש גובהו הייתה פלטה ,שעליה הונחו
מיספריים לטיפול בפתיל .בראש הפמוט היה מיתקן התאורה שכלל קופסת פח ,שואפה ,שם שמו את
השמן וממנה עלה פתיל .מעל קופסת הפח הייתה זכוכית כדורית ,הנקראת פנוס" .דאלמאן מסיים
כך" :השימוש בנר החרס אינו נפוץ כפי שהיה ,כיוון שהנפט הזול ,הנקרא כאז ,מחליף את שמן הזיית
כחומר בעירה .כך מוחלף נר השמן במנורות נפט הנקראות לאמפת כאז או כנדיל .לאלו צמודים פח
הנפט הנקרא טנקה ובריק הנפט" ).(Dalman VII 1964: 231
מקאון ,שתיעד מקומות המקודשים לאסלאם בראשית המאה העשרים ,ציין" :בקברי הקדושים ישנן
גומחות ,בהם מניחים נרות דולקים וקטורת .הנרות והקטורת נועדו לכבד את הקדוש" .בין הנרות
מנה נרות משעווה ,נרות חרס פתוחים ,צבוטים קלות כדי להחזיק את הפתיל ,שברי כלי חרס ונר פח
המחקה נר חרס .בנרות אלו בער שמן ,שאוחסן בבקבוקים מחרס או מזכוכית במיבנה (McCown
).1923: 51, 53, 56, 62, 64-65 pl. 5, 20
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כאנעאן מציין כי הנרות המשמשים בקברי קדושים ובבתי תפילה איסלאמיים הם טיפוס של נר חרס
קטן ,הדומה לנר הכנעני הפתוח ).(Canaan 1926: 22
בחפירות מנזר סנט ג'והן בעין כרם הסמוכה לירושלים ,נמצאו ופורסמו על ידי סאלר  20שברי נרות
פתוחים מן התקופה העות'מאנית )איור " .(266לנרות בסיס שטוח שדופנותיו נוטות להיות זקופות,
גובהם אינו עולה על  3ס"מ ,מיפתח פיהם  7 - 5ס"מ והוא צבוט על מנת לתמוך בפתיל .בדרך כלל צבע
החרס אדום ,אך ישנם גם מטין בצבע סיד חלבי או שחור" .הוא מוסיף ומציין" :נרות פתוחים היו
בארץ-ישראל בכל הזמנים ,ועדיין נראים בבתי תפילה איסלאמיים ונמצאים בשימוש בעין כרם" )
.( Saller 1946: 178-179, pl, 35,1:8-15 ,17-19

איור  :266קבוצת נרות עות'מאניים מעין כרם .בתוךSaller 1946: pl, 35,1:8-15 :
מיחס ,שתיאר את כלי בית הפלח ,ציין שהשראג' הוא השרגא הארמי ,והמשיך" :תבניתו כמינעל
שראש פינכתו נקוב להעברת הפתילה .להדלקתו השתמשו בשמן זיית ,אבל למן היום שהכניסו את
שמן האדמה בארץ ,השראג' כמעט שאיננו במציאות" )מיחס תרצ"ו .(14
סטבסקי מכנה בשם סראג' את מנורת הנפט ,שהחליפה את נר החרס )סטבסקי תש"ו.(71 :
זוסמן מדווחת ,שמן המימצא הארכיאולוגי עולה שנרות חרס פתוחים וצבוטים היו ידועים למן
התקופות הקדומות .טיפוס נר זה חזר והופיע בתקופה האיסלאמית והיה בשימוש במשך תקופה
ארוכה ,עד ימינו )זוסמן .(26 ,20 :1972

א'

ב'

איור  :267א'  -סיראג' ,נר חרס ,מונח על שמעדן ,פמוט ,מעץ)?( ,המאה ה .19-בתוך:
אביצור  104 :1976איור .277 :ב'  -נר שמן דולק ,התקופה העות'מאנית .בתוך :אביצור .4 :1986
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אביצור מכנה את הנר הפתוח סרג' .הוא מניח שכאשר החלו להשתמש בנפט ,השתמשו בו לתאורה גם
עם נפט )אביצור  .(235 :1976את זמנם של הנרות הפתוחים הוא מתארך למן ימי הביניים ועד
המחצית השנייה של המאה ה ,19-שאז חדלו להשתמש בהם לצרכים ביתיים )אביצור .(102 :1976
בעבודתו העוסקת בשמן הזיית ,מביא אביצור צילום של נר שמן פתוח דולק )איור  :267ב'( ,ומציין
שזהו נר מן התקופה העות'מאנית )אביצור  .(4 :1986אביצור הציג תצלום נוסף של נר פתוח כשתיאר
כלי מאור )אביצור  ,104: 1976איור .(275:נרות פתוחים הוצבו על פמוטים)איור  :267א'( ושימשו
למאור )אביצור  ,104 :1976איור .(277 :השם שראג' לנר היה בשימוש גם אצל הבדווים )עלי :ראיון(.
במהלך חפירות שערכו גיחון ולינדן בית המרחץ באמאוס מן התקופה הרומית )שנבנה לא-יאוחר
מהמאה השלישית( ,נחשפו נרות פתוחים ,צבוטים ,האופיינים לתקופה העות'מאנית המאוחרת .לפי
המסורת המוסלמית מקום זה היה מקום הקבורה )למרות שלא נמצא בו שום קבר או מאחרב( של
אבו-עוביידה ,מי שהיה מפקד הכוחות הערביים שכבשו את ארץ-ישראל מידי הביזנטים ,שמת במגפה
באמאוס בין השנים  .640 -639גיחון ולינדן ) (Gichon and Linden 1984: 156מניחים שהנרות
שנחשפו היו נרות ווטיביים .על בסיס ניתוח המימצא מבחינה טיפולוגית וסטראטיגרפית ,טוענים
גיחון ולינדן שזמנם של הנרות הוא מן המאה ה 13-ועד למאה העשרים ,והציגו תת-חלוקה כרונולוגית
לנרות :מאות  ,14-13מאות  ,15-14המאה ה ,16-המאה ה ,17-המאות ה .20 -18-הם סבורים שחלק
מהנרות שבהם השתמשו במאות ה 20 -18-יוצרו עוד במאה ה .17-לתקופה זו הם מתארכים גם את
הנרות מהמינים 12 ,11 ,4 - 2 :ו.(Gichon and Linden 1984:fig. 1-3, pl. 21: B-G, 22: A-C) 15-
בקרב המינים ותת-המינים הרבים של נרות המוצגים בקטלוג )איור  ,(268הרות תת-מין  2aותת-מין
 (Gichon and Linden 1984:fig. 1:e, 2:c) 7b1העשויים מחומר אפור או אפור כהה נראים כנרות
ממשפחת כלי עזה השחורים .לדעתי ,את המינים ותת-המינים  ,3 ,2 bו 10-ניתן גם כן לשייך אליהם.
נרות אלו מלבד מין  ,10תוארכו למאות ה .20 -18-המינים  13 ,10 -7b ,6 ,5ו 14-תוארכו לתקופה
הממלוכית .תת-מין  7aכנראה מאוחר יותר ,והוא פיתוח עות'מאני של נרות תת-מין  .7b-cהנר ממין
 ,1זמנו מסוף התקופה הממלוכית ועד התקופה העות'מאנית המאוחרת (Gichon and Linden 1984:
) .168לדעת החוקרים ישנם טיפוסי כלי חרס רבים שהחלו לייצרם בתקופה הממלוכית ,והם המשיכו
להתקיים כמעט ללא שינוי עד ימינו .זמנם של הנרות הפתוחים אינו יכול להיות קודם לתקופה
הממלוכית ונרות מעוטרים יוצרו לפני המאה ה.(Gichon and Linden 1984: 164, 166) 18-
לדעתי ,הנרות שנמצאו במקום ,מייצגים כולם ,מבחינה טיפולוגית ,טיפוס נר אחד ,שהוא נר פתוח
צבוט .לטיפוס זה ניתן לשייך כמה תת-טיפוסים שמייצגים ,בין היתר ,בתי יוצר וקדרים שונים ,או -
כדברי גיחון ולינדן  -טעויות בייצור.

איור  :268תצלומי נרות חרס פתוחים מאמאוס ,בתוךGichon and Linden 1984:pl.21:B-G :
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כוכבי ובית-אריה מציניים כי בחורבת א-דיר נמצאו חרסים מן התקופה הביזנטית ,הערבית הקדומה
והעות'מאנית .במיבנה הרוס שאליו עלו לרגל ,אשר לדברי תושבי הסביבה הוא מקום קבורתו של
הקדוש אחמד אל-באדיר עבד אל-חפז ,נמצאו נרות חרס פתוחים ,צבוטים )כוכבי ובית-אריה :1994
 ,34-35איור  .(2 :44הנרות תוארכו על ידי הסוקרים לתקופה הערבית הקדומה ,אך הם שייכים
לתקופה העות'מאנית המאוחרת.
בחפירות חורבת מנות התחתונה נמצאו שמונה נרות חרס פתוחים ,צבוטים ,עשויים על גבי אובניים.
שטרן מתארכת אותם לתקופה הממלוכית .הנרות נמצאו בלוקוסים  ,117 ,113ו .119-לדעתה ,הרכב
החומר שממנו עשויים הנרות ,זהה לזה של הקנקנים והקערות מהתקופה הממלוכית 2001:
) .(Stern 291,fig.12:2שני נרות נמצאו בלוקוס  ,117שהוא חתך ומצוי בו ייצוג של שלושת השלבים
)לוקוס מעורב( .בלוקוס זה נמצאה גם מיקטרת טבק המתוארכת למחצית הראשונה של המאה ה17-
) .(Stern 2001: 297גם לוקוס  119הוא חתך ובו שלושת השלבים )לוקוס מעורב( .לוקוס  113הוגדר
כרצפה צלבנית ,אבל הנר ממלוכי .בתיארוך הנרות הפתוחים שטרן הסתמכה ,ככל הנראה ,על תיארוך
קודמיה שתיארכו נרות אלו למאה ה ,14-תיארוך המתעלם מהנתונים האתנוגרפיים מזה ,ומהעובדות
הסטראטיגרפיות מזה.
בחפירות ברחוב רוסלאן ביפו נמצא נר שמן ממשפחת כלי עזה השחורים )איור  ,(270במכלול של
התקופה העות'מאנית המאות ה 19 -18-וראשית המאה העשרים ) . (Kletter 2004: 198-202נרות
חרס אחדים ממשפחת כלי עזה השחורים נמצאים באוסף מוזיאון כפר מנחם .לדברי אוצר המוזיאון,
הנרות נמצאו בקבר שייח בסביבה.
במהלך חפירות הצלה ממזרח לתל בית מרסים הסמוך לכפר בית מרסים ,נחשפה כנסייה ובה
קריפטה .המקום שימש כמקום קבורה בכנסייה ,וכנראה המשיך לשמש מקום קבורה של קדוש גם
בתקופה העות'מאנית .בקריפטה נמצאו נרות חרס פתוחים רבים עשויים ביד ,וביניהם נר ממשפחת
כלי עזה השחורים .בחפירות חורבת עלק שברמת הנדיב נמצאו נרות פתוחים שביניהם היו שלושה
ממשפחת כלי עזה השחורים )איור .(269

א'

ב'

איור  :269א'  -נרות חרס ממכע"ש ,חורבת עלק ,רמת הנדיב .באדיבות משלחת חפירות רמת הנדיב.
ב'  -נר ממכע"ש .אוסף קיבוץ ארז.
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קטלוג
נר מתת-טיפוס 1
תאריך1900 - 1700 :
גובה הכלי 3.3 :ס"מ
אורך 8.3 :ס"מ
רוחב 7.5 :ס"מ
תיאור :נר פתוח עשוי מקערה קטנה ועמוקה שמרכז קרקעיתה קעור ,דופנותיה ששפתם זקופה נלחצו
או נצבטו מעט פנימה בנקודה אחת ויצרו פה תלתני ששימש להנחת הפתיל .לנר בסיס דיסקוס נמוך
בעל ניתוק חבל.
מוצא :רחוב רוסלאן ,יפו .
תפוצה :עין כרם )  ,( Saller 1946: 178-179, pl, 35,1:8-15 ,17-19מוזיאון כפר מנחם ,בית מרסים,
חורבת עלק ,רמת הנדיב ,אמאוס ) ,(Gichon and Linden 1984:fig.1:Eמוזיאון קיבוץ ארז.

איור  :270ציור ותצלום של נר חרס .בתוך. Kletter 2004:fig. 10:1:
דיון :מכלל נרות השמן הפתוחים ממשפחת כלי עזה השחורים שבחנתי ,מוצג בקטלוג נר אחד,
מהחפירות ביפו .דומני שעבודותיהם של גיחון לינדן ושל האחרים משלימות את הקטלוג .תיארוך הנר
הפתוח לראשית התקופה האיסלאמית הקדומה או לתקופה הממלוכית ,מקורו במחקרים ישנים.
מחקרים המשייכים את מיקטרות החרס ,את כל כלי החרס המעוטרים והעשויים ביד ואת הולדתה
של משפחת כלי עזה השחורים לתקופה הממלוכית.
לדעתי אין לייחס את הופעתו של הנר הפתוח ,הצבוט ,קודם לתקופה העות'מאנית .העדויות
האתנוגרפיות מצביעות על כך שהנרות היו בשימוש עוד בראשית המאה העשרים .ייצורם על גבי
אובניים ,בייצור המוני ,אופייני לתקופה העות'מאנית המאוחרת  -המאות ה.19 -18-
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ז- 2מנורת נפט
שמות :מנורת נפט ,עששית ,לאמפת כאז ,כנדיל
דיון :טרם נמצאה מנורת נפט ממשפחת כלי עזה השחורים .אומנם יוצרו עששיות מחרס ,וגם מנורות
שמן דמויות מנורות נפט .מנורת נפט אחת מחרס )איור :271א'( פורסמה ,וצוין שייצר אותה קדר
מקומי מפלוג'ה .מנורות הנפט החליפו את נרות החרס שבהן מדליקים שמן ,והביאו להפסקת ייצור
נרות השמן .תאורת הבית הייתה מבוססת מקדמת דנא ועד סוף המאה ה 19-על הדלקת שמנים.
במחצית השנייה של המאה ה 19-רווחו סוגים שונים של עששיות שמן מחרס ,מזכוכית או מפח.
כשנכנס הנפט לשימוש בסוף המאה ה ,19-הייתה זו מהפכה מבחינת התאורה שכן בניגוד לשמן,
שסיפק אור דל ,מנורת הנפט הפיצה אור חזק )בלדגרין .(183 -180 ,177 :1993
דאלמאן ציין ,שכפי שהנפט הזול  -כאז בערבית  -מחליף את שמן הזיית כחומר בעירה ,כך מוחלף נר
השמן במנורות נפט הנקראות לאמפת כאז או כנדיל .לאלו צמודים פח הנפט הנקרא טנקה ובריק
הנפט ).(Dalman VII 1964: 231
מיחס כתב" :מהיום שהכניסו את שמן האדמה ,תפסה מנורת הנפט את מקומו של נר החרס" .עדות
עקיפה לכך שמנורות הנפט נעשו גם מהחרס הנשבר ,ניתן להסיק מעדותו" :יש הנזהרים לעשות את
בית קיבולה של מנורת הנפט מפח ,כדי להינצל מפני סכנת השבירה" )מיחס תרצ"ב.(14-15 :
סטבסקי תיאר את המנורה כך" :כלי חרס מוארך ובית שקע לו למעלה ,לשים בו את הפתילה
השואבת את השמן" .הוא מכנה כלי זה סראג' כשמו של הנר הפתוח .עם זאת ממשיך ומתאר:
"המנורה ,הלאמבה )לאמפה( ,כלומר מנורת נפט רגילה ,עם זכוכית ובלעדיה ,לרוב עשויה פח ,מחשש
שבירה" )סטבסקי תש"ו.(71:
אביצור דן באריכות בכלי מאור של נפט ומנה טיפוסים אחדים מהם :הנר ,העששית ,פנס הרוח
ומנורות אור שכונו גם לוקס .בחורף  1867-1866הגיע לארץ-ישראל המישלוח הראשון של נפט מזוקק
 הקרוסין .הסתבר שהקרוסין מוצלח יותר למאור משמן זיית ומשמנים אחרים; הוא היה זול משמןהזיית ,ובער כמעט ללא פיח בפתילה שנמשכה כלפי מעלה .תכונות אלו הביאו לכך שהקרוסין קיבל
את הבכורה.
בתחילה השתמשו בנרות מחרס או מפח כדוגמת הנרות הפתוחים ,הסראג' .מאוחר יותר היו נרות
בצורת חרוט או גליל העשויים מפח )איור  :271ב'( ,צווארם מכוסה במיכסה ומעליו צינורית זעירה
שדרכה הושחלה פתילה עד לקרוסין שבנר .בדרך זו האירו כיובל שנים  -בתקופה העות'מאנית,
בתקופת המנדט ובעשור השנים הראשונות למדינת ישראל .לאחר מכן ,ועוד בסוף המאה ה 19-הופיעו
העששיות ,מנורות ה"ברק" ,מנורות ה"האורה" ופנסי-הרוח .לעששיות היה ראש מתכת להעברת
הפתילה ולוויסות עוצמת האור וארובת זכוכית להגנה על האש )אביצור .( 235 :1976
במקביל למנורות המתכת והזכוכית המיובאות ,ייצרו בבתי היוצר המקומיים ,ככל הנראה ,מנורות
חרס .אביצור מציג עששית נפט מחרס )איור  :271א'( שכנראה נעשתה בידי קדר מקומי מפלוג'ה בשנת
 ,1946וכיום נמצאת באוסף ביתן "אדם ועמלו" במוזיאון ארץ-ישראל בתל אביב .המנורה עשויה מטין
אדום והיא בעלת בסיס ,מעמד ומכל לנפט וברומה מוצב ראש מתכת להעברת הפתילה ששימש
לוויסות עוצמת האור ,ועליו הונחה ארובת זכוכית מיובאת.
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ב'

א'
איור  :271א'  -עששית חרס מפלוג'ה ,בתוך :אביצור  235 :1976איור  .589ב'  -נרות פח לשמן ולנפט,
בתוך :אביצור  235 :1976איור .588
במהלך הסקר בבתי היוצר בפלוג'ה ,נמצא שבר של כלי חרס ממשפחת כלי עזה השחורים )איור :271
א'( .צורת השבר כמשפך וגובהו  7.5ס"מ .הוא בנוי כך שחלקו האחד חרוטי ,בגובה  3.5ס"מ ,והקוטר
המרבי של גופו  9.5ס"מ .ממנו מתרומם החלק הגלילי שקוטרו החיצוני  4ס"מ והפנימי  3.7ס"מ.
השבר היה כנראה בסיס של עששית חרס או פמוט נר .קשה לראות בשבר זה משפך ,או שפת פך.

איור  :271א'  -צילום של שבר כלי חרס ממכע"ש משתי זוויות ,כנראה בסיס של עששית ,פלוג'ה.

ח[ כלי עישון
כלי העישון היו מוצרים שכיחים בתקופה העות'מאנית .מחרס נעשו :כוסיות למקטרות  -ח) 1איור
 :275א'( ,כוסיות לנרגילות )מיקטרות המים(  -ח) 2איור  ,(276אבזרי שאיפה לנרגילות  -ח) 3איור (280
וכלי-קיבול לגחלי נרגילות  -ח) 4איור  .(282במהלך חפירות ארכיאולוגיות וסקרים באתרים מן
התקופה העות'מאנית במזרח התיכון ,כולל אתרים בארץ-ישראל ,נמצאו ונאספו בעיקר כוסיות חרס
למיקטרות ולנרגילות שחלקן פורסמו .כמעט בכל הכוסיות ניכרים שרידי פיח ,ועל פי רוב הן שבורות,
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שכן המעשנים השליכו אותן כשנשברו )ברוש  .(6 :2000מחקרים על כלי העישון ביוון ובתורכיה
שערכו :הייס באיסטנבול ,רבקה רובינסון בקורינתוס ,באגורה של אתונה ,ברובע הקראמיקוס
)הקדרים( הסמוך לאתונה ,ומחקר על מיקטרות מתורכיה ,בולגריה ורומניה  -העלו שהטבק הגיע
לאימפריה העות'מאנית בראשית המאה ה ,17-ואז החלו לייצר מיקטרות חרס (Hayes 1980; Hayes
).1992:391-395; Robinson 1985:151-156; Simpsom 1995
עד היום לא הובאה בשום מחקר ראיה לכך שאבזרי עישון יוצרו בבתי היוצר של משפחת כלי עזה
השחורים .הדעת נותנת שמרכז הייצור בעזה ,שייצר מוצרים העמידים בפני חום ואש כגון נרות,
קדרות ,סירי בישול ,מחבתות וכופחים ,שהתחרה על כל פלח שוק ,והיה כמעט בלעדי בהספקת מוצרי
חרס למיגזר העירוני והנוודי בדרום  -ייצר גם כוסיות למיקטרות ולנרגילות ,אבזרי שאיפה לנרגילות
וכלי-קיבול לגחלי הנרגילות.
בין מיגוון כלי העישון שנבחנו במחקרים שנזכרו לעיל ישנן כוסיות למיקטרות ולנרגילות ואבזרי
שאיפה שצבעם אפור או אפור-שחור ,צבע שהושג בטכניקת הצריפה האופיינית למשפחת כלי עזה
השחורים .לדעתי ,בחינת הרכב הטין של מוצרים אלו מלמדת שהוא דומה לשאר המוצרים ממשפחת
כלי עזה השחורים .לעומת זאת קיימת הדממה בכתובים ,והייצור שלהם אינו מוזכר .נשאלת השאלה,
האם יש לכך משמעות כרונולוגית .האם זוהי ראיה לתופעה של מונופולים .או שמא הרכב הטין
הבלתי-מפולם ,העמיד באש הטבק הנשרף ,הניתן למירוק ולייצור בתבניות עם דגמים כדוגמת שאר
המיקטרות ,הוא שמנע את השימוש הנרחב בכלי העישון מבתי היוצר בחבל עזה-אשקלון.

ח - 1מיקטרות חרס
שמות :ר'אליון
דיון :המזרח התיכון הוא אזור טוב לגידול טבק ,ובארץ-ישראל גידלו אותו בעבר ,בעוד שבתורכיה,
בלבנון ובפרס מגדלים אותו לרוב גם כיום .מיקטרות החרס לעישון יוצרו בייצור המוני ,מחומר
מפולם היטב ,אשר ניצוק לתבניות מאבן או ממתכת שהיו מורכבות משני חלקים ,ונצרף היטב
) .(Robinson 1985: 157מרכזי ייצור גדולים למיקטרות ידועים ביוון ,באיסטנבול ,בדיירבקיר
במלוליבורגז )הקרובה לאדירנה( שבתורכיה ,בסופיה שבבולגריה ובאסיוט שבמצרים (Robinson
) .1985: 152בארץ-ישראל ,בראשית המאה ה ,19-מוזכרים)2 (Scholch 1993: 127, 130, 149
מרכזים לייצור מיקטרות בירושלים ו 7-בנצרת.
הייס ורובינסון חילקו בעבודותיהם את המיקטרות לשתי קבוצות  -קדומות ומאוחרות  -על פי
מידותיהן וצבעיהן .הם הניחו שהמיקטרות הקדומות היו קטנות ,בגלל מחירו הגבוה של הטבק
בתקופה ההיא .כאשר התרבה גידול הטבק עקב הביקוש הגובר ,ירד מחירו ,ולקראת סוף המאה ה17-
מידות המיקטרות גדלו.
בחינת הצבעים העלתה שהמיקטרות הקדומות נעשו מחרס שצבעו אפור או לבן ,ואילו המאוחרות -
מחרס אדום .רובינסון משערת שבכל עיר בכל גודל ,היה לפחות עושה מקטרות אחד; בכפרים קטנים,
ייתכן שהקדרים המקומיים ייצרו גם מיקטרות .את המקטרות המקומיות הכינו הקדרים מתבניות
שייצקו מהעתקות מקטרות שיוצרו במרכזים הגדולים ) .(Robinson 1985: 153בקטלוג שפרסמה
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החוקרת מוצגות כ 250-מיקטרות מהחפירות ביוון .הקבוצה האפורה-לבנה שכיחה בראשית המאה-
 17ובמרוצת מאה זו הוחלפה על ידי המיקטרות האדומות.
הייס ,שהציג בעבודתו הטיפולוגית  27תת-טיפוסי מיקטרות ,חילק אותם מבחינה טיפולוגית לחמש
קבוצות ומהבחינה הכרונולוגית לארבע תקופות .המיקטרות שצבען אפור בהיר הן הקדומות וזמנן
הוא המאה ה 17-וראשית המאה ה .18-אלו העשויות חרס אדום יוצרו במאה ה 18-ובראשית המאה
ה .19-קבוצת המיקטרות הממורקות ומחופות אדום זמנה מן המאה ה ,19-והמאוחרות לאחר 1850
).(Hayes 1980, Hayes 1992: 391-395
ברעם ,שערך מחקר מקיף על מיקטרות ארץ-ישראל ,ופרסם את מיקטרות החרס מקפריסין ,נשאר
נאמן לשיטתם של הייס ורובינסון בחלוקה הטיפולוגית שחילק את מיקטרות קפריסין .הוא מציג
חמש קבוצות של מיקטרות ,בעלות משמעות כרונולוגית ). (Baram 1995: 305
א[ המיקטרות מן המאה ה ,17-הקדומות ,צבען קרוב ללבן ,אפור או חום-צהבהב ,פה המיקטרת קטן,
צינור היניקה מוארך ולקדומות שביניהן צורת מרפק המסתיים בזר.
ב[ המיקטרות מן המאה ה ,18-אלו מופיעות בהרבה צורות ובצבעים הנוטים לצבעי אדמה :חום,
חום-אדום וכיוצא באלה .הן מעוטרות בדגמים ובמוטיבים רבים ,ולפיותיהן צורה מעוגלת כשק גלילי,
או כשק המונח על דיסקה; במהלך המאה צורת הדיסקות גדלה .הייס תיאר את מיקטרות המאה ה-
 18כך :דקות ,צבען אדום או אדום-חום ופניהן מוחלקות וממורקות.
ג[ מן המחצית ראשונה של מאה ה 19-ניתן לדעתו ,ככלל ,להבחין במגמת ייצור של דגמים אחידים של
מיקטרות .הצבע השליט הוא חום-אדום ,צורתן מעוגלת או עם דיסקה .הייס מתאר את המיקטרות
במחצית הראשונה של המאה ה 19-כממורקות באדום.
ד[ מן המחצית השנייה של המאה ה ,19-צבע המיקטרות חום-אדום ,בדרך כלל הן ממורקות ,רואים
פחות מוטיבים ודגמים בעיטורים ,פי המיקטרת מעוצב בדך כלל כפרח לילי )חבצלת או נופר(,
מידותיהן גדולות ,ועל מרביתן טביעות יוצר .הייס מתאר את המיקטרות בסוף המאה ה 19-כך:
חומות ,ללא מירוק ,עבות וגדולות לעומת הקדומות ,בדרך כלל מעוטרות ,ועם טביעות יוצר.
ה[ מיקטרות מסוף המאה ה 19-וראשית המאה העשרים :זו הקבוצה השכיחה ,צורתן כפרח הלילי
ללא כל עיטור או סימן.
מבדיקתו עולה ,שמיקטרות לעישון טבק הגיעו לקפריסין ממרכזי הייצור בתורכיה וביוון ,אבל היה
גם ייצור מקומי .בארץ-ישראל השתמשו במיקטרות מייצור מקומי ואזורי ,וממרכזי הייצור
האימפריאליים ).(Baram 1995: 304
זיאדה מציינת שמימצא המיקטרות בתל תענך אינו דומה לזה מיוון ,ומרמזת שמקורן בארץ-ישראל.
עם זאת ,המימצא משקף את החלוקה הטיפולוגית-כרונולוגית שהוצגה לגבי יוון ותורכיה (Ziadeh
).1995: 210-211
הסיגריה ,שהומצאה בערך באמצע המאה ה ,19-התקבלה בלהיטות ועד מהרה דחקה את רגלי
המיקטרת .אחרון בתי החרושת לייצור מיקטרות מזרחיות נסגר באיסטנבול בשנת 1926
)ברוש  .(6 :2000מינהג עישון המיקטרת אומנם לא חלף מן העולם ועדיין ישנם כאלה המעלים עשן
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במיקטרת ,אך אופן העישון וסגנון המיקטרת אינם דומים לאלה של המיקטרות המזרחיות שבהן
עסקנו.
קטלוג
מיקטרת מתת-טיפוס  – 1בעלת קנה קצר
תאריך1800 - 1700 :
גובה השבר 3.3 :ס"מ.
קוטר הפייה 1.8 :ס"מ.
קוטר מרבי של הגוף 2.6 :ס"מ.
קוטר נקב היניקה :בכניסה  0.8 -ס"מ ,בנקודת השבר  0.4 -ס"מ.
מוצא :קבר שייח אבו-אובל.
תפוצה :לא ידוע.
עיטור :קנה היניקה מעוטר ב 3-דגמים בתוך  6רצועות .בראש קנה היניקה נראית רצועה של דגם
טביעות אלכסוניות מוארכות .מתחתיה ,במקום התנפחות הקנה ,רצועה של דגם וילון ומתחתיה
רצועה עם טביעות אנכיות קצרות .צוואר הקנה חלק ומתחתיו ,בין שתי רצועות עם טביעות אנכיות
קצרות ,נראית רצועה עם טביעות אלכסוניות מוארכות .ברצועות עם הטביעות האנכיות הקצרות
ישנה ראיה לידית נקב זעירה ,יחידה ,שנשברה.
דיון :המיקטרת מחקה את טיפוס המיקטרות הקדומות ,אבישר טיפוס  ,1המתוארך לסוף המאה ה-
 17ראשית המאה ה .(Avissar 2005: 83) 18-שבר המיקטרת נמצא סמוך לקבר שייח אבו-אובל -
מכלול ובו שני שלבי בנייה ,הקדום כנראה מן התקופה הממלוכית ,והבא אחריו מן התקופה
העות'מאנית המאוחרת .מאחר שזו מיקטרת מטיפוס המיקטרות הקטנות אפשר לשער ,שבמהלך
המאה ה 18-הייתה מועדפת כלכלית על תושבי חבל עזה-אשקלון.

איור  :272שבר של קנה-יניקה ממיקטרת .1
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מיקטרת מתת-טיפוס  -2עם עיטור בדגם רשת
תאריך1800 - 1750 :
גודל השבר :מידות מרביות  5X3ס"מ.
קוטר קרקעית הכוסית 2.5 :ס"מ.
עיטור :שתי טביעות בדגם רצועת רשת צפופה היוצאות מבסיס הכוסית לצידי הקנה.
מוצא :חורבת ברירה.
דיון :שבר המיקטרת מחקה את בסיס המיקטרות אבישר טיפוס  ,2המתוארך למחצית השנייה של
המאה ה .18-אבישר ציינה שמיקטרות יקנעם מטיפוס  2הן מייצור מקומי ונפוצות מאוד
). (Avissar 2005: 83

איור  :273מיקטרת  ,2מעוטרת בדגם רשת.
מיקטרת מתת-טיפוס  - 3בעלת קנה מוארך
תאריך1920 - 1850 :
אורך הקנה 5 :ס"מ.
קוטר קרקעית הכוסית 3.5 :ס"מ.
קוטר פתח הפייה 1.3 :ס"מ.
עיטור :סמוך לפייה רצועה עם נקודות .בקנה ,בדפנות ובבסיס הכוסית חריצים.
מוצא :אינו ידוע .תועדה באוסף המוזיאון לתרבות הבדואים ,מרכז ג'ו אלון.
תפוצה :אינו ידוע.
דיון :המיקטרת מחקה את מיקטרות אבישר טיפוס  ,88: 6המתוארך לסוף המאה ה19-
).(Avissar 2005: 91

איור  :274מיקטרת  ,3עם קנה מוארך ,אוסף המוזיאון לתרבות הבדואים ,מרכז ג'ו אלון.
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מיקטרת מתת-טיפוס  -4בעלת קנה מוארך
תאריך1930 - 1850 :
גודל השבר :מידות מרביות  3.5X3ס"מ.
קוטר קרקעית הכוסית 1.5 :ס"מ.
עיטור :רצועה עם נקודות סביב חיבור הקנה לכוסית .בדופן הכוסית שתי טביעות של שני דגמים
העוקבות זו אחר זו .הטביעות בדגמים צמחיים )עלי טבק?( .מעל הטביעות בדגם הצמחי רצועה
אופקית עם נקודות.
מוצא :אינו ידוע .אוסף המוזיאון לתרבות הבדואים ,מרכז ג'ו אלון.
תפוצה :אינו ידוע.

..
איור  :275תצלום מיקטרת וציורים שלה ,אוסף המוזיאון לתרבות הבדואים ,מרכז ג'ו אלון.

איור  :275א'  -מיקטרות חרס עם אבזריהן .המיקטרות מתוצרת מקומית ,הקטנה ייתכן ששייכת
למכע"ש .אוסף המוזיאון לתרבות הבדואים ,מרכז ג'ו אלון.

ח - 2כוסית לנרגילה
שמות :חאגאר גוזה  ,hagar gozaחאגאר סיסה hagar sisa
דיון :בעוד שעישון במיקטרות המזרחיות פסק עקב המצאת הסיגריה ,העישון בנרגילות במזרח
ובארץ-ישראל עדיין נמשך .נרגילות מיוצרות ומשווקות ,וניתן לעשנן בבתי-קפה )איור  .(276העישון
במיקטרת היבשה הוא שיטה שהובאה מאמריקה לאירופה .ואילו הנרגילה ,היא מיקטרת המים,
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הייתה נפוצה בעיקר בארצות המזרח :הודו ,פרס והמזרח התיכון )ברוש  .(5 :2000ברוש מניחה,
שכמעט אין בנמצא נרגילות בסגנון תורכי-עות'מאני שזמנן קודם למאה ה .19-הנרגילה האופיינית
לסגנון זה היא בעלת מכל זכוכית שיוצר בבוהמיה )צ'כיה כיום( ,המרכז בו יוצרו מרבית כלי הזכוכית
שיובאו למזרח .כדי להגן על המכלים ,שנעשו גם מחומרים אחרים ,הוכנסו עלי הטבק לכוסית פנימית
מחרס )ברוש .(11 - 4 :2000
הכוסיות מחרס לנרגילה יוצרו במרכזי הייצור של מיקטרות החרס .מילרייט מדווח שמימצא כוסיות
הנרגילה בחפירות ארכיאולוגיות ברחבי סוריה העות'מאנית נדיר ).(Milwright 2000: 200
יהושע סיפר" :נשים תימניות הביאו את אומנות הקדרות מתימן .אחת נודעה בהכנתן של 'פיות'
הנרגילות ,שהיו שכיחות ומצויות באותן השנים בקרב בני העדה התימנית" )יהושע .(58 :1978
אבישר מניחה שהכוסיות לנרגילות ,שנמצאו בחפירת הבדיקה בעכו ,הן מקומיות
).(Edelstein and Avissar 1997: 135 ,fig 3

איור  :276כוסית חרס בראש נרגילה ,עם טבעת מתכת לחיזוק .בשימוש מראשית המאה העשרים.
אוסף פרטי.
אנן מציג ,בין מוצרי בתי היוצר באל-קאסר שבמצרים ,שני טיפוסים של כלי חרס שיוצרו לנרגילות:
האחד מכונה חאגאר סיסה ) hagar sisaאיור  ,(279והשני חאגאר גוזה ) hagar gozaאיור .(277
הכוסית לנרגילה המכונה חאגאר גוזה גובהה  5ס"מ ,קוטר מיפתחה  3ס"מ ,קוטרה המרבי  4ס"מ
וקוטרה התחתון  3.5ס"מ .הכוסית נועדה לשימוש במכלי נרגילה ממתכת ומאגוז קוקוס ומכאן שמה
).(Henein 1997: 179
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איור  :277ציור של כוסית לנרגילה מטיפוס חאגאר גוזה .(Henein 1997:fig.120) hagar goza
אבזר נוסף המיוצר במצרים נקרא חאגאר סיסה  ,hagar sisaוהוא צילינדר חרס קטן שבמרכזו חור
אחד או יותר ,גובהו  6.7ס"מ ,קוטר מיפתחו  3.8ס"מ ,קוטרו המרבי  4.6ס"מ וקוטר בסיסו  3ס"מ.
חלקו התחתון מוכנס למכל הנרגילה ,המכיל מים עד כדי שני שליש מגובהו .חלקו החיצון משמש
ככוסית הנרגילה ,ובו מניחים גחלים לוחשות ,ועליהן מונחת עיסת הטבק לעישון.
קלטר ,בפרסום המימצא מחפירות רח' רוסלאן ביפו ,הדגיש שכוסיות לנרגילה שכיחות פחות
מהמיקטרות והדיון בהן במחקר הארכיאולוגי נדיר ).( Kletter 2004: 201

קטלוג
כוסית לנרגילה מתת-טיפוס 1
תאריך1920 - 1850 :
גובה השבר 4.5 :ס"מ.
הקוטר העליון של מיפתחה  4 :ס"מ.
קוטרה התחתון בנקודת השבר( 2 :ס"מ.
תיאור :תקע הכוסית שבור ,ואילו מכל הכוסית שרד בשלמותו ועומקו  1ס"מ .הכוסית עשויה טין
אפור ,מחופה בשחור וממורקת .בקרקעית המכל חמישה חורים הסדורים סביב חור מרכזי.
עיטור :המיכל מעוטר בחוץ בדגמי גזע עץ דקל או אידרה .העובי משתנה ,התחומים בין קווים אנכיים,
ובמעלה הקווים דגם הנראה כפרפר או כצמד סהרונים .הדגמים נתחמים מתחת לשפה בדגם נקוד
מדוקר ובחלקם התחתון בדגם טביעות אנכיות .דגם טביעות אנכיות מעטר גם את ראש התקע.
הדגמים נעשו בטביעות.
מוצא :חורבת עלק.
תפוצה :לא ידוע.
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איור  : 278תצלום של כוסית לנרגילה  ,1ממכע"ש ,חורבת עלק ,באדיבות משלחת החפירות רמת
הנדיב.

ח - 3אבזר שאיפה לנרגילה
שמות :חאגאר סיסה hagar sisa
דיון :אבזר השאיפה לנרגילה המיוצר במצרים הוא אביזר הדומה לכוסית הנרגילה חאגאר
סיסה  hagar sisaוכך הוא גם נקרא בתיעוד של אנן .צורתו כגליל קטן שבמרכזו חור אחד או יותר,
גובהו  6.7ס"מ ,קוטר מיפתחו  3.8ס"מ ,קוטרו המרבי  4.6ס"מ וקוטר בסיסו  3ס"מ .את החאגאר
סיסה נועצים במהופך בגוף הנרגילה ,ובו נועצים את הצינורית או הקנה שדרכם שואפים את עשן
הטבק .העשן החם עובר במים המשמשים כמערכת סינון וקירור ).(Henein 1997: 179

איור  :279ציור ותצלום של אבזר שאיפה  /כוסית לנרגילה מטיפוס חאגאר סיסה.
בתוך(Henein 1997:fig. 119, ph. 94) :
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קטלוג
אבזר שאיפה מתת-טיפוס  - 1מצולע
תאריך1900 -1800 :
גובה 7.3 :ס"מ.
קוטר הפתח העליון 2.2 :ס"מ.
הקוטר המרבי 3 :ס"מ.
קוטר המיפתח התחתון 2 :ס"מ.
תיאור :האביזר בנוי משני חלקים והוא דומה בתפקודו לחאגאר סיסה שיוצר במצרים .החלק העליון
הוא גליל שקוטרו הפנימי בין  2.5 -1.5ס"מ ,ובו נעצו את צינורית השאיפה או את קנה השאיפה.
החלק התחתון עשוי כפקק מחורר ,שבצדו האחד חור בודד ובשני ארבעה חורים .חלק זה היה נעוץ
במכל הנרגילה.
מוצא :לא ידוע ,אוסף פרטי.
תפוצה :לא ידוע.

איור  :280ציור של אבזר שאיפה  ,1מצולע
סיכום :מהמחקר המשווה מתחוור שמיקטרות ארץ-ישראל אינן דומות למיקטרות ממרכזי הייצור
האימפריאליים הגדולים .העובדה שיוצרו מיקטרות בירושלים ובנצרת על פי המקורות הכתובים,
והנחות החוקרים בדבר ייצור המוני בכל עיר  -למשל סמוך לתענך ,מצדיקות את הנחתי שהמיקטרות
האפורות-שחורות שייכות למשפחת כלי עזה השחורים .אם ייבדק מקור החומר של המיקטרות
ויושווה למקורות החומר של כלי משפחת עזה השחורים עשוי הדבר לאשר הנחה זו.

ח - 4מיתקן ]נייד[ לגחלי נרגילה
שמות :קאשאף kassaf
דיון :כלי חרס נוסף הנקשר לכלי העישון ,הוא הכלי שבו שמו את הגחלים ששימשו לסידור הנרגילה.
עדיין לא נמצאה כל ראיה לכך שטיפוס כלי זה יוצר במסגרת משפחת כלי עזה השחורים .גם במקרה
זה הנחתי כי טיפוס כלי זה יוצר .כלים לשמירת גחלים לחימום הבית ,להסקת סמובארים ולחימום

261

קומקומי קפה ותה ידועים ,והם עשויים מחרס וממתכת ונקראים מנגל )איור ) (281ראה בטיפוס
כופח( .אלו היו נפוצים בתקופה העות'מאנית ומיוצרים עד היום לשימוש ונוי.

א'

ב'

איור  :281א'  -כלי גחלים לבישול הקפה ולהגשתו חם ,תימן ,בתוך :ברוש  .19 :2002ב'  -מנגל
לחימום הבית ,לבישול ולחימום קפה ותה ,אוסף פרטי.
קאשאף החרס לשמירה על גחלי נרגילה מאל-קאסר שבמצרים שאנן תיעד ,דומה בעיצובו לכלי
המתכת לגחלים .הכלי )איור  (282מעוצב כקערית ושפתו מעוצבת כשפת מדף משוקעת שכנראה נועדה
להנחת מיכסה .לכלי מעמד מסיבי שאמור לייצבו ולבודדו מחום הגחלים .בתוך הכלי מניחים את
הגחלים הלוחשות המשמשות להבערת הטבק בכוסית הנרגילה .גובה הכלי  9ס"מ ,קוטר מיפתח שפתו
 11ס"מ ,קוטרו המרבי  13.6ס"מ וקוטר בסיסו  7ס"מ ).(Henein 1997: 170

איור  :282ציור ותצלום של קאשאף .בתוך.Henein 1997 fig.118, ph.93 :
הכלי המצרי עוצב כקובעת .על פי תיאור מפי אינפורמנטית ,עולה ממרוקו ,בכלי דומה לזה הקטירו
קטורת .כנראה שבכלי הגחלים הניידים יכלו להשתמש גם להקטרת קטורת המבוססת על שריפת
חומר על גבי גחלים.
בדיון על הקאשאף בחרתי להציג טיפוס של שבר כלי ממשפחת כלי עזה השחורים )איור  (283משתי
סיבות :ראשית ,ייתכן שזה שבר של כלי להחזקת גחלים או מקטר .שנית ,ברצוני להדגיש שוב,
שהיכולת שלנו דלה מאוד בבואנו לפסוק לאיזה טיפוס ניתן לשייך את השבר  -שעיקרו בסיס רגל
חצוצרה  -מה שם הטיפוס ומה תפקידו.
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איור  :283שבר עם בסיס רגל חצוצרה.

ט[ כלי מוזיקה
ט - 1דרבוקה
שמות :דרבוקה ,תוף הקדרה או הסיר ,טאבלה  , Ńablaטמבור
דיון :טרם הצלחתי לתעד דרבוקה ממשפחת כלי עזה השחורים אף על פי שראיתי כאלה .באואר מנה
בין כלי הנגינה במזרח תוף-יד הנקרא דרבוקה ,ותיאר אותו" :הדרבוקה מכונה תוף הקדרה או הסיר.
היא עשויה חרס או נחושת ,צורתה כבקבוק כרסתני חסר תחתית ,שבמקומה נמתח עור עגל .את
צווארה מניחים מתחת לזרוע יד שמאל ומכים בה בשתי ידיים") .(Bauer 1903: 248במהלך הסקר
האתנוגרפי שנערך בגולן הדרומי ,תועדו בין היתר כלי נגינה וביניהם דרבוקה )איור  :284ד'( ,שכונתה
תוף טמבור )רות  .(33 :1984אנן הציג בין מוצרי בית היוצר באל-קאסר את הדרבוקה )איור  :284א',
ב'( ,הנקראת במצרים טאבלה  .Ńablaהכלי פתוח משני צדיו ,גובהו  30ס"מ ,קוטרו  10.8ס"מ ,קוטר
מיפתח שפתו  8.8ס"מ וקוטרו המרבי  17.5ס"מ .על פתחו התחתון מותחים עור מעובד של עז ,כבש או
בן-בקר הנקשר בגיד מבעל-חיים .בכלי ישנו נקב בקוטר  1.5ס"מ בגובה  2.5ס"מ מעל לפתח התחתון,
שדרכו מעבירים את החבל העשוי סיבי דקלים ,המשמש לתליית הכלי על כתף המתופף .הוא מעוטר
בקו גלי חרות בין שני קווים מקבילים .משתמשים בו לליווי התזמורת והשירה בחגים ובכל מיני
שמחות משפחתיות ואחרות .הכלי מופיע במידות שונות ,המותאמות לגילאים שונים של ילדים
ומבוגרים ).(Henein 1997: 117
בחרתי להציג תצלומים של דרבוקות מקומיות שיוצרו בטין אדום ולבן בהיר ,בגדלים שונים לגילאים
שונים ובמחירים שונים .התופים מאוסף פרטי )איור  :284ג'(.
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א.

ג.

ב.

ד.

איור  :284א'  -ציור של טאבלה מאל קאסר ,מצרים ,בתוך .Henein 1997:fig. 114 :ב'  -תצלום
הטאבלה .בתוך . Henein 1997: Ph. 87 :ג' דרבוקות בגדלים שונים ,אוסף פרטי .ד' – טמבור .בתוך:
רות .33 :1984

י[ כלי בית
י - 1סיר הלילה
שמות :קעאדה
דיון :בין כלי החרס נימר מונה את הקעאדה )איור  ,(285כלי המשמש את בני המשפחה לעשיית
הצרכים בלילה ,שתרגום שמו הוא סיר הישיבה )נימר  .(715 -714 :1989סירי לילה היו נפוצים ב"חיי
הלילה" של בני האדם .השירותים נבנו בדרך כלל מחוץ לבית ,בחצר .בלילות ,אחרי שהוגפו דלתות
הבית וחשכת הלילה הייתה מוחלטת,ואפילו אם דלק לו נר שמן פתוח ,איש לא יצא ולא נכנס .לכן
נהגו לעשות את הצרכים בסיר הלילה ובבוקר פינו אותם לבית-השימוש שמחוץ לבית או לרשות
הרבים .סירי הלילה נעשו בעבר גם מנחושת )איור  ,(285מפח או מפח מצופה אמייל וכיום מפלסטיק.

א'

ב'

איור  :285א'  -ציור של סיר לילה מחרס .בתוך :נימר  .709 :1989ב'  -תצלום של סיר לילה מנחושת,
המאה ה ,19-אוסף פרטי.
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קטלוג
סיר לילה מתת-טיפוס  - 1עם חריץ
תאריך1948 - 1700 :
גובה הכלי 19 :ס"מ
קוטר השפה 20 :ס"מ
קוטר הפתח 13 :ס"מ
הקוטר המרבי של הגוף 20 :ס"מ
קוטר הבסיס 13 :ס"מ
תיאור :הכלי דמוי סיר ,שפתו נטויה החוצה .הוא בעל ידית אחת הנמשכת מבסיס שפתו ,מתחתיה,
אל גופו .בעל בסיס טבור.
עיטור :לכלי חריץ עמוק המקיף את גופו בגובה שני שליש מעל לבסיסו ,ומעליו סימני חריץ חלקי רדוד
נוסף .החריץ היה אמור ככל הנראה לסמן את ייעודו של הכלי.
מוצא :בית-גוברין.
תפוצה :לא ידוע.

איור  :286סיר לילה  ,1עם חריץ.

י - 2צעצועים
דיון :הצעצועים הם כלי מישחק ,שיוצרו בעיקר לצורכי הילדים :למישחקיהם ולצורך שלהם לחקות
את עולם המבוגרים כדי להתמודד עמו .ישנם צעצועים שנועדו לקישוט ואילו אחרים נועדו ללימוד
ולאימון .באופן כללי ,הצעצועים הם העתקים מוקטנים של כלים ,חפצים ומכשירים ששימשו את
המבוגרים .ידוע שהילדים בעת העתיקה שיחקו בבובות דמויות אדם ובעלי-חיים ,בעגלות ,בכדורים,
ברעשנים ,באבני מישחק ועוד .צעצועים מסויימים היו במקורם חפצים מאגיים ששימשו בטקסים
ובפולחן )לוין תשל"ו.(835-833 :
במרכז הייצור מן התקופה הביזנטית ,שהתקיים סמוך לתל מפלסים ותל עירית ,שהם ערימות של
פסולת כיבשנים )ישראל י'  ,(127 :1995יוצרו צעצועים מחרס לילדים .רחמני פרסם מבתי יוצר אלו
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שתי קבוצות צעצועים :האחת של צעצועים נגררים ,והשנייה ראשי בובות). (Rahmani 1981: 72-80
בבתי היוצר ברמלה מהתקופה האיסלאמית הקדומה "נתגלו פסלוני חיות וכלים דמויי חיה"
)רוזן-איילון ואיתן  .(139 :1968מבין פסלוני החיות פורסמו צלמיות של סוס ,אַיִ ל וחמור )איור .(287
סביר להניח שהצלמיות יוצרו כצעצועים וכמזכרות.

איור  :287צלמיות של איל וסוס מבית היוצר ברמלה ,התקופה האיסלאמית הקדומה ,בתוך:
רוזן-איילון ואיתן .1969
בתימן מיוצרים בבתי היוצר המסורתיים צעצועי ילדים מעטים .זאת ,מפני שבחברה המסורתית
תקופת הילדות קצרה .בחברות מעין אלו מצפים מהילדים שכבר בגיל צעיר יישאו בעול כמבוגרים.
בדרך כלל הצעצועים הם העתקים מיניאטוריים בחרס של בעלי-חיים ושל מיתקנים להובלת מים,
לאיחסונם ולשתייתם .צעצועי בעלי-החיים נעשו הן בתבניות והן ביד ) .(Dabrowska 2001בקדרות
המסורתית האתיופית ייצרו צלמיות ,אך לא ברורה מטרתן .יש הטוענים שיוצרו כמזכרות לתיירים,
ואילו קדריות אחדות מתייחסות לצלמיות כאל צעצועים לילדים .במקרה אחד יצרו נחש חרס,
ששימש כאמצעי הסברה לילדים ,שיידעו לזהותו ולהיזהר ממנו )באומגרטן .(1993
קטלוג
צעצוע מתת-טיפוס  - 1דמוי ציפור
תאריך1970 - 1950 :
גובה 20 :ס"מ
רוחב מרבי 18 :ס"מ.
גובה הבסיס 5 :ס"מ.
גובה המיניאטורה 8 :ס"מ.
מוצא :לא ידוע.
תיאור :החלק העיקרי דמוי ציפור העומדת על בסיס רגל חצוצרה ,ועל גבה מיניאטורה :כלי שבסיסו
נעוץ בגב הציפור ושתי ידיות משוכות ממנו האחת לצוואר הציפור והשנייה אל סמוך לזנבה .לראשה
כעין כפתור ומקורה פייה מנוקבת .הכלי נרכש בשנת  1974ביהודה ושומרון וייתכן שיוצר לאחר
מלחמת ששת הימים לתיירים הישראלים ואחרים .הידיות וארגון חלקי החפץ מזכירים מה שנעשה
במחבצה )איור .(231
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א..

ב'

איור  :287תצלומי צעצוע  1דמוי ציפור א' .-צלום מהחזית .ב'  -תצלום מהצד אוסף פרטי
צעצוע מתת-טיפוס  -2פה תלתני דמוי נר
תאריך1975 - 1950 :
גובה 10.5 :ס"מ
קוטר הבסיס 5 :ס"מ.
מוצא :בית היוצר של אבו שפיק יוניס אל-מצרי ,עזה.
תיאור :לכלי שפת פה תלתני ,הדומה לנרות הפתוחים ,צבוטים .מבסיס השפה נמשכת ידית אוזן
מאונכת אל גוף הכלי ,שהוא בעל שלושה רכסים בולטים .בסיסו בסיס דיסקוס שטוח .הכלי נעשה
כצעצוע או מזכרת.
עיטור :על הרכס העליון מבין שלושת הרכסים הבולטים נראה עיטור מקדה .העיטור נעשה בגלגל
מתכת עם שיניים שחובר לידית.

איור  287ב'  -צעצוע  ,2פה תלתני דמוי נר.
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נספח
אבו שפיק יונס אל-מצרי ,שחדל לייצר את הכלים ממשפחת כלי עזה השחורים ,החל לייצר כלים
בצריפה מחמצנת בתנור שנבנה על פני השטח השונה מהתנור המסורתי ששימש לצריפת הכלים
השחורים .בין הכלים שאסף אהרל'ה בן אריה בבית היוצר של אבו שפיק האחד היה צעצוע שיועד
כקישוט והשני רעשן.
צעצוע מתת-טיפוס  - 3דמוי קופסה
תאריך1985- 1975 :
גובה 7 :ס"מ.
קוטר השפה 3 :ס"מ.
קוטר הבסיס 7 :ס"מ.
מוצא :בית היוצר של אבו שפיק יוניס אל-מצרי ,עזה.
תיאור :הכלי עשוי כקופסה בעלת בסיס שטוח ולו שפה זקופה.
עיטור :שפת הכלי הזקופה מעוטרת בעיטור מקדה .עיטורי מקדה עיטרו את צוואר הכלי וכתפו.
ארבעה עיטורים פלסטיים חוברו לגוף הכלי ,שניים בצורת פה פחוס ושניים בצורת פה מעוין.

איור  287ג'  -צעצוע  ,3דמוי קופסה מעוטרת
צעצוע מתת-טיפוס  - 4רעשן
תאריך1985 - 1975 :
גובה 24.5 :ס"מ.
קוטר הידית-צוואר 4.5 :ס"מ.
קוטר הבסיס-ראש 8.5 :ס"מ.
מוצא :בית היוצר של אבו שפיק יוניס אל-מצרי ,עזה.
תיאור :הכלי בנוי משלושה חלקים :ידית-צוואר הנוחה לתפיסה ,ארוכה וחלולה ,שקוטר הנקב בה
 8מ"מ; גוף גלילי; ובסיס/ראש שטוח .מעטרות אותו שתי רצועות דמויות חורים שבכל אחת תשעה
"חורים" אבל רק שלושה מהם ,ברצועה הסמוכה לידית הכלי ,נקובים .בתוך הכלי נמצאות חתיכות
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חרס אחדות ,המקימות רעש כשמנענעים את הכלי .החתיכות נצרפו בשעת צריפת הכלי ומקורן כנראה
בעשיית הנקבים.

איור  287ד'  -תצלומים של צעצוע  ,4דמוי רעשן .
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י .3מקטר
שמות :מבחרה
דיון :טרם נמצא מקטר חרס ממשפחת כלי עזה השחורים .להערכתי ,מקטרים כשאר טיפוסי כלי
החרס שהיו בשימוש ,יוצרו לכל דורש .מקאון ,שתיעד מקומות מקודשים למוסלמים בראשית המאה
העשרים ,דיווח שבקברי קדושים ישנן גומחות שבהן הונחו נרות שעווה ,נרות שמן מחרס ,שברי כלי
חרס ,בקבוקי שמן ושרידי קטורת .הנרות ושברי כלי החרס נועדו להנחת גחלים להקטרת הקטורת.
הדלקת הנרות והקטרת הקטורת נועדו לכבד את הקדוש .בתארו את קבר נבי קאבאל ,מצפון מערב
למיגדל המבצר בציפורי ,הוא מספר שראה בגומחה שבקבר הקדוש בסיס של ג'ארה ובה גחלים מתחת
לטורבן )העמוד המציין את מקום ראשו של הנפטר ,מתוך שני עמודים המציינים קבר .העמוד מעוטר
לפעמים עיטור דמוי טורבן  -כיסוי ראש של גבר בתקופה העות'מאנית ,או שעל העמוד קשור בד
בצורת טורבן( .על זיז בקבר ראה נר קטן מטין ,חיקוי של נר חרס פתוח ובו גחלים ,וגם ליד החלון
ראה גחלים בתוך בסיס של כלי חרס ).(McCown 1923: 51, 53
אביצור ,בכותבו על הקטרת קטורת ,הציג מקטר ביתי בן-זמננו )איור  .(288המקטר תועד בשנת ,1973
בכפר מעיליה שבגליל .הוא ציין שלקטורת ,מלבד חלקה בפולחן הנוצרי ,היה שימוש בחיי היום-יום:
לחיטוי הבית  -דבר שהיה הכרחי בתנאי בית המגורים המסורתי .לריפוי  -באמצעות טיהור האוויר
בחדר החולה ,כשחלה בן משפחה .הקטורת הייתה מורכבת מסממנים מיובאים ,מעלים של מרווה
והדס ,כתושים ,ומעלי זיית כתושים ,שענפיהם נישאו בטקסי החגים .כלי הקטורת היו בצורת כפות
או גביעים פתוחים ,עשויים חרס ולפעמים עם מיכסים מנוקבים )אביצור .(183 :1976

איור  :288מקטר חרס ביתי ממעיליה ,בתוך :אביצור  :1976איור .461
בספר המתעד כלים ומוצרים מסורתיים בערב הסעודית ,מציג טופהאם כמה טיפוסי מקטרים בני-
זמננו המצויים בשימוש האוכלוסייה )איור  . (289חלק מהמקטרים מיובאים לערב הסעודית
והאחרים מתוצרת מקומית .המקטרים עשויים מעץ מצופה פח ,ממתכת ומחרס
).(Topham 1982: ph. 255-258
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ד'

ג'

ב'

ה'

איור  :289א'-ב'  -מקטרי עץ מצופים פח ,כנראה תוצרת הודו או משכנותיה .א'  -מאוסף מוזיאון
הבדואים במרכז ג'ו אלון .ב'  -בתוך . Topham 1982: ph. 258:ג'  -מקטר מתכת שנרכש בערב
הסעודית .בתוך .Topham 1982: ph. 256 :ד'  -מקטר חרס ,נרכש בערב הסעודית .בתוך:
 .Topham 1982: ph. 257ה'  -מקטרי חרס מעוטרים מעוצבים ככוסות ,ערב הסעודית .בתוך:
.Topham 1982:ph. 255
אנן תיאר ,בין טיפוסי כלי החרס שיוצרו בבית היוצר באל-קאסר שמצרים ,שני כלי חרס המשמשים
להקטרת קטורת .האחד )איור  :290א'( גובהו  16ס"מ ,קוטרו המרבי  12ס"מ ,קוטר בסיסו  6.6ס"מ.
הכלי עשוי שני חלקים שצורתם כקערות; החלק העליון משמש כמיכסה ,ובו קרועים חמישה פתחים,
מעוצבים כמשולשים .דרך הפתחים יצא העשן ,ונכנס החמצן לבעירת הגחלים שאמורות לשרוף את
הקטורת .החלק התחתון משמש ככלי קיבול לסממנים המוקטרים ולגחלים הלוחשות ,השורפות את
סממני הקטורת .המקטר השני )איור  :290ב'( יוצר בעבר ונמצא בקברי קדושים .צורתו כקערה קטנה
מעוטרת מבחוץ ,גובהו  9ס"מ ,קוטר מיפתח שפתו  10ס"מ וקוטר בסיסו  7ס"מ.
התושבים נוהגים להקטיר קטורת על קברי בני משפחתם ,כשהם עולים אליהם בימי שני וחמישי .כן
נהגו להקטיר בשעת עלייה לקברי קדושים ,ובטקסים להרחקת עין הרע מהבית .הטקס להרחקת עין
הרע נערך לאחר תפילת יום השישי ,ובמהלכו עוברים מחדר לחדר בבית הנזקק .מנהל הטקס מחזיק
בידו מקטר בוער ,ועשן הקטורת בליווי אמירות מסויימות ,סגולתו ,כך מאמינים ,להרחיק כל עין הרע
).(Henein 1997:178
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ב'

איור  :290א'  -ציור ותצלום של מקטר חרס מאל-קאסר ,מצרים ,בתוך:
 .Henein 1997: fig.117 ph.92ב'  -מקטר מקברי קדושים באל-קאסר ,מצרים ,דגם שייצורו פסק,
בתוךHenein 1997: fig. 68 :
עארף אבו-רביע ,שתיעד את הרפואה הבדואית המסורתית ,דיווח על מקרים בהם נעשה שימוש
בסממנים ובהקטרתם במהלך טיפולים בבני אדם ובעדר הצאן .נגד פגיעת שדים )מהפוך( ,עורמים
ארבע ערימות עפר סביב העדר ,המיכלאה או כל שטח נגוע .מעל כל ערימה שמים רשוש  -ציפורן ,שרף
לבונה ,אורז ,עדשים ,קטורת ,גופרת נחושת ,כמון ,חיטה ועוד .מדליקים ומשתדלים שהנפגעים בעדר
ישאפו מן העשן העולה )אבו-רביע  .(78 :1999כנגד פיהוק )ת'ואב( מקטרים קטורת בימי שני וחמישי
)אבו-רביע  .(83 :1999להרגעת תינוק בכיין ,מקטרים קטורת לידו ,קוראים פרק בקוראן ותולים קמיע
על גופו )אבו-רביע  .(92 :1999אורנה גורן ,אוצרת המוזיאון לתרבות הבדואים במרכז ג'ו אלון
מספרת ,שבתצפיות שערכה בסיני ראתה נשים בדואיות שהקטירו קטורת במחמסות קטנות )מחבת
לקליית פולי קפה וגרעינים( הנראות כמחתות ,וסובבו את קברי הקדוש שאליו עלו לרגל .עדות דומה,
על הקטרת קטורת במחבת מתכת ,נמסרה מיאסר אל-עמור מרהט .מינהג הקטרת הקטורת לא פסק
ומקיימים אותו גם כיום .בפלוג'ה עדיין נוהגים לעלות לרגל לקברו של שייח שהאב אד-אחמד
אלפלוג'ה ,להדליק נרות שעווה ושמן ולהקטיר קטורת )איורים .(291 ,14

איור  :291מימין ,מקטר ומיכסה ממתכת מאוסף פרטי ,משמאלו נוסחי תפילה וסממני קטורת מקבר
השייח שהאב אד-אחמד אלפלוג'ה ,פלוג'ה .ומהם למעלה :גוש קטורת  -בח'ור ,ושרף לבונה  -חס
אלבאן.
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יא[ כלי נוי
יא - 1עציץ
שמות :קואר ,קאסארי גראז qasari graz
דיון :טרם הצלחתי לתעד עציץ ממשפחת כלי עזה השחורים .עציצי חרס יוצרו כבר בעת העתיקה
ושימשו בגנים ובחצרות הבתים לשתילה ולריבוי של עצי פרי ,שיחי תבלין ,פרחים ועוד .העציצים
מתאפיינים בחור בבסיסם לניקוז מים .השימוש בעציצים תועד בעבודותיהם של ציירי המאה ה19-
שתיעדו את נופיה העירוניים של ארץ-ישראל )איור  .(292בבתי עירונים מן התקופה העות'מאנית
ששרדו ,עדיין ניתן לראות עציצים ששולבו במעקות חצרותיהם )איורים .(326 ,294

א'

ב'

איור  :292א'  -מקומי מטפל בעציץ המונח על מדף במעקה של חצר עליונה בבית המשקיף על הכניסה
למיסגד הגדול בשכם .בתוך .Wilson II 1880: 7 :ב'  -עציצים בגן כנסיית גת שמנים שבירושלים,
תומפסון  ,1880 ,1859בתוך :שילר .220 :1977
נימר מנה בין כלי החרס המסורתיים של ארץ-ישראל את עציץ הפרחים )איור  .(293הוא מדגיש
שטיפוס כלי זה ידוע מזמן ושמו אל קואר )נימר .(715 :1989

איור  :293ציור של עציץ ,בתוך :נימר . 719 :1989
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איור  :294עציצים משולבים במדף מעקה החצר העליונה של בית אבו אל-הודא ברמלה.
אנן תיעד בין טיפוסי כלי החרס המיוצרים בבתי היוצר באל-קאסר שבמצרים את העציץ .הכלי )איור
 (295נקרא קאסארי גראז ,גובהו  18.6ס"מ ,קוטר מיפתחו  17ס"מ ,קוטרו המרבי  20ס"מ וקוטר
בסיסו  9ס"מ .לכלי צורת טרפז ,בסיסו שטוח ובמרכזו נקב .העציץ מיוצר בהזמנה מן הממשלה שכן
התושבים לא נוהגים להזמינו ).(Henein 1997: 178

איור  :295ציור ותצלום של עציץ .בתוךHenein 1997:fig. 116, ph. 91 :
עציצים הדומים לעציץ מאל-קאסר שבמצרים נמצאו בחפירות ברמת הנדיב )איור  ,(296במכלולים
שזמנם המחצית השנייה של המאה ה 19-וראשית המאה העשרים ).(Boaz 2000: 567

איור  :296עציצים )לא ברור האם הם ממכע"ש( ובריק ממכע"ש המעוטר בצבע כתום-גירי ,רמת
הנדיב ,בתוך.Boaz 2000: fig. 12 :
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במהלך החפירות ברחוב רוסלאן ביפו פרסם קלטר שבר כלי אותו הציג כשפה של עציץ או כשבר צינור.
השבר נמצא בשכבה  IIIשתוארכה כשכבות  IIו I -למן המאה ה 18-עד ראשית המאה העשרים (
).Kletter 2004: 202,205, fig. 15:2
בשנים הראשונות אחרי  ,1967כמענה לדרישות השוק הישראלי ,שווקו כעציצים כמה טיפוסים של
כלי חרס ממכע"ש שנוקבו במרכז בסיסם לצורך ניקוז עודפי המים .בין הטיפוסים ניתן למנות קערות,
כלי בורנייה וחידרייה שכמותם נמצאים בחצרות בתים עד היום .בביקורי בבתי יוצר בעזה בשנת 2000
ייצרו שם עציצים בצריפה מחמצנת הדומים לעציץ שתיעד נימר )איור .(5

יב[ כלי חרס בבנייה
יב  - 1כיזאנים )צינורות הכיפה(
שמות  :אל-ג'אם  ,ledshamג'אמה  ,dshameצינור הכיפה ,צינור שהוא גם לחומה וגם למעקה,
קאדוס ) qadusברבים קאואדיס  ,(qawadisשפופרת או צינורית חלולה ,כיזאן  kizanצינור חרס
חלול. Terracotta Vaulting Tube ,
דיון :הכיזאנים ,צינורות הכיפה ,הם אחד מטיפוסי כלי החרס שיוצרו בתקופה העות'מאנית כאביזר
בבנייה ,לבניית כיפות )איורים  ,(298 ,294קימרונות מצטלבים )איור  :300א'( וקימרונות גליליים
דמויי חבית )איור  :304א'( .צורתם כחרוט כלשהו ,גובהם  30 - 25ס"מ ,קוטרם בחלק הצר כ6 ,5 -
ס"מ ובחלק הרחב כ 10-ס"מ .בחלקם העליון והתחתון נקבים בקוטר של  3 – 1ס"מ שיוצרים בתהליך
הייצור ,ונעשה בהם שימוש בעת הבנייה .הבדלים קלים בצורתם ובטכנולוגיית צריפתם מצביעים על
ייצור בבתי יוצר שונים .גאת הסביר שהקדרות במזרח חשובה יותר מאשר באירופה והיא בעלת
תפקיד חשוב בבנייה ,בגלל מחסור בעץ לבנייה" :ובעזה לא רק מעקות אלא גם כיפות וקימרונות
נעשים מצינורות חרס ,מאחר שהם זולים יותר מאבן" ) .(Gatt 1885: 69-70בשתי רשימותיו
העוסקות בקדרות בעזה מנה מיספר מוצרי חרס המיוצרים בבתי היוצר ומיועדים לבנייה .ברשימה
הראשונה ,העוסקת בתיאור התעשיות בעזה ,ציין גאת מוצר המכונה אל-ג'אם ,ומתארו כצינור לכיפה
ולחומה או למעקה ) .(Gatt 1885: 71ברשימה השנייה ,שהיא נספח מושגים לרשימה העוסקת
בתעשיות בעזה ,גאת הזכיר את צינור הכיפה שאותו הוא מכנה ג'מה ,מהמילה מיסגד ,ללא התייחסות
לשימושו הנוסף כצינור החומה או המעקה ,והשונה מצינורות התעלה ,אותם הוא מכנה קאסטאל
) .(Gatt 1885a: 180מעדותו של גאת אנו למדים שהג'מה שימשו לבניית כיפות וקימרונות וגם לבניית
חומות או מעקות .גאת ציין שייצורם נעשה לפי הזמנה ,ו 12,000 -כיזאנים עולים  190פרנק .עודפי
צינורות החרס נקנים על ידי סוחרים ,שאצלם בדרך כלל יש מיבחר גדול יותר מאשר אצל הקדרים
).(Gatt 1885: 72
תיאור חשוב של צורת הכיזאנים ואופן בניית הכיפות ,נמסר מאה שנים לפני עדותו של גאת בכתביו
של וולניי ,כשהלה חצה את ארץ-ישראל בדרכו ממצרים לסוריה ולדרום מזרח תורכיה ,בשנים -1783
 .1785וכך הוא כותב" :בארץ-ישראל ראיתי כיפה מסוג מיוחד במינו שראוי להתעכב עליו .כיפה זו
עשויה גלילים של לבנים באורך של  8או  10זרתות .גלילים אלה חלולים הם ,וקוטרם מבפנים עשוי
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להגיע ל 2-זרתות .צורתם כחרוט כלשהו :הקצה הרחב יותר סגור .השני פתוח .כדי לבנות את הגג
מניחים אותם זה בצד זה ,ואת הצד הסגור מפנים כלפי חוץ; מחברים אותם בטיח ירושלמי או שכמי
וביום אחד ארבעה פועלים יכולים לגמור את תיקרתו של חדר .הגשמים הראשונים דרכם שהם
חודרים מבעד לה ,אלא שאז מושחים עליה שכבה אחת של שמן ,והתקרה נאטמת .את הסדקים
שמבפנים סותמים בשכבת טיח והרי לך גג בית קיים וקל מאוד" .וולניי מציין עוד שבכיזאנים
משתמשים גם לבניית מעקות" :ברחבי סוריה כולה בונים בגלילים האלה את הקירות בקצותיהן של
מירפסות על גגות הבתים ,כדי שלא יראו את הנשים המכבסות ותולות שם את הכבסים לייבוש .לא
מכבר החלו להשתמש בגלילים אלו בפריס ,אבל במזרח זוהי המצאה עתיקה מאוד".
)וולניי .(258 :1966
השימוש במוצרי תעשייה בבנייה בארץ-ישראל ,הפתיע את החוקר טובלר ,שראה בנמל יפו אריזות של
כיזאנים .הוא הניח שמדובר במוצרי יבוא מאנגליה ) .(Tobler 1853 :163השימוש בכיזאנים לבנייה
נעשה גם בבנייה בסגנון האירופי ,בבניין "טליתא קומי" בירושלים ,שתוכנן על ידי האדריכל קונראד
שיק )קרויאנקר .(1987:152
הבנייה בכיזאנים ידועה גם מחוץ לארץ-ישראל ).(Langenegger 1911: 17-19
כאנעאן ,שתיעד את הארכיטקטורה והפולקלור של הבית הארץ-ישראלי ,מציין ,בפרק הדן בבית
האבן ,שהכיפות אופייניות למיסגדים ולמקומות הקדושים .כיפות נבנו בבתים פרטיים מעטים בלבד,
שבדרך כלל היו שייכים לאנשים מרום החברה ) .(Canaan 1933: 44את הבנייה בכיפות ראה כתופעה
שמקורה במחסור בעץ מתאים לקירוי מיפתחים ) .(Canaan 1933: 36האבן שנבחרה בדרך כלל
לבניית כיפות ,היא האבן הקלה והרכה ביותר  -אבן נארי .האבנים עובדו בצורת לבנים ונקראות
עוקד .מישקלה הסגולי של אבן הנארי הוא הנמוך במישקלים הסגוליים של אבני הבנייה; היא
אוורירית ,והפחות צפופה מבין אבני הבנייה ,אם להשוות ,למשל ,לאבן המיזי יהודי הצפופה והכבדה
).(Canaan 1933: 40
באבן נארי קלה ,בלתי מעובדת ,מילאו גם את האוטם ,שהוא החלל דמוי הפירמידה שנוצר בין קירות
המיבנה לבין הכיפה או הקימרון )איור  .(313הייתה זו הפעולה הרביעית בבנייה ,לאחר הנחת
היסודות ,בניית קירות המיבנה ויצירת הכיפה ) .(Canaan 1933: 43כאנעאן מנה מיספר טיפוסי
כיפות ,ביניהם כיפה רדודה או שטוחה ,הנקראת  .qubbeh (i)msatlahahכיפה זו "בנויה מגלילי חרס
צרופים  ,qawadis fukharהקלים עוד יותר מתיקרת אבן הנארי ".(Canaan 1933: 44)" nari uqqad
תיאורים של בניית כיפות וקימרונות מופיעים בעבודתו של דאלמאן בכרך השביעי
) (Dalman VII 1964העוסק בבית .אין טוב ממראה עיניים ,למשל ,ההתבוננות בתמונה אותה פרסם
)איור  :297א'( ,שאליה ניתן לצרף תיאור מתוך עבודתו של כאנעאן בתרגומו של הירשפלד )הירשפלד
 .(92 :1982מהמימצא בשטח ומתיאורי חוקרים עולה שהבנייה בכיזאנים נעשתה בדיוק באותה דרך
בה נבנו הקימרונות והכיפות מאבן )איור  .(297הם הונחו על פיגומי העץ באותה דרך וליכדו ביניהם
אותם חומרי מליטה .פינקרפלד ,במאמרו העוסק בבנייה הערבית ,דן במיבני הקימרונות ,בצורותיהם
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ובסידורם ,ביחס בין הקימרון לחלקים הנושאים אותו ,באופן הקמת הקימרונות ,באופן עריכת
התקציב ובמחיריהם )פינקרפלד תש"ג.(146-151 :1943/
עארף אל-עארף ,בתארו את תעשיית כלי החרס בעזה כותב" :החרס היום נמצא בבניינים העתיקים
שנהרסו במלחמה הגדולה )מלחמת העולם הראשונה( בכיפות הבניינים ובגגותיהם .בניינים אלו נבנו
בצורה ובסגנון הישן בזמנים ההם" )עארף אל-עארף  .(274 :1943מתיאורו של עארף אל-עארף ניתן
לשער ,שבשעה שתיאר את החרס הנמצא בכיפות הבתים התכוון לכיזאנים ,שזמנם טרם מלחמת
העולם הראשונה ולא לאחריה.
אביצור ,בתארו גגות מיבנים ,כותב" :לעתים היה הקימרון מורכב מצינוריות חרס קצרות וחלולות
שנועדו להקל על משקל הגג" )אביצור תשל"ו ,(38 :ומכנה אותם גם "שפרפרת" )אביצור תשל"ו:
.(271
פיטרסן ערך בשנת  1992סקר מיבנים היסטוריים ברמלה .בדוח הראשוני של הסקר ,בתיאור בתי
המגורים ,פיטרסן מתאר ,כמעט בלשונו של באקינגהם ,את כיפותיהם השטוחות ואת המעקות
הבנויים בחלקם העליון מגלילי חרס הסדורים בדגמי משולשים" :בית המגורים השכיח בנוי מקומת
קרקע שבה חדרים עם תיקרות גבוהות ומקומרות .החדרים חסרי חלונות בדרך כלל ,להוציא פתחים
קטנים הממוקמים גבוה .חדרי קומת הקרקע שימשו כמקום איכסון בעלי החיים ,איחסון סחורות
ומיצרכי הבית או לחניות .מעליהם חדר או שניים הנפתחים לחצר או מירפסת המוקפת מעקה הבנוי
מגלילי חרס .בחדרי הקומה העליונה יש בדרך כלל חלונות כפולים גדולים וכיפות שטוחות הבנויות
מצינורות כיפה"  -כיזאנים .פיטרסן מתבסס על מחקרו של ואן ) (Van 1933ומניח ששיטת בניית
הקימרונות מצינורות חרס ,שהייתה נפוצה במזרח הים התיכון למן התקופה ההלניסטית ,דרך
הרומית ,הביזנטית ועד ימי בית אומייה ,הופיעה מחדש בעריה של ארץ-ישראל )ירושלים ,יפו ורמלה(,
"אי-אז לפני שנת  ,"1820וזאת בהסתמך על תיאורו של באקינגהם .מתיאורו של נוסע צרפתי בשנת
 ,1659שתיאר את בתי רמלה כמיבנים בעלי קומה אחת ,פיטרסן מסיק ,כנראה בצדק ,שהדבר לא
קדם לשנה זו .לטיעוניו נעזר במחקרו של ואדינגטון ) ,(Waddington 1935שערך סקר מיבנים
ברמלה בתקופת המנדט .ואדינגטון תיארך את זמן בנייתו של בית קאסר ואקף אבו אל-הודא ברמלה,
על פי נתוני הוואקף ביפו ,לשנת .(Petersen 1995: 95) 1713
שנה קודם לפרסום הדוח הראשוני ,ולאור מימצאי סקר מיבנים היסטוריים ברמלה וברחבי ארץ-
ישראל ,פיטרסן פרסם מאמר ,העוסק בבניית כיפות וקימרונות בכיזאנים ,ומעקות בגלילי חרס
למעקות .במאמרו הוא מתאר את הכיזאנים באופן ממצה ,כבעלי צורה חרוטית .הוא מציג ציור של
שני טיפוסים :האחד ממשפחת כלי עזה השחורים שצבעו אפור-שחור ,שנמצא ברחוב שאפיק עאדס
ברמלה ,והשני שצבעו אדום תפוז ,שנמצא במיסגד הים ביפו .הוא מתאר את אופן העמדתם בכיפה
ומציג חתך סכמטי של בית מגורים ברמלה שקומתו העליונה בנויה בכיזאנים .לדעתו היו שלוש סיבות
לבנייה זו .1 :מאחר שהכיזאנים חלולים הרי שכיפה הבנויה מהם קלה מכיפה הבנויה מאבן .מישקל
כיפה קטן יותר ,מאפשר הוספה של קומה שנייה שבקירותיה נפערים חלונות כפולים גדולים.
 .2אחידותם הצורנית של הכיזאנים מאפשרת לבנות במהירות ובנוחות ,ולהשתמש בעץ מועט
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לפיגומים ,לעומת בבנייה של כיפות וקימרונות מאבן .3 .הבנייה בכיזאנים עמידה יותר בפני רעידת
אדמה מכיפות אבן.
הבנייה בכיזאנים נפוצה בדרום ארץ-ישראל ,ולא תועדה מצפון לקו הרוחב של נתניה .פיטרסן ציין
שהבחין בבנייה בהם ברמלה ,בלוד ,ביפו ,ביאזור ,בעינות ,ובדרך לירושלים במיבני מכס ומשטרה .הם
שימשו בבניית בארות ,בורות מים ,בתי מגורים ,קברי שייח ומיסגדים .הוא מציע לתארך את זמן
הופעתם לשנת  .1700הוא מדגיש את השוני בין הכיזאנים העות'מאניים לבין צינורות הקשת
הרומיים :בעוד שאת הכיזאנים מניחים זה לצד זה ,הרי צינורות החרס לקשתות ולכיפות הרומיים
היו מוכנסים זה לזה )ראה איור  .(309פיטרסן מזכיר שהמיסגד מן המאה ה 10-של הירגלה )(Hergla
בטוניסיה ,בנוי בצינורות חרס לקשתות וכיפות בשיטת הבנייה הרומית ).(Petersen 1994: 90
פוקס ,במאמרו הדן בבית הערבי ,הכפרי והעירוני ,בארץ-ישראל ,הדגיש שהמיבנים במרכזי הערים
העתיקות ובמיוחד במרכז ארץ-ישראל ,הם תוצר המאפיין את הארכיטקטורה בארץ ,בדומה לבית
הכפרי שקיבל הכרה כזו .הבנייה ,הוא מדגיש ,התבססה על מיבנים מקומרים בגלל מחסור בעץ
לבנייה ובמיוחד בקורות לקירוי ,עץ שנחסך גם בבניית פיגומים .נוף הערים התאפיין בגגות עם כיפות
וסימטאות צרות ומתפתלות .הבתים השכיחים במרכזי הערים העתיקות הם תוצר שהתפתח מימי
הביניים ,המשמר מוטיבים ממלוכיים ועות'מאניים והגיע לשיאו במהלך המאה ה .18-לקראת סוף
המאה ה ,19-הבניינים החדשים כבר נבנים לפי העדפות חדשות ובחומרי בנייה חדשים
) .(Fuchs 1998: 166-167, 172-173הוא תיאר את הבנייה בכיזאנים ,והדגיש את הייצור התעשייתי
של כלי חרס לצורכי בנייה בעזה ) .(Fuchs 1998: 167לדעתו עוד יוכח שהשימוש בכיזאנים הוא
המצאה של התקופה העות'מאנית ,שאינה ממשיכה תקופות קודמות ).(Fuchs 1998: 173, note 88
הבנייה בכיזאנים אפשרה הקמת תיקרת קליפה קלה ויציבה ,והעניקה בידוד תרמי ואקוסטי .בבניין
המסבנה המערבית בלוד ,המצוי בתהליך הרס ,ניתן להבחין שלבניית הקימרונות של הקומה השנייה
השתמשו באבנים ובכיזאנים יחדיו )איור .(303

א'

ב'

איור  :297א'  -ציור איזומטרי של בית אבן בעל כיפה שטוחה הבנויה מקימרון מצטלב ,בתהליך
בנייה .בתוך :הירשפלד  :1982ציור  .4ב'  -תצלום של חדר בעל קימרון מצטלב הבנוי כיזאנים בתהליך
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הרס .שימו לב לעובי השכבות הברבריה ,המדה )שכבת הטיח( היוצרות יחד עם הכיזאנים את הקליפה
הקלה והיציבה שהעניקה בידוד תרמי ואקוסטי.

איור  :298כיפה בנויה מכיזאנים ממכע"ש ,עזה ,מיבנה הקבורה של שייח נואיף

איור  :299בניית כיפה "מקופלת" בכיזאנים ממכע"ש בעזה ,במרכזה דגם ספיראלי  ,gobekמוטיב
שכיח באדריכלות העות'מאנית .לדעת פוקס ,החלו לבנות כיפה מקופלת בתקופה העות'מאנית לפי:
.Fuchs 1998: 168
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א'

ב'

איור  :300א'  -בנייה בכיזאנים ממכע"ש בקימרון מצטלב במבואה של המיסגד הגדול במגדל-
אשקלון .ב' – קבוצה של תת-טיפוסי כיזאנים ,הנבדלים זה מזה בצורות ,בגדלים ,בצבע הטין
ובקטרים של נקבי שפה.

איור  :301מערך בנייה בכיזאנים בכיפת חדר בעל קימרון מצטלב .ניתן להבחין בניסיון להקפיד על
סדר הנחת הכיזאנים צר/רחב לסירוגין ,יפו ,הכנסייה הארמנית.
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איור  :302מערך הנחת כיזאנים ממכע"ש ,המקום המקודש של תמים אד-דארי מגדל-אשקלון .אין
הקפדה בסדר הנחת הכיזאנים ,מרביתם הונחו בממד הצר בתוך תערובת חומר המליטה ,מפני שאותו
נוח יותר לנעוץ בתערובת המליטה.

איור  :303קימרון בנוי מאבן ומכיזאנים ,המסבנה המערבית ,לוד.
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א'

ב'

איור  :304א' – בנייה בכיזאנים  -קימרון גלילי ,מגדל-אשקלון .ב'  -פרט בתיקרת הקימרון הגלילי.
קטלוג
כיזאן מתת-טיפוס  -1בית-תימא
תאריך1900 - 1700 :
גובה 25 :ס"מ
קוטר השפה 6 :ס"מ,
קוטר גוף 10 :ס"מ
קוטר נקב הבסיס 1 :ס"מ
קוטר נקב השפה 2 :ס"מ
תיאור :נראה כצנצנת מוארכת .ניתן להבחין בשלושה חלקים :החלק העליון נפוח בגובה כ 8-ס"מ,
הראש קעור ומנוקב ,החלק המרכזי חרוט קטום ,מצולע .החלק התחתון נוטה פנימה כ 2-ס"מ מעל
הבסיס ,הבסיס קמור ומנוקב.
עיטור :אין
מוצא :בית-תימא
תפוצה :לא ידוע
דיון  :כיזאן זה שימש בתיקרת המיסגד בכפר בית-תימא שממזרח לאשקלון )איור  .(315המיסגד
הוקדש לנבי תימא )גרן  .(95 :1868המיסגד בתהליכי הרס וכיום תיקרתו ממוטטת .ידין פרסם כתובת
בנייה שהופיעה בלוח שיש שהיה קבוע מעל למשקוף הכניסה למיסגד שכונה אן-נבי תימא .הכתובת
משנת  792להאג'רה ,מרץ ) 1389ידין תשכ"ד ,105 :1964/לוח י"ז .(2:אין בתאריך זה כדי להצביע על
זמן הבנייה בכיזאנים; ייתכן שהם נוספו כשהמיסגד שוקם או הורחב בתקופה העות'מאנית ,בדומה
למכלול של המיסגד הגדול במגדל-אשקלון.
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איור  :305כיזאן  ,1בית-תימא.
כיזאן מתת-טיפוס  - 2רמלה
תאריך1900 - 1800 :
גובה 24 :ס"מ
קוטר שפה 6 :ס"מ
קוטר בסיס 10 :ס"מ
קוטר גוף 13 :ס"מ
נקב הבסיס 3 :ס"מ
נקב השפה 4 :ס"מ
תיאור :צורתו כטרפז ,הקוטר המרבי של גופו כמחצית מגובהו ,נקביו גדולים יחסית  4- 3ס"מ ,בחלקו
המרכזי צילוע עדין.
עיטור :אין
מוצא :רמלה ,בניין מהמאה ה ,19-רחוב שפיק-עדס.
תפוצה :לא ידוע
דיון  :כיזאן זה תועד על ידי פיטרסן במהלך סקר מיבנים היסטוריים ברמלה ,ותואר ככלי בצבע
אפור ). (Petersen 1994 :fig. 1:I
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איור  :306כיזאן  ,2רמלה ,בתוך.Petersen 1994 :fig. 1:1 :
כיזאן מתת-טיפוס  - 3מגדל-אשקלון
תאריך1900 - 1700 :
גובה 27 :ס"מ
קוטר השפה 5.5 :ס"מ.
קוטר הגוף 10.5 :ס"מ
קוטר נקב הבסיס 1 :ס"מ
קוטר נקב השפה 1.5 :ס"מ
תיאור :צורתו כשק מוארך ,חלק גופו התחתון מצולע .בסיסו מעוגל ומנוקב נקב זעיר במקום בו
הבסיס מתקמר מעט ,חלקו העליון הצר ,סגור כקער ובמרכזו נקב זעיר.
מוצא :המיסגד הגדול ,מגדל-אשקלון.
דיון :הכיזאן נמצא בתוך המיסגד הגדול במגדל-אשקלון ,בתצוגה יחד עם ג'רות ממכע"ש; כנראה
שהוא שייך לקימרון הגלילי שהיה מעל הכניסה למיסגד ,קימרון שכיום הרוס .במיסגד נראית כתובת
בנייה משנת  700להאג'רה ,שנת ) 1300ידין תשכ"ד ,109 – 108 :1964/לוח י"ח;3 :
 .(Sharon 1997: 184, 186, figs. 68-68bמניתוח אדריכלי של מכלול המיסגד הגדול במגדל-אשקלון
נראה בבירור כי הקימרונות המצטלבים )איור  (300נבנו לאחר בניית המיסגד כלומר לאחר שנת .1300

איור  :307כיזאן  ,3מגדל-אשקלון.
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תפוצה :הכיזאנים שצבעם אפור-שחור ,שנסקרו במיבנים בחבל עזה-אשקלון ,בעזה ,במגדל-אשקלון,
בבית-תימא ,בבאר-שבע וביפו במיסגד הים ) ,(Petersen 1994: 90יוצרו בבתי היוצר בעזה ,וייתכן
שגם בפלוג'ה או בבתי יוצר נוספים שטרם אותרו בחבל עזה-אשקלון .הכיזאנים שצבעם חום-אדמדם
יוצרו ברמלה וכנראה גם בלוד ,בחברון ,ביפו ובירושלים .דוגמה טובה המציגה את דרך הנחת
הכיזאנים ,את חומרי המליטה ואת אטימת הכיפה וטיוחה מבפנים ,ניתן לראות בבתיה הנהרסים של
רמלה )איור  :297ב'( .הכיזאנים שימשו בבנייה הפרטית והממלכתית; בבנייה הממלכתית שימשו
בבניית מיסגדים ,קברי קדושים ,ובתחנת המישמר העות'מאנית בשער הגיא .המיסגד הגדול בבאר-
שבע ,שנבנה בשנת  ,1904היה כנראה האחרון שבבנייתו השתמשו בכיזאנים.

איור  :308כיזאנים ממכע"ש בצריח המיסגד הגדול בבאר-שבע.
סיכום:
השימוש בכלי חרס בבניית כיפות ,קשתות וקימרונות ידוע כבר מן התקופה ההלניסטית ,דרך
הרומית ,הביזנטית ,התקופה האיסלאמית הקדומה ) ,(Van 1993: 31-32ועד המאה העשירית
) .(Petersen 1994: 91הכיזאנים הקדומים שוואן מציג )איור  :309א' ,ב'( ,שונים בצורתם ,בגודלם
ובטכניקת השימוש בהם ,מהכיזאנים של התקופה העות'מאנית .הם דומים לצינוריות במידות 13X5
ס"מ ,והחיבור ביניהם היה בשיטה הדומה לחיבור צינורות .בניית קימרונות חבית בגלילי חרס או
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בצינורות ,בדרך הדומה לבניית כיזאנים אותה תיאר וולניי ,נצפתה רק באתר חסן-כיף שעל גדת
החידקל )איורים  ,(312 ,311בדרום מזרח תורכיה.

א'

ב'

ג'

איור  :309א' ,ב'  -תצלום וציור של גלילי קשת מקיסריה ,בתוך .Van 1993: figs.1-2 :ג'  -בנייה
בגלילי קשת ,בית המרחץ בווילה רומאנה דה-קאזלה ,מרכז סיציליה ,איטליה.
האתר חסן-כיף שימש כבירתה של הממלכה האורתוכדית במאה ה .12-בשנת  1180ביקר בה הנוסע
פתחיה מרעגנשפורג )רגנסבורג( ,כאשר חיפש את עשרת השבטים )גרינהוט .(4 :1905

ב'
א'
איור  : 310א'  -קימרון הבנוי מצינורות חרס בתוך מבצר קדום ,דרום מזרח תורכיה; מראה אל הכפר
חסן-כיף משני עברי החידקל .ב .פנים הקימרון ,בנייה בצינורות חרס.
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איור  :311פרט מתיקרת קימרון המיבנה בחסן-כיף :צינורות החרס וחומרי המליטה.
שילוב גלילי חרס וצינורות חרס בבנייה ,לאיוורור ולתאורה בכיפות אבן בבתי מרחץ ידוע בתקופה
הממלוכית והעות'מאנית ,לדוגמא תיקרת בית המרחץ סמרה שבעזה )איור  .(312בבית המרחץ נראות
כתובות בנייה ושיקום מן התקופה הממלוכית והעות'מאנית )סאלם  .(347-341 :1994ייתכן שתיאור
בית מרחץ זה הוא שהשתמר בסיפור מסעותיו של פליקס פאברי ,שביקר בעזה בשנים :1483-1480
"חדר המרחץ החם עצמו דומה למגדל רבוע ,וכיפה או קימרון מכסה אותו .אין מעליו תיקרה אולם
יש בו חורים עגולים רבים בערך בגודל ראש אדם ,המכוסים בזגוגיות מצבע מגוון ,דרכן חודר אור
עמום במידה מספקת" )איש-שלום תשכ"ה .(255 :בעבודתו של פינקרפלד שתיאר ותיעד את בתי
המרחץ בחיפה ,ניתן לראות את ארגון הצינורות לתאורה ולאיוורור )פינקרפלד תש"ג138- :1943/
.(131

א'

ב'

איור  :312א'  -גגות בית המרחץ סמרה ,עזה .ב' – פנים בית המרחץ סמרה ,עזה.
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מספר גורמים הגבירו את ייצור הכיזאנים ואת הבנייה בהם :מחסור באבן ,מחקר ופיתוח של קדרי
התקופה ובנאיה ,הבנייה בקומות ,עניין העומסים ,עניין החוזק והעמידות ברעשי אדמה ,פיתרונות
בידוד תרמיים ואקוסטיים ,והעובדה שבעבר שולבו צינורות חרס בבניית כיפות.
בעקבות פוקס ,אני מציע שקדרי עזה הם שהיו הראשונים לפתח ,לייצר ולשווק את המוצרים הללו.
כנראה שקיבלו השראה מקדרי מצרים ,וכן מהדחף הקיים אצל כל יוצר ויצרן ,לפתח מוצרים חדשים.
במצרים התפתח השימוש המשני באנטלי החרס לבניית מעקות ,ושם פותחו "אנטלי הארנב" שהם
שילוב של גליל חרס עם כלי דמוי טיפה; אלו יכלו לשמש כהשראה לקדרי עזה לפתח ולייצר במיוחד
גלילי חרס למעקות ,וכיזאנים לקימרונות ולכיפות .קדרי עזה שישבו בשער היבשתי הדרומי של ארץ-
ישראל למצרים ,והיו המובילים בתעשיית כלי החרס בארץ ,הבינו שבעזה ,בערי המחוז שלה ובכפרים
הגדולים שבשפלה לא רק שיש מחסור בעץ לקירוי מיפתחים )וכבר גאת ציין שלקדרות תפקיד חשוב
בבנייה בגלל זה( ,אלא שחסרה גם אבן לבניית קימרונות וכיפות ,למילוי האטמים ולהגבהת המעקות.
יתרה מזאת ,ליד בתי היוצר נערמה פסולת בתי היוצר ,שכללה כלי חרס פסולים ושברי כלי חרס
בשפע ,ואלו מצאו את מקומם עד מהרה במילוי האוטמים )איור  ,(314בטיח המיבנים ובפוגות שבין
האבנים .השתמשו בהם כמות שהם ,והן באמצעות ייצור שחק חרסים ,שהיה ממרכיבי חומר המליטה
האיכותי בבנייה ובטיוח של בורות ,בארות ובריכות המים ,ויחד עם סיד ואפר  -בחיבורי הצינורות
להובלת מים.
פינקרפלד היטיב לתאר את חומרי מילוי האוטם )איור  .(313במקרים שבהם חסרו אבני הנארי
שתיאר כאנעאן" :,במקרה הקמת שורת קימרונים )או מיבנה קימרון בודד( נוצרים ביניהם אטמים
)כמו גם בין קירות המיבנה לקימרון( .את חללי האטמים האלה ממלאים עד כדי שני שליש של הגובה
ולשם זה משתמשים בחומר בנייה קל ,סירים ריקים ,בקבוקי חרס וכיו"ב .אחרי הקמת הקימרון
משלימים את העמודים ואת הקירות עד לגובה מינימאלי של שני נדבכי אבנים מעל קודקוד הקימרון.
נדבך אחד להחזקת המעזיבה )מדה( ונדבך שני שישמש מעקה לגג .על פי רוב מוסיפים עוד שתים או
שלוש שורות לשם הגבהת המעקה ,כשהגג משמש מקום לינה או עבודה" )פינקרפלד תש"ג:1943/
.(150
הירשפלד מביא בעבודתו עדות למילוי האטמים בכלי חרס ,בראיון עם דיירי דאר שאהין .ואלה דברי
עבדול מנעם שאהין" :הבית נבנה לפני מאה שנים בערך בידי אברהים שאהין .כיפת החדר )החדר
ממוקם בקומה העליונה והוא הגדול והמפואר בין חדרי הבית( נעשתה מתערובת של מלט ואבני נארי
קלות .בדפנות הכיפה שולבו כדי חרס על מנת להקל מן העומס המוטל על הקירות התומכים בה"
)הירשפלד .(119 :1987

איור  :313בניית קימרונות ומקום האוטם ,בתוך :פינקרפלד תש"ג 1943/ציורים.17-16 :
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ב'

א'
איור  :314א'  -אוטם במיבנה בעל קימרון מצטלב ,בנוי כיזאנים ,בתהליך הרס .נמצא סמוך לרחוב
שאפיק עאדס ברמלה ובו כלי חרס ,כנראה מבית יוצר ברמלה .ב'  -כלי חרס ממכע"ש ששימשו למילוי
אוטם במיבנה הקבורה של שייח אבו-אובל מדרום לתל אשדוד.

איור  : 315שרידיו של מיסגד אן-נבי תימא ,בית-תימא .מבט מתוך חצר המכלול לדרום מערב .תיקרת
הקימרונות המצטלבים הייתה בנויה בכיזאנים.
נספח
גם בהצגת טיפוס הכיזאן בחרתי להציג תת-טיפוסים שלא ממשפחת כלי עזה השחורים ,וזאת משתי
סיבות :האחת  -ייתכן שדומים להם נוצרו גם במרכזי הייצור של מכע"ש .השנייה  -נושא הבנייה
בכיזאנים וניתוח זמן בניית המיבנים שהם שולבו בהם ,היה אחת המשימות המרתקות ביותר במהלך
עבודתי ,והכיזאן הוא אחד הכלים החשובים לתיארוך זמן הופעתה של מכע"ש ,לכן השתדלתי להגיע
למיבנים רבים ככל האפשר כדי לבוחנם .מטבע הדברים ,במקומות שבהם קיים הרס ,הצלחתי
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לראותם .ובמקרים שבהם תהליך ההרס מתקדם ,הצלחתי לאסוף ולתעד אחדים מהם ,ומן הראוי
הוא לפרסמם.
כיזאן מתת-טיפוס  - 4רמלה
תאריך1900 - 1800 :
גובה 27 :ס"מ
קוטר השפה 5.5 :ס"מ
קוטר הנקב העליון 2.5 :ס"מ
קוטר הגוף 10.5 :ס"מ
קוטר נקב בסיס 2.5 :ס"מ
תיאור :צורתו כשק מוארך ,חלק גופו התחתון מצולע .בסיסו מעוגל ומנוקב ,ואזור הנקב מקומר
במקצת.
מוצא  :רמלה

איור  :316ציור ותצלום של כיזאן  ,4רמלה
כיזאן מתת-טיפוס  - 5רמלה
תאריך1900 - 1800 :
גובה 27 :ס"מ
קוטר השפה 5.5 :ס"מ
קוטר הנקב העליון 2.5 :ס"מ
קוטר הגוף 10.5 :ס"מ
קוטר הבסיס 9 :ס"מ
קוטר נקב הבסיס 3 :ס"מ
תיאור :צורתו כשק מוארך ובדופנותיו צילוע .בסיסו מעוגל ובו נקב.
מוצא :רמלה
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א'

ב'

איור  :317א'  -ציור של כיזאן  ,5רחוב שאפיק עאדס ,רמלה ,בתוך.Petersen 1994: fig.1:1 :
ב'  -תצלום של כיזאן  ,5רחוב שאפיק עאדס ,רמלה ,שנמצא במהלך הסקר הייעודי.
כיזאן מתת-טיפוס  - 6רמלה
תאריך1900 - 1800 :
גובה 25 :ס"מ
קוטר השפה 6.5 :ס"מ
קוטר הנקב העליון 5 :ס"מ
קוטר הגוף 12 :ס"מ
קוטר הבסיס 11 :ס"מ
קוטר נקב הבסיס 2 :ס"מ
תיאור :צורתו כשק מוארך ובדופנותיו צילוע .בסיסו מעוגל ובו נקב.
מוצא :רמלה.

איור  :318ציור ותצלום של כיזאנים  ,6רמלה .הכיזאן המונח על צדו ,זהה בצורתו ובמידותיו לזה
העומד.
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כיזאן מתת-טיפוס  - 7לוד
תאריך1900 - 1800 :
גובה 27 :ס"מ
קוטר השפה 5.5 :ס"מ
קוטר הנקב העליון 2.5 :ס"מ
קוטר הגוף 10.5 :ס"מ
קוטר הבסיס 9 :ס"מ
קוטר נקב הבסיס 3 :ס"מ
תיאור :צורתו כשק מוארך ללא צילוע ,בסיסו מעוגל ובו נקב.
מוצא :לוד

איור  :319תצלום כיזאן  ,7לוד.
כיזאן מתת-טיפוס  - 8לוד
תאריך1900 - 1800 :
גובה 224 :ס"מ
קוטר השפה 5.5 :ס"מ
קוטר הנקב העליון 2.5 :ס"מ
קוטר הגוף 9 :ס"מ
קוטר הבסיס 7 :ס"מ
קוטר נקב הבסיס 1 :ס"מ
תיאור :צורתו כשק מוארך ובדופנותיו צילוע עדין .בסיסו מעוגל ובו נקב.
מוצא :לוד
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איור  :320תצלום כיזאן  ,8לוד.
כיזאן  – 9בניין טליתא קומי ירושלים
תאריך1868-1866 :
גובה 26 :ס"מ
קוטר השפה 5.5 :ס"מ
קוטר הנקב העליון 2 :ס"מ
קוטר הגוף 12 :ס"מ
קוטר הבסיס 6.5 :ס"מ
קוטר נקב הבסיס 3.5 :ס"מ
תיאור :צורתו כשק מוארך ובדופנותיו צילוע רחב .בסיסו מעוגל ובו נקב.
מוצא :בניין "טליתא קומי" ,ירושלים

איור  :321תצלום של כיזאן  ,9בניין "טליתא קומי" ,ירושלים.
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יב - 2גלילי חרס למעקות
שמות  :אל-ג'אם  ,ledshamג'מה  ,dshameצינור לחומה או למעקה שהוא גם צינור הכיפה )להבדיל
מצינור התעלה הנקרא קאסטאל או כסטל  ,(kastalקאדוס וברבים קאואדיס qadus, qawadis
)להבדיל ממרזבי החרס הנקראים מיזראב וברבים מאזאריב( ,כיזאן/צינור חרס חלול.
דיון :יחד עם הכיזאנים שהם צינורות הכיפה והקימרון ,אנו עדים למוצר נוסף מאת קדרי התקופה
ובנאיה  -צינורות לחומה או למעקה .בחרתי לכנות אותם גלילי חרס למעקות ,והשתמשו בהם גם
לגדרות ולחלונות .גלילים אלו עוצבו בקטרים שבין  30 - 10ס"מ ובגובה כ 20-ס"מ ,ודופנותיהם
מתעגלות מעט פנימה על מנת להשאיר מקום לחומרי מליטה המחברים ביניהם.
גאת הדגיש ,כאמור ,שהקדרות במזרח חשובה יותר מאשר באירופה ,והיא בעלת תפקיד חשוב בבנייה,
בגלל המחסור בעץ .בשתי רשימותיו העוסקות בקדרות בעזה הוא מונה כמה מוצרי חרס המיוצרים
בבתי היוצר ,ומיועדים לבנייה .ברשימה הראשונה ,העוסקת בתיאור התעשיות בעזה ,מזכיר גאת
מוצר המכונה אל-ג'אם ,ומתארו כצינור לחומה או למעקה ולכיפה ) .(Gatt 1885; 71ברשימה
השנייה ,שהיא ניספח הכולל את המושגים שברשימה העוסקת בתעשיות בעזה ,מזכיר גאת את צינור
הכיפה שאותו הוא מכנה ג'מה מהמילה מיסגד )ללא התייחסות לשימושו הנוסף כצינור החומה או
המעקה( הנבדל מצינורות התעלה ,שאותם הוא מכנה קאסטאל ) . (Gatt 1885a ; 180מעדותו של
גאת עולה שהג'מה שימשו לבניית כיפות וקימרונות ולבניית חומות או מעקות.
וולניי ,שתיאר את בניית הכיפות בגלילי לבנים )חרס( ,מציין שאלו משמשים גם בבניית מעקות:
"ברחבי סוריה כולה בונים בגלילים האלה את הקירות בקצותיהן של מירפסות על גגות הבתים ,כדי
שלא יראו את הנשים המכבסות ותולות שם את הכבסים לייבוש .לא מכבר החלו להשתמש בגלילים
אלו בפאריס ,אבל במזרח זוהי המצאה עתיקה מאוד" ) וולניי בתרגום אמיר  .( 258 :1966מעדותו של
וולניי עולה שגלילי החרס  -בניגוד לכיזאנים  -נצפו ברחבי סוריה-נציבות דמשק כולה .בחינת תפוצת
הבנייה בהם מלמדת שבעזה ,במגדל ,ברמלה ,ביפו ,בלוד ,בחברון ,בירושלים ,בבית-לחם ובשכם ,יכול
הנוסע לראות את המעקות הבנויים בגלילי החרס ,בניגוד לכיזאנים שתפוצתם הידועה עד כה מלמדת
שהיו בשימוש רק מדרום לקו יפו-לוד-ירושלים .מתיאור צינורות החרס לכיפות  -הכיזאנים  -מסתבר
שהם שונים מגלילי החרס למעקות .רק ברמלה ראיתי שימוש בכיזאנים בבניית מעקות ,ובמקרים אלו
היו אלה כיזאנים שפורקו מכיפות וזכו לשימוש מישני.
בנייה בגלילי חרס מתוארת כ 35-שנה מאוחר יותר על ידי באקינגהם שביקר ברמלה .באקינגהם תיאר
את מראה העיר" :הבתים ,בתים מרובעים גבוהים ולהם כיפות שטוחות .חלק ממירפסות הגגות
מגודרות בקירות מוגבהים אשר בהם נראות פירמידות של צינורות חרס חלולים ,אשר נותנים אוויר
ואור ללא החלשת הקיר עצמו" ) .(Buckingham 1821: 168, 262מתיאורו של באקינגהם מתחוור
שצינור החרס המשמש למעקה ,והמעניק אור ואוויר ,הוא צינור הפתוח משני צדיו ואינו דומה לצינור
החרס המשמש בבניית הכיפות ,שאינו מעביר אור ואוויר .תיאורו מביא גם את אופן הסידור של גלילי
החרס במעקות  -כפירמידות ,תיאור המשקף נאמנה את מעקות רמלה ומעקות בערים נוספות בארץ-
ישראל.
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פיארוטי מתאר את הבית המסורתי "כמיבנה שטוח כמעט לחלוטין ,כאשר בתווך מוגבה מעט כדי
שמי הגשמים יתנקזו כראוי לעבר המרזבים" .הגגות שימשו בעת הקדומה "כמשטחים לייבוש,
כמקומות להתהלך עליהם לעת ערב ,ללון בהם בלילה כשמזג האוויר נאה ,להתפלל ,לשוחח עם אדם
ביחידות ולתת דרור לרגשי צער ואבל .בעתות צרה ואנדרלמוסיה הם שימשו גם לתצפית או
להתגוננות ,היהודים היו מקימים לפעמים סוכות על גבי הגגות" .וכן גם" :במשך היום עושים שם
הרבה ממלאכות הבית ,ידליקו מדורות אש בחגים או בשמחות משפחתיות .בשעת צרה כאשר אויב זה
או אחר תוקף אותם ,עולות הנשים על הגג ומשמיעות צרחות קולניות וצורמות אוזן ,בעוד הגברים
מתגוננים בפני השונא ביריות רובים ובהטלת אבנים"  -מעשה שהיה עד לו בבית-לחם בשנת .1856
"על גבי הגגות הגדולים בנוי בדרך כלל קיטון .גגות אלו מוקפים במעקה העשוי גלילי חומר )חרס(
צפופים בגובה של כשש רגליים כך שהנשים יכולות לראות בעדם מבלי להיראות" .לדעתו ,ההמצאה
הזו ,עם המיבנה הבלתי-מתוכנן של החלונות והדלתות ,משווה לחיצוניותו של הבית חזות קודרת
)פיארוטי  .(95 :1985פין מזכירה את צינורות החרס החלולים .אלו היו משובצים במעקות הגגות
ושימשו כשֹיבכות העץ ,המשרוביות ,אשר דרכן יכלו הנשים להציץ לרחוב מבלי להיראות על ידי
העוברים והשבים ,ואפשרו זרימה של אוויר קריר ).(Finn 1866: 98
כאנעאן ציין גם הוא את השימוש בכלי חרס בבנייה .אף הוא ,כגאת ,הסביר שהעץ לבנייה נדיר בארץ-
ישראל )" .(Canaan 1933: 52מעקות סביב גגות בניינים נבנו רק בערים ,בגובה שבין  100 - 70ס"מ.
הם נבנו מצינורות חרס הנקראים קאדוס )קאואדיס ברבים( .מעקות אלו לא נועדו רק לבטיחות ,אלא
גם להסתיר את הנשים העירוניות מעיני הזרים ,לפיכך הם מכונים גם סתאראה  starahוגם קאט
קאשף  ,qat kasfכמו שבכות העץ בבתי ירושלים" ) .(Canaan1933: 68כאנעאן משתמש במושג
קאדוס מחרס  qadus fuhharבמובן צינור מחרס גם בבניית הכיפות ) ,(Canaan1933: 44בשעה
שמתאר את מרכיבי הארובה בבית העירוני" .לפעמים כלי מים שבור ,או גליל חרס qadus fuhhar
הבולט מעט מעל גג המיבנה ,שימש כמקום יציאת הארובה בכדי למנוע כניסת מים למיבנה"
) .(Canaan 1933: 61-62גם מתיאורי כאנעאן עולה שאותו המונח נהוג לתיאור הכיזאנים ששימשו
לבניית כיפות וקימרונות ולתיאור גלילי החרס ששימשו לבניית מעקות .עארף אל-עארף כתב" :החרס
היום נמצא בבניינים העתיקים שנהרסו במלחמה הגדולה) ,מלה"ע  (Iבכיפות הבניינים ובגגותיהם.
בניינים אלו נבנו בצורה ובסגנון ישן בזמנים ההם" )עארף אל-עארף  .(274 :1943ניתן להניח שכאשר
תיאר את החרס הנמצא בגגות הבתים ,התכוון לגלילי החרס למעקות וכן לכיזאנים בכיפות ,בבניינים
שנבנו עד מלה"ע  Iולא לאחריה.
יש לציין שעארף אל-עארף מזכיר ברשימת כלי החרס לבנייה המיוצרים בעזה רק את המרזבים.
אביצור דן בקדרות וציין ,כמו גאת ,שעשיית כלי חרס הייתה ונשארה עד ראשית המאה העשרים ועד
בכלל אחת המלאכות העיקריות לסיפוק צורכיהם של התושבים .תעשייה זו סיפקה סוג מסוים של
חומר בנייה מסורתי מחרס אותו כינה "שפופרות לכיפות ולמעקי גגות" )אביצור תשל"ו .(271 :מונח
זה שונה מהמונח בו השתמש שעה שתיאר בניית קימרונות שם השתמש במונח "צינוריות חרס קצרות
וחלולות שנועדו להקל על המישקל" )אביצור תשל"ו .(38 :גונן מכנה את צינורות החרס החלולים
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המשובצים במעקות הגגות בשם כיזאן ,ומוסיפה שאחד השימושים בגג היה לינה בלילות הקיץ
החמים )גונן  .(83 :1993קרויאנקר ,כגונן ,מכנה את גלילי החרס למעקות בשם חרסי כיזאן חלולים,
ומוסיף שהם מעטרים גם מרפסות .הוא מוסיף שעל גגות הבתים נעשו מלאכות בית שונות ,כגון ייבוש
פירות וירקות בקיץ )קרויאנקר .(23 ,19 :1993
בשנת  1992נערך סקר מיבנים היסטוריים ברמלה בראשות פיטרסן .בדוח הראשוני של הסקר תיאר
פיטרסן ,כמעט בלשונו של באקינגהם ,את כיפותיהם השטוחות של בתי המגורים ואת מעקותיהם
שבחלקם העליון בנויים גלילי חרס הסדורים בדגמי משולשים ) .(Petersen 1995: 95שנה קודם לכן,
לאור מימצאי סקר המיבנים ההיסטוריים ברמלה וברחבי ארץ-ישראל ,פרסם פיטרסן מאמר ,שעסק
בבניית כיפות וקימרונות בכיזאנים ,ומעקות בגלילי החרס למעקות .הוא הדגיש את הופעתם
בירושלים ,תיאר את צורתם הכללית והציג ציור של צינור מעקה שצבעו אדום-תפוז מאזור שייח
ג'ראח שבירושלים ).(Petersen 1994 : 90
פוקס ,כקודמיו שלא הבדילו בין צינור הכיפה/כיזאן לבין צינור המעקה/גליל חרס למעקות ,ציין
בתיאור הבנייה בכיזאנים ,שגלילי חרס דומים משמשים לבניית המעקות על גגות הבתים
).(Fuchs 1998: 167
בחרתי להציג מספר תצלומים וציורים המציגים את המעקות מגלילי חרס בעריה העתיקות של ארץ-
ישראל .אנו עדים לכך שבערי ההר  -שכם )איור  :325ב'( ,ירושלים )איורים  :325 ,324א'( ,חברון
)איורים  (326 ,322ובית לחם ,ובערי שפלת החוף הדרומית  -יפו )איור  ,(328רמלה )איור  ,(329לוד
)איור  (327ועזה )איור  ,(323נבנו מעקות בתים בגלילי חרס .תפוצה זו לא תועדה בעריה הצפוניות של
ארץ-ישראל :צפת ,טבריה ,חיפה ,נצרת ועכו .בחלוקה זו כמו בהבדלים נוספים בין שלוש-עשרה עריה
הקדומות של ארץ-ישראל ,משתקפת משמעות החלוקה המינהלית ,המערכת הכלכלית הנבדלת,
ובמיוחד תחומי המסחר ומערכת המיסוי .תופעה זו נעדרת בבנייה הכפרית,משום שבכפר ,בניגוד
לעיר ,הגג מילא פחות פונקציות ,וחיי היום-יום התנהלו בחצרות.
הנוף של מרכזי הערים העתיקות הולך ומשתנה ללא ספק .מיבנים מעטים בלבד זוכים לשימור מלא.
זכויות הבנייה המוענקות לבעלי הבתים מכוח זכותם על קניינם ,המתממשות בתוספת קומה או
קומות ,מבטלות בראש ובראשונה את מעקות גלילי החרס ו"משארים" בודדים של מעקות נותרו
בבתים העתיקים הספורים שנותרו בעריה הקדומות של ארץ-ישראל .במהלך המחקר תיעדתי בצילום
את המעט שנותר ממעקות החרס ,אשר וולניי ,באקינגהם ,פיארוטי ,קובלי ,בונפיס ואחרים ראו,
ציירו וצילמו .בחרתי להציג את חלקם יחד עם עבודות תיעוד של אחרים ,ובמיוחד להדגיש את
קוטריהם השונים של גלילי החרס למעקות ,ואת הקומפוזיציות השונות שסודרו בהן.
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איור  :322גלילי חרס במעקה בית בחברון )למרגלותיו קרבות-נודות מים מעור בייבוש( ,בתוך:
אביצור  ,171 :1976תמונה .441

איור  :323גלילי חרס למעקות בעזה ,צילום משנת  ,1910בתוך.Bulle et Marmiroli 2000: 89 :
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איור  :324ירושלים ,העיר העתיקה ,תצלום משנת  1870 - 1865מאת ברגהיים ,בתוך:
שילר ולווין .77 :2000

א'

ב'

איור  :325א'  -גלילי חרס במעקות ירושלים ,ציור של קובלי  ,1860בתוך :גונן  .80 :1993ב'  -ציור של
בית חצר שומרוני בשכם )טובס( בתוך :פיארוטי .91 :1985
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איור  :326גלילי חרס למעקות סדורים במשולשים ,וביניהם משולבים כיזאנים )החורים הקטנים(.
בראש המעקה משולבים עציצים שבחלקם צמחים ,גג בית שאהין ,חברון ,בתוך :הירשפלד :1987
איור .89

איור  :327המיסגד הגדול וכנסיית סנט ג'ורג' ,לוד ,בתוך.Massey 1919:127 :
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איור  :328גלילי חרס למעקות ,יפו ,צילם בונפיס ,בתוך :שילר ולוין . 8 :2000

א'

ב'

איור  :329א' ,ב'  -מעקות מגלילי חרס ,הכנסייה הארמנית ,רמלה.
נוסף לסידור במשולשים/פירמידות כפי שכונו על ידי באקינגהם ,סודרו גלילי החרס בעימוד ובעיצוב
מגוון .סביב הגן הנסתרשל הכנסייה הארמנית ברמלה ,המעקה בצד המערבי בנוי משלוש שורות של
גלילי חרס גדולים ומעליהם שתי שורות של גלילים קטנים ,ואילו בחלקו השמאלי של המעקה תיקון
ללא-סדר )איור  :329א'( .חלקו הדרומי של מעקה הגן בנוי גם הוא משלוש שורות של גלילי חרס
גדולים ומעליהם גלילי חרס קטנים הסדורים במיקבצים משולשים לסירוגין :משולש שבסיסו הרחב
כלפי מטה ,ולצדו משולש שהועמד במהופך על קודקודו .בירושלים עוצב מעקה בשתי שורות של
פירמידות שביניהן שלישיות של גלילים )איור  :330ו'( .לפעמים רואים בין המשולשים המסודרים
בצורות שונות ארבעה ,שישה או שמונה גלילים מותקנים סביב גליל מרכזי ויוצרים דגם רוזטה )איור
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 :330ב' ,ה'(  .במעקה בניין אבו אל-הודא ברמלה תועד עיצוב של מעויינים ומשולשים וביניהם שישה
גלילים סביב גליל מרכזי )איור  :330ב'( .בבניין הכנסייה היוונית ומול כנסיית סנט ג'ורג' בלוד ניתן
לראות שבין הפירמידות סודרו גלילי החרס בצורת צלבים )איור :330א'(.

א'

ג'

ב'

ד'

ו'
ה'
איור  :330עיצובי מעקות הבנויים מגלילי חרס ,א' " -בניין הנזיר" ,כנסיית סנט ג'ורג' ,לוד.
ב'  -בית אבו אל-הודא ,רמלה .ג' – רחוב שאפיק עאדס ,רמלה .ד'  -יפו העתיקה .ה'  -ירושלים ,בתוך:
גונן  .84 :1993ו'  -ירושלים ,בתוך :קרויאנקר .21 :1993
גלילי חרס הדומים לגלילים העות'מאניים ,נמצאו בחפירת בית היוצר מן התקופה הביזנטית בחלוצה
)איור  ,(331וכנראה שימשו לחלונות לאיוורור או לתאורה בתיקרות.

איור  :331גלילי חרס מבית היוצר בחלוצה )באדיבות משלחת חפירות חלוצה (.
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גלילי החרס למעקות כנראה הומצאו בארץ-ישראל ,פותחו בה ושימשו בבנייתה .בעיר כיליס שבדרום
מזרח תורכיה ,על קיר בנוי אבן )איור  (332של חצר מיבנה עות'מאני ,נבנה מעקה מגלילי חרס .גלילי
חרס אלו שונים בצורתם מגלילי החרס הארץ-ישראלים.

איור  :332מעקה מגלילי חרס מעל קיר מיבנה עות'מאני ,כיליס ,תורכיה .מימין לדלת הכניסה גזע גפן.
קטלוג
גליל חרס למעקה מתת-טיפוס  -1גדול
תאריך1948 - 1700 :
גובה הכלי 20 :ס"מ
קוטר הגוף 21 :ס"מ
תיאור :הגליל פתוח משני צדיו ,וקוטר גופו זהה כמעט למידת גובהו .שפתו האחת שפת טבעת,
השנייה שפה מעובה כלפי חוץ ,דופנותיו נוטות ברכות פנימה ועליהן צילוע רחב ורך.
מוצא :פלוג'ה
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דיון  :תת-טיפוס  1של גלילי החרס למעקות הוא גדול בקוטרו ,ודומה לגלילי החרס במעקה הגן
הנסתר של הכנסייה הארמנית ברמלה )איור .(329

איור  :333גליל חרס למעקה  ,1גדול.
גליל חרס למעקה מתת-טיפוס  - 2קטן
תאריך1900 - 1700 :
גובה הכלי 20 :ס"מ
קוטר הגוף 10 :ס"מ
תיאור :פרט של תת-טיפוס זה תועד שהוא משולב במעקה "בניין הנזיר" ,כנסיית סנט ג'ורג' ,בלוד
)איור  :330א'( הגליל מוארך ופתוח משני צדיו ,קוטרו כמחצית ממידת גובהו .שפתו האחת מופשלת,
השנייה משוקעת ,דופנו ישרה ומצולעת בצילוע רחב בחלקו העליון והתחתון.
דיון :גליל החרס למעקה מתת-טיפוס הקטן ממשפחת כלי עזה השחורים היה כנראה שכיח במעקות
עזה .בודדים ממנו נצפו במהלך המחקר בערי ארץ-ישראל העות'מאניות הדרומיות .צבע הטין של
מרבית גלילי החרס למעקות שתועדו ,מלמד שנצרפו בצריפה מחמצנת.

נספח
לא אחת ,במהלך המחקר ,בעקבות הרס של מעקות גלילי חרס ,נמצאו גלילי חרס למעקות רבים
מוטלים; בעיקר בערים רמלה ,לוד ויפו .צבע טין הגלילים אדום-חום; דומים להם נמצאים גם
באוסף "אדם ועמלו" במוזיאון ארץ-ישראל בתל-אביב.

איור  :334תצלום של גלילי חרס למעקות בגדלים ,בקטרים ובצורות שונות ממקומות שונים ומבתי
יוצר שונים.
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גליל חרס למעקה מתת-טיפוס  - 3רמלה קטן
תאריך1900 - 1700 :
גובה הכלי 18 :ס"מ
קוטר הגוף 9 :ס"מ
תיאור :הגליל מוארך ופתוח משני צדיו .קוטרו כמחצית ממידת גובהו .שפתו האחת משולשת ,השנייה
שפת מדף משוקעת פנימה .דופנו ישרה ומצולעת בצילוע רחב בחלקו העליון והתחתון ,עשוי מטין
אדום.
מוצא :רמלה
תפוצה :לא ידוע
דיון  :בדומה לדיון בגליל חרס למעקה מתת-טיפוס .2

איור  :335גליל חרס למעקה  ,3רמלה גליל קטן 1
גליל חרס למעקה מתת-טיפוס  - 4רמלה קטן
תאריך1900 - 1700 :
גובה הכלי 19 :ס"מ
קוטר הגוף 10 :ס"מ
תיאור :הגליל מוארך ופתוח משני צדיו .קוטרו כמחצית ממידת גובהו .שפתו האחת מעובה ,השנייה
נטויה החוצה ,דופנותיו נוטות ברכות פנימה ,עשוי מטין אדום.
מוצא :רמלה
תפוצה :אין
דיון :בדומה לדיון גליל חרס למעקה מתת-טיפוס רמלה .2

איור  :336גליל חרס למעקה  ,4קטן ,רמלה.
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גליל חרס למעקה מתת-טיפוס  - 5יפו
תאריך1900 - 1700 :
גובה הכלי 18 :ס"מ
קוטר הגוף 8.5 :ס"מ
תיאור :הגליל מוארך ופתוח משני צדיו .קוטרו כמחצית ממידת גובהו .שפתו האחת זקופה ,והשנייה
נטויה החוצה ,דופנותיו ישרות ,עשוי מטין אדום.
עיטור :אין
מוצא :יפו הכנסייה הארמנית
תפוצה :לא ידוע
דיון :בדומה לדיון בגליל חרס למעקה מתת-טיפוס .2

איור  :337גליל חרס למעקה  ,5יפו.
גליל חרס למעקה מתת-טיפוס  - 6יפו
תאריך1900 - 1700 :
גובה הכלי 15 :ס"מ
קוטר הגוף 7.5 :ס"מ
תיאור :הגליל מוארך ופתוח משני צדיו .קוטרו כמחצית ממידת גובהו .שפתיו זקופות ,דופנותיו
ישרות ,עשוי מטין אדום.
עיטור :אין
מוצא :הכנסייה הארמנית ,יפו
תפוצה :לא ידוע
דיון :בדומה לדיון בגליל חרס למעקה מתת-טיפוס .2
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איור  :338גליל חרס למעקה  ,6יפו.
גליל חרס למעקה מתת-טיפוס  - 7שייח ג'ראח ירושלים
תאריך1900 - 1700 :
גובה הכלי 15 :ס"מ
קוטר הגוף 7.5 :ס"מ
תיאור :הגליל מוארך ופתוח משני צדיו .קוטרו כמחצית ממידת גובהו .שפתו האחת זקופה ,והשנייה
נטויה פנימה .דופנותיו נוטות פנימה ובהם צילוע מועט ,עשוי מטין אדום-תפוז.
עיטור :אין
מוצא :שכונת שייח ג'ראח ,ירושלים
תפוצה :לא ידוע
דיון :תת-טיפוס זה תועד בירושלים ,והדיון דומה לדיון בגליל חרס למעקה מתת-טיפוס .2

איור  :339ציור גליל חרס למעקה  ,7שייח ג'ארח ,ירושלים ,בתוךPetersen 1994 : fig 1:III :
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סיכום:
בניית מעקות לגגות בגלילי חרס הייתה תופעה שכיחה בערי ארץ-ישראל שבמחוז עזה-ירושלים .גליל
החרס הוא כנראה פרי פיתוח של קדרי דרום ארץ-ישראל שבא כמענה לצמיחה בבנייה העירונית .את
הרעיון לייצרו לבניית מעקות יש כנראה לחפש במצרים .ייתכן שהוא נבע מן השימוש באנטלי חרס
לבניית מעקות בחצרות ושילובם בקירות בתים .ייתכן שהמקור במעקות מלבנים ,שבהם הושארו
פתחים ואשר עוצבו במשולשים .עיצובם נלקח מייצור הגליל לחלק העליון של אנטל החרס ,או מגליל
החרס שהיה אחד ממרכיבי הקאדוס אל-ארנב )איור  ,(29מוצר ממצרים .ייצורם חדל בשלהי המאה
ה ,19-שעה שחומרים ושיטות בנייה אירופיים נכנסו לבנייה העירונית ,צרכנית מעקות החרס.

יב - 3צינורות
שמות :צינורות התעלה ,kastal-בארבאח  ,barbahבארבאח ג'אליד  ,barbah galidברביש.
דיון :צינורות החרס )איור  (340היו אחד ממוצרי בתי היוצר ששימשו בבנייה ובמערכות מים.
הצינורות שימשו להובלת מים ,לניקוז קולחים ,להולכת אוויר חם בבתי מרחץ ,לאיוורור ולתאורה
בקימרונות ובכיפות מיבנים ,כמצבות לקברים ,ככוורות לגידול דבורים וכתאי הטלה ודגירה
בשובכים .ידועים מפעלי מים מרשימים מן התקופה העות'מאנית ,אשר התבססו על הנחת צינורות
חרס ,כמו צינור המים מבריכות שלמה הסמוכים לארטאס לירושלים ,ואספקת המים לעכו וחלוקתם
לסבילים ולבית המרחץ.
גאת דיווח שבעזה יוצרו צינורות מים .בנספח שלו לתיאור תעשיית כלי החרס ציין את צינור התעלה
הנקרא  .(Gatt 1885: 71, 1885a: 180) kastalגאת הסביר שאת "צינורות החרס מייצרים על פי
הזמנה ,ואלו מופצים כשאר הכלים הרגילים לשווקים ,ועודפי הייצור נרכשים על ידי סוחרים".
מדבריו לא ניתן להבין באלו צינורות מדובר :בצינורות הכיפה – הכיזאנים ,או בצינורות התעלה למים
).(Gatt 1885: 72

איור  :340תצלום של שברים משני צינורות חרס בנקודת חיבורם .חומר מליטה על בסיס סיד בנקודת
חיבורם ,וטיח כהה שכנראה עטפם .מגדל-אשקלון.
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אנן דן בטיפוס צינור התעלה שיוצר בבתי היוצר באל-קאסר שבמצרים .הוא הציג שני תת-טיפוסי
צינור )איור  :(341האחד בקוטר קטן הנקרא בארבאח  barbahוהשני צינור בקוטר גדול הנקרא
בארבאח ג'אליד  .barbah galidצורתם גלילית ,גובה הצינור הקטן  43ס"מ ,קוטר המיפתח הזכרי של
שפתו  13ס"מ והנקבי  14ס"מ ,קוטרו המרבי  16.2ס"מ .גובה הצינור הגדול  37.7ס"מ ,קוטר המיפתח
הזכרי של שפתו  15.5ס"מ ,והנקבי  18.5ס"מ וקוטרו המרבי  20.5ס"מ .במצרים מייצרים צינורות
להולכת מים עוד מן התקופה הרומית .הקדרים מייצרים אותם לדרישת החקלאים ,החוששים מפני
איבוד מים רבים עקב האידוי ,ומתחזוקה לקויה של אמות מים פתוחות ותעלות לא בנויות .חיבור
הצינורות נעשה באמצעות טין או מלט .הם מונחים על פני הקרקע או בתוך חפירה רדודה ,אחוז אחד
של שיפוע נדרש להולכה )הנמכה של ס"מ לכל מטר( .כיום ייצורם הולך ופוחת ,מאחר שהשלטונות
בונים אמות מים מבטון לאורך הדרכים ).(Henein 1997: 176

א'

ב'

ג'

ד'

איור  :341א' ,ב'  -ציור ותצלום של צינור תעלה קטן ,בתוך.Henein 1997: fig. 65: 36 112, ph. 85:
ג' ,ד'  -ציור ותצלום של צינור תעלה גדול ,בתוךHenein 1997: fig.65:37,113, ph.86 :

במהלך הסקרים נמצאו מיספר תת-טיפוסים של צינורות חרס בקירות מיבנים ,סמוך למיבנים
הרוסים ,בבארות אנטיליה והיו אף צינורות ששימשו כמצבות קברים בבית הקברות ליד קיבוץ גברעם
ובבית הקברות של הכפר חוליקאת .רק הצינור מבית הקברות של הכפר חוליקאת )נ"צ (11685.11200
מוצג בקטלוג ,שכן האחרים לא היו שלמים.

קטלוג
צינור מתת-טיפוס  -1רחב עם צילוע
תאריך1900 - 1848 :
גובה הכלי 78 :ס"מ
קוטר כניסה 20 :ס"מ
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קוטר יציאה 23 :ס"מ
תיאור :צורתו גליל מוארך ,דופנו ישרה ומצולעת ,שפות פיתחו העליון והתחתון מעובות כלפי חוץ.
מוצא :חוליקאת.

א'

ב'

איור  :342א' ,ב' – ציור ותצלום של צינור  ,1רחב עם צילוע ,ששימש כמצבה בחוליקאת.

יב - 4מרזבים
שמות mizrab :ביחיד mazarib ,ברבים
דיון :כלי חרס נוסף ששימש בבנייה הוא מרזב החרס ,כלי השונה בעיצובו מהצינורות להולכת מים
ולניקוז קולחים ,מצינורות הכיפה ,המעקה ,התעלה וצינורות נוספים ששימשו לגידול דבורים ויונים.
גאת הדגיש את חשיבותה של תעשיית כלי החרס בבנייה בארץ-ישראל ,בעיקר עקב המחסור בעץ
לבנייה בה .במקומות שהעץ זמין בהם ,משתמשים בעץ למרזבים .בארץ ,באזורים בהם האבן זמינה,
משתמשים במרזבי אבן למיניהם .בחבל עזה-אשקלון אבן הכורכר המקומית ,הזמינה ,רכה ושבירה
מדי לעיצוב מרזבים .קדרי עזה שהתחרו על כל פלח שוק ,החדירו את מרזבי החרס הזולים ,הקלים
במישקלם ,הנוחים לשיבוץ בשפת הגג והעמידים בפני פגעי הטבע.
גאת ,במאמרו העוסק בתעשיות עזה ,הזכיר בין יתר טיפוסי הכלים המיוצרים בבתי היוצר את
צינורות המים ,ואת כדי המעיין שאותם הוא מכנה קאדוס  kadusוברבים קאואדיס kawadis
) .(Gatt 1885: 71בנספח למאמרו העוסק בתעשיות עזה ,מתאר גאת את הקאדוס ככד הבאר דמוי
הבקבוק ,הנבדל מצינור התעלה אותו הוא מכנה קאסטאל  .(Gatt 1885a: 180) kastalמרשימותיו
לא עולה שקיים מוצר ייחודי המשמש כמרזב ,אם כי ייתכן שצינור התעלה ,הקאסטאל ,שימש הן
כמרזב והן כחוליה בצנרת חרס.
כאנעאן מספר שבכל גג של בית ישנן נקודות ניקוז למי גשם ,וככל שהגגות גדולים יותר ,יש להם יותר
מרזבים ,שאותם הוא מכנה מיזראב וברבים מאזאריב .המרזבים נבנו בדרך כלל מאבן שטוחה גדולה,
או מאבן שצורתה כתעלה ,או מצינור חרס .צינור החרס מוטה כלפי מטה בזווית המכונה בערבית ku
או . (Canaan 1933: 49) rukbeh
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עארף אל-עארף מנה את המרזבים בין טיפוסי כלי החרס המיוצרים בעזה .הוא מספר שביומני מסע
נפוליון נכתב ,שכאשר כוחותיו ערכו תצפיות כהכנה לכיבוש עזה ,חשבו שהמרזבים השחורים מחרס -
שהיו תקועים על שפת גגות הבתים כשהם נוטים כלפי מטה  -הם תותחים קטנים שנועדו להלחם
בצבאו )עארף אל-עארף .(274 :1943
אביצור ציין את השימוש במרזבי חרס ,אך כורך אותם עם צינורות החרס )אביצור .(134 :1976
במהלך הסקרים היעודיים שערכתי ,הבחנתי במרזבי חרס המנקזים גגות מיבנים במגדל-אשקלון
ובבאר-שבע .מרזבי החרס מתייחדים בכך שהם רחבים יחסית במקום חיבורם לגג והולכים וצרים
כלפי מוצא המים וכבתיאורי כאנעאן ועארף אל-עארף הם תקועים בשפות הגגות ,נוטים כלפי מטה
ונראים כקני תותחים קלים מן המאה ה.18-

א'

ב'

איור  .343א .מרזבי חרס ממכע"ש ,באר-שבע .ב ,.מרזב חרס ממכע"ש ,מגדל-אשקלון.
רק מרזב חרס אחד ממשפחת כלי עזה השחורים תועד בציור ובתצלום ומופיע בקטלוג .המרזב שימש
לניקוז גג בית מן התקופה העות'מאנית בבאר-שבע ,הנמצא בשלבי הרס .תת-טיפוסים נוספים ניתן
לראות כשהם משולבים בשפות גגות בתים )איור  .(343חלקם עדיין מתפקדים ואחרים במצבי שבר
שונים.
קטלוג
מרזב מתת-טיפוס  - 1עם צילוע באר-שבע
תאריך1900 :
גובה המרזב :השתמר  49.5ס"מ ,הגובה המשוער  50ס"מ
קוטר יציאה 8 :ס"מ
קוטר הגוף 16.5 :ס"מ
קוטר כניסה 10 :ס"מ
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תיאור :צורת המרזב כצינור שדופנותיו הולכים וצרים מפיתחו למוצאו .שפת מיפתחו משולשת עם
צווארון ,ושפת מוצאו שבורה .שרד ממנה חלק מהצווארון ,וניתן לשער שדמתה לשפת מיפתחו
והייתה משולשת או נטויה החוצה .לכל אורך גופו נראה צילוע .על חלקו הרחב של המרזב ,שהיה קבוע
בשפת הגג ,נראה חומר מליטה על בסיס סיד ,ששימש לייצובו .שפת הצווארון של המיפתח אפשרה
חיבור הטוב יותר לשפת הגג .במיבני לבנים ובוץ שהיו שכיחים בחבל עזה ,היה חיוני לקבוע מרזבים.
במיבנים מעין אלו מים הניגרים על קירות המיבנים עלולים להיות הרסניים .במיבנים רבים נשבר
מוצא המרזב במהלך השנים ,אך מיפתחם נותר מקובע לשפת הגג .את היקף השימוש במרזבי חרס
ניתן לבדוק כשבוחנים את מוצא המרזב .אך חשוב יותר לבחון את מיפתחו ,שכן לא אחת לאחר
שנשבר מוצא המרזב ,הוא שופץ על ידי כך שהוסיפו חתיכת פח שעוגלה והוכנסה לשבר המקובע ,או
שהוסיפו קטע מצינור פלסטיק .הזכרתם בכתבי נפוליון כפי שציין עארף אל-עארף ,שילובם במיבנים,
והניסיון לתארך את זמן שילובם ,הם ציונים חשובים ,נוסף לאחרים ,בדרך לתיארוך זמן הופעתה של
משפחת כלי עזה השחורים.
מוצא :באר-שבע
תפוצה :באר-שבע

איור  :343ציור ותצלום של מרזב  ,1עם צילוע ,באר-שבע

יג  -שברים ייחודיים
במהלך הסקרים הייעודיים נמצאו שלושה שברי כלי חרס ממשפחת כלי עזה השחורים ,שטרם נמצאה
להם מקבילה .שבר אחד הוא בסיס רגל חצוצרה )איור  (344שייתכן שהיה שייך לכלי לשמירה על גחלי
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נרגילה )ראה טיפוס ח (4או למקטר .בסיסי הכלים ממכע"ש הם בדרך כלל בסיסי טבעת ,וייצור של
בסיס חצוצרה נבע ,כנראה ,מהצורך להרחיק את חלקו העליון ,החם)?( ,נושא הגחלים)?( ,של הכלי
מהמישטח עליו הונח .השבר השלישי היה שייך ,אולי ,לעששית )ראה טיפוס ז.(2

איור  :344תצלום של בסיס רגל חצוצרה
השבר השני )איור (345נמצא במערב פלוג'ה ,בין חורבות מיבנה .על השבר נראית צמידה מחומר
מליטה לבן ,לכן ייתכן שהיה משולב במיבנה או במערכת להולכת מים .השבר ,שגובהו  5ס"מ ,עשוי
משני חלקים :האחד גליל ,שקוטרו המרבי  6ס"מ וקוטר מיפתחו  5ס"מ .הגליל מחובר במאונך לשבר
שטוח עם נקב עגול שקוטרו  1.5ס"מ.

איור  :345שבר כלי חרס ממכע"ש.
במהלך הסקר בבתי היוצר בפלוג'ה נמצא שבר כלי חרס ממכע"ש )איור  :271א'( .גובה השבר
 7.5ס"מ ,ולו שני חלקים :אחד בצורת משפך ,גובהו  3.5ס"מ ,קוטרו במקום הרחב ביותר  9.5ס"מ,
מעוגל .השני בצורת גליל ,קוטרו החיצוני  4ס"מ ,הפנימי  3.7ס"מ .השבר שייך כנראה לבסיס/מעמד
של עששית חרס או פמוט נר .קשה לי לראות בשבר זה משפך ,או שפת פך כל שהוא.
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איור  :271שבר של כלי ממכע"ש ,כנראה שבר עששית ,פלוג'ה.
כנראה שבבתי היוצר יוצרו לפעמים מוצרים בודדים ונדירים ,על פי הזמנה אישית של חקלאים,
בנאים ואחרים.
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פרק ה'  -הכרונולוגיה של כלי משפחת עזה השחורים
הכרונולוגיה של התקופה העות'מאנית בדיסציפלינה הארכיאולוגית הנוגעת לארץ-ישראל ול"אל-
שאם" ,הלא היא נציבות דמשק ,טרם גובשה .חקר התרבות החומרית מן התקופה העות'מאנית נעשה
בחלקו על ידי אתנוגרפים .המחקר הארכיאולוגי התמקד בעיקר בחקר כלי העישון ,ותשומת לב
מועטה בלבד הופנתה לחקר ייצור כלי החרס בארץ-ישראל ב 800 ,700-השנים האחרונות .המחקרים
שנעשו עוסקים בתקופה המסתיימת עם סוף ממלכת הצלבנים ,ואם נמצאו כלי חרס מאוחרים יותר,
נטו החוקרים לתייגם ככלים מימי-הביניים ,או כממלוכים ,או כממלוכים-עות'מאנים .מפתיע ,כך
ציין מילרייט ,שקבוצת כלי החרס הפחות מובנת היא זו הנקשרת להתיישבות בנציבות דמשק
בתקופה העות'מאנית ).(Milwright 2000: 189
גיבסון ,איבס וקלונר ,במחקרם בסטף ,התקשו לתארך את השרידים שחשפו ,השייכים לתקופה שבין
ימי-הביניים המאוחרים לבין העת החדשה .לטענתם ,הדבר מורכב ומסובך וזאת בשל מחסור
במחקרים ,מחסור במיכלולים סטראטיגרפיים חפורים ,ובשל המשכיות בטיפוסי כלי החרס ) Gibson
 .(et al. 1991: 44רוזן ,בניסיון לתארך את זמנם של אתרי החניה והמאהלים שסקר בנגב ,התייחס
גם הוא לשאלת זמן הופעתה של משפחת כלי עזה השחורים" .אחת הבעיות הכרוכות במחקרם של
אתרי תקופה זו היא שאלת תיארוכם של 'חרסי עזה' ,ולפי שעה בהיעדר מפתח כרונולוגי לכלים אלו,
כונו כל האתרים המאוחרים 'אתרי בדואים' אף על פי שבין הקדומים שבהם לבין מאהלים בני זמננו,
עשוי להיות פער זמנים של  400 -300שנה" )רוזן .(23 -22 :1994
זיאדה ציינה סיבות נוספות ,שהקשו על הבנת הרצף הכרונולוגי של כלי החרס המאוחרים .לדעתה,
הדבר נובע בעיקר מכך שכלי החרס המאוחרים תוארכו בעקבות מחקרים השוואתיים למכלולים
שנחפרו ופורסמו מאתרים שבהם האמצעים ,השיטות ,הסטראטיגרפיה והמוטיבציה של החופרים
מעלים סימני שאלה .בין אתרים אלה היא מונה את חפירות אבו-ע’וש על ידי דה וו (de Vaux 1946,
) ,1950חפירת עתלית ביד ג'ונס ) ,(C. Johns 1936חפירת אל-קוביבה ביד באגאטי ),(Bagatti 1947
וחפירת חמה בידי ריס ופולסן ).(Riis and Poulsen 1951
מילרייט רואה סיבות נוספות לקושי בתיארוך ,וטוען כי במכלולים שנחפרו נדירים המטבעות ,כלי
הזכוכית וכלים מזוגגים ,וכי הכלים העשויים ביד ועל גבי אובניים מחזיקים מעמד זמן רב
) .(Milwright 2000: 191עד כה התפרסמו מעט מאוד כלי חרס אשר שימשו בחיי היום-יום בתקופה
העות'מאנית המאוחרת ).(Stern 1997: 65
מצב המחקר הארכיאולוגי לגבי התקופה העות'מאנית משתקף גם בהצעות לגבי מועד תחילת הייצור
של משפחת כלי עזה השחורים .מרבית החוקרים מציינים ,כי טרם נעשה מחקר בנושא קרמיקת עזה
השחורה ,וזאת על אף שכיחותה ,תפוצתה הנרחבת והזכרתה על ידי נוסעים וחוקרים שונים )דר
Gibson, et al. 1991:44; Milwright, 2000: 196 ;124 :1974
.(Rosen and Goodfriend1993: 146-147
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מחקרים ארכיאולוגיים אחדים ניסו להתמודד עם השאלה בדבר מועד תחילת ייצורה של משפחת כלי
עזה השחורים על ידי שילוב דיסציפלינות אחרות .בועז ,לאור המימצאים מחורבת עלק שברמת
הנדיב ,שכללו בין היתר שברי כלים ממכע"ש ,סיכם כי שאלת זמן הופעתה המדויקת של המשפחה
עדיין צריכה להתברר ,ובלשונו ”.(Boaz 2000: 548) ”Remains to be seen
סאלר הציע ,לאור החפירות במנזר סנט ג'והן בעין כרם הסמוכה לירושלים ,לתארך את מועד תחילת
ייצורם של כלי מכע"ש למאה ה 18-או ה .(Saller 1946: 178) 19-במהלך חפירותיו ,כשמצא כלי חרס
אלו יחד עם אחרים ,הישווה אותם לכלים ששימשו את תושבי הכפר עין כרם ,לכלים הנמכרים בשוק
הכדים בשער יפו ,ולאלו שהוצגו בתצוגה האתנוגרפית של כלי יום-יום במוזיאון במגדל דוד .למסקנתו
הגיע משקלול הנתונים הסטראטיגרפיים יחד עם הנתונים האתנוגרפיים שעמדו לנגד עיניו ,ומשיחות
עם ַמ ְס ָרנים )אינפורמנטים( בנדון.
בסיכום חפירות תל עפולה כתב דותן ,שבמהלכן נפתחו שלושה שטחים ,ובהם נמצאו בין היתר חרסים
מאוחרים ובנייה ערבית :שטח א' ,הדרומי מבין השטחים ,נמצא חתום בכיסוי דק של אדמה עם
חרסים מאוחרים .בשכבה העליונה בשטח ב' ,המרכזי ,נמצאו שרידי בנייה ערבית היורדים אל תוך
השכבות הקדומות ,לעתים לעומק ניכר .בשטח ג' ,הצפוני ,נחשפה בנייה ערבית מעל שכבת הברונזה
התיכונה .דותן ציין שבסביבה היו קיימים שני כפרים ,הכפר עפולה והכפר פולה או אל-פולה ,אשר
במקומו ניצב כיום קיבוץ מרחביה .כפרים אלו נזכרים בדו"ח חיל המשלוח הצרפתי למצרים וסוריה
בשנים  ,1801 -1798כמקום בו נערך בין הכוחות העות'מאניים לצרפתים הקרב הידוע כ"קרב התבור".
המקום נזכר גם במקורות ממלוכיים וצלבניים )דותן .(20 -19 :1955
מדוח מימצאי החפירה עולה ,כי פני שטח התל פולסו לצורך הקמת הבניינים הערביים של שכבה .1
כלי החרס שנמצאו במכלולי שכבה  ,1כללו בעיקר חרסים מצויירים שדגמיהם מופיעים על כלי חרס
בארץ-ישראל בין המאות  ;16 - 10קרמיקה זו לא הייתה נפוצה מחוץ לגבולות ארץ-ישראל .עוד ציין
דותן ,שבכפרים הערביים של ארץ-ישראל נמשך ייצור כלים בעלי דגמים דומים עד לתקופה האחרונה,
אולם איכויות הקישוט והחומר ירודות מאלה של ימי-הביניים .ישנם גם חרסים מזוגגים ,וקרמיקה
רגילה הכוללת חרסים שמהם החרס הוא שחור או אדום עם הקבלות :בבית-שאן ,באמאוס ,בחורבת
מפג'ר ,באבו-ע’וש ועוד )דותן  .(24 :1955בין ציורי כלי החרס המופיעים בדוח ניתן לזהות שפת ג'ארה,
כנראה ממשפחת כלי עזה השחורים )דותן  :1955ציור  (7 :6וידית קדרה העשויה ביד
)דותן  :1955ציור .(18 :8
אין ספק כי מכלול כלי החרס משכבה  1הוא מכלול מעורב ,הכולל שרידים מן היישוב שהתקיים שם
בתקופה העות'מאנית המאוחרת ובימי המנדט הבריטי ולא רק במאות  16 – 10לספירה .חפירות תל
עפולה שהתפרסמו בחוברת עתיקות  ,1פתחו תקופה חדשה של מחקרים ופרסומים .אולם ,הפרסום
של מימצאי שכבה  1מחפירות התל ,הדיון בהם והמקבילות להם  -בעייתי .במשך כמה שנים המימצא
המעורב משכבה זו היה למכשלה לחוקרים ,כך שעוד בשנת  1989תוארך כל מימצא לתקופה
הממלוכית ,כאילו לא הייתה כל יצירה תרבותית-חומרית בתקופה העות'מאנית.
בחפירות תל אל-חסי נעשה ניסיון להתמודד עם תיארוך בית הקברות ,אשר בקברים אחדים שנחפרו
קואם על פי
בו נמצאו כלי חרס ,חלקם ממשפחת כלי עזה השחורים .שנת  1800הוצעה כטרמינוס אד ֶ
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ניתוח עדותו של וולוניי  -שביקר בתל בשנת  - 1787וממנה עולה כי בית הקברות היה פעיל ,ועל פי
רובינסון שביקר בתל בשנת  ,1836שמתיאוריו עולה כי הקבורה במקום פסקה.
טומבס הניח ,כי בני השבט שנהגו לקבור במקום ,נמלטו בעקבות מסע העונשין שערכו העות'מאנים
במשתפי הפעולה עם נפוליון ,לאחר כישלון מסעו .הוא סיכם שקביעת מועד תחילת הקבורה בבית
הקברות היא מלאכה קשה .לטענתו ,אפשר שלתכשיטים ,כמו לכלי חרס ,יש היסטוריה ארוכה.
אומנם נמצאו מטבעות אחדים במקום ,אך אלו טרם נוקו וזוהו .עם זאת ,נראה לו כי כלי החרס
מטיפוס הבריק והתכשיטים ,אינם עתיקים .כטרמינוס א קוו הוא מציע את שנת  .1400הצעתו
מתבססת על תחושתו ,שהחפצים אינם עתיקים והוא מסתמך על ניתוח תיארוך  4מטבעות מתוך 8
שנמצאו בקברי שטח  .VIזמן המטבעות :אחת מן התקופה הרומית המאוחרת ,השנייה של באיבארס
הראשון  ,1277 -1260השלישית מן התקופה הממלוכית וזמנה בין  1517 -1382והרביעית גם כן מן
התקופה הממלוכית ) .(Toombs 1985: 114-116לדעתי מציאת מטבעות ממלוכים במיכלולים
עות'מאניים היא תופעה שכיחה .המטבעות שימשו כהליך המוניטארי בתקופה העות'מאנית ,במיוחד
בקרב האוכלוסיות הנודדת והכפרית.
בחפירות בית המרחץ הרומי באמאוס ,שלימים שימש כציון קברו של המנהיג האומיי אבו-עובידה,
נמצאו נרות שמן פתוחים רבים ,אשר לדעת החופרים גיחון ולידמן היו כנרות ווטיביים .בין הנרות
שפורסמו ,שני נרות ממשפחת כלי עזה השחורים )נרות  10ו ,( 20 -שקוטלגו כתת-טיפוסים  2aו.7b1-
הנרות תוארכו לזמן שבין המאה ה 18-ועד לראשית המאה העשרים
).(Gihon and Linden 1987: 159, 161,fig. 2:c, table 1
בחפירות מיבנה למרגלות תל ג'מה על ידי שפר ,נמצאו כלי חרס ממשפחת כלי עזה השחורים .המיבנה
תוארך לתקופה הממלוכית על פי ניתוח טיפולוגי של כלי החרס ,ניתוח שהסתמך על קודמיו ,ללא
פרסומי סאלר ,ועקב העובדה כי נמצאו יחד עם מטבעות מימי הממלוכים .שפר הניח ,כי הכלים
ממשפחת כלי עזה השחורים ,ממשיכים מסורת ייצור של כלי חרס אסלאמיים ארץ-ישראליים למן
ימי בית אומייה ).(Schaefer 1989: 42-43
בשנות התשעים חלה תפנית בהתייחסות למימצא מהתקופה העות'מאנית ומימי המנדט הבריטי
המשתקפת בדוחות מימצאי החפירות .חוקרי הסטף קושרים את זמן הופעתה של משפחת כלי עזה
השחורים לתקופה העות'מאנית ,יחד עם הופעת המקטרות .חקר מקטרות החרס קבע חד -משמעית
כי הופעתן התרחשה בתקופה העות'מאנית .המקטרות מופיעות למן סוף המאה ה 16-ועד סוף המאה
ה ,18-ובהמשך בתקופה העות'מאנית המאוחרת מראשית המאה ה 19-ועד ראשית המאה העשרים
)  .(Gibson et al. 1991: 44-45לאור נתונים אלו הם הציעו לראות את תחילת ייצורן בסוף המאה
ה ,16-כמו גם את ההתיישבות בסטף ,שכן כלים ממשפחת כלי עזה השחורים נמצאו במקום לכל אורך
התקופה העות'מאנית ).(Gibson et al 1991: 49
עם זאת מדגישים חוקרי הסטף ,כי מועד תחילת ההתיישבות במקום על פי הנתונים הארכיאולוגיים,
מנוגד לנתונים ההיסטוריים .סטף אינה מוזכרת ברשימות המס משנת  - 1596/7רשימה הכוללת
כמעט את כל הכפרים הסמוכים ).(Gibson et al 1991: 49
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רוזן וגודפרנד ,שלטענתם ידוע מעט מאוד על ההיסטוריה של משפחת כלי עזה השחורים ועל ראשית
ייצורה ,הציעו כמועד תחילת הייצור את שנת  .1700תאריך זה הוצע בעקבות תיארוך שבלולי חלזונות
יבשתיים ,בשיטת אמינו אסיד אפימריזיישן ) .(Amino Acid Epimerization Analysisהחלזונות
נמצאו בשכבת חומר ואדי יחד עם שני שברים של כלים ממכע"ש בנחל מינעם מצפון-מזרח לרמת
חובב שמדרום לבאר-שבע ).(Rosen and Goodfriend 1993: 143-147
במהלך חפירות הצלה שערכו יוסטינובה ונחשוני בשכונת רמות נוף שבפרברי העיר באר-שבע ,נחפרו
שני מיבנים בשטחים  Aו B-ושרידי מיבנה בשטח  ,Cבהם נמצאו על פני השטח שברי כלי חרס
ממשפחת כלי עזה השחורים או ,בלשון החופרות ,קרמיקת עזה שחורה .המימצא השכיח מן החפירות
כלל שברי כלי חרס ממשפחת כלי עזה השחורים ,וכן נמצא תליון הנושא את התאריך  ,1861תרמיל
כדור עות'מאני הנושא את תאריך ייצורו –  ,1907ותרמילים של כדורי רובים שבהם חקוקה שנת
ייצורם  -בין השנים  .1948 -1939החופרות מניחות שמיבנים אלו ודומיהם הם מיבני החוות שתוארו
על ידי ברסלבסקי )ברסלבסקי תש"ז ,(256 -247 :והתקיימו במהלך התקופה המנדטורית
).(Ustinova and Nahshoni 1994: 170-176
בעקבות לימוד מימצא כלי החרס מחפירות תענך ,נעשה ניסיון ראשוני לחדש את הטיפולוגיה לכלי
החרס מן התקופה העות'מאנית ולבסס להם כרונולוגיה מחודשת ) .(Ziadeh 1995בין הנתונים
עליהם נשענה זיאדה בבניית הכרונולוגיה ותיארוך השכבות היו:
א[ נתונים היסטוריים ,בעיקר נתוני מפקדי האוכלוסין שהראו את התפתחותו של הכפר בראשית
התקופה העות'מאנית מישוב עונתי לכפר.
ב[ נתונים ארכיאולוגיים ,סטראטיגרפיים וטיפולוגיים שהתבססו על הופעת מקטרות חרס וכלי חרס
מזוגגים .מקטרות החרס ,שראשית הופעתן תוארכה למאה ה ,17-כללו מקטרות חרס קטנות ואפורות
שהופיעו לראשונה בשכבה  .7המקטרות הגדולות והאדומות היו שכיחות בשכבות  .11 -8כלי חרס
מזוגגים מטיפוס ירוק על לבן יש לתארך לדעתה לסוף המאה ה 15-תחילת ה.16-
ג[ נעשה ניסיון לתארך בשיטת התרמולומינסנס ) , (Thermoluminescenceשיטה המשמשת
לתיארוך עתיקות שגילן בין  10000 - 300שנה לפני זמננו )שכן תיארוך בשיטת קרבון  14אינו יעיל
לתיארוך  200השנים האחרונות( .זיאדה ממליצה לקבל בזהירות את התוצאות שהתקבלו ,מאחר
שלא כל הנתונים הנדרשים לבדיקות נלקחו ).(Ziadeh 1995: 210-211
לדעתי ,הצגת טיפוסי כלי החרס בעבודתה בעייתית; אינני מקבל את הניסיון לבנות כלים משברים
כשיטה ,וייתכן כי ניסיון כזה אף מעוות את הכלים .במהלך עבודתי בחרתי שלא להשתמש בטיפוסי
הכלים אותה הציגה .לעומת זאת בדיון הכרונולוגי והאחר תרומתה חשובה .בדיון על מרכזי ייצור לפי
הרכב החומר כותבת זיאדה כי "קבוצת כלי החרס השלישית בגודלה מתאפיינת בצבע שחור ובמירקם
חולי .קרוב לוודאי שמקורה בעזה ,על החוף של דרום ארץ-ישראל .חומר זה שעדיין מיוצר היום,
נמצא באחוז מוגבל בשכבה ) 8שזמנה המחצית השנייה של המאה ה (17-והוא מתרבה בשכבות
המאוחרות" .והיא ממשיכה" :כלים שהם שחורים כתוצאה מצריפה מחזרת שכיחים בקנקנים
ובאיבריקים מאוחרים" ) .(Ziadeh 1995: 220כשבודקים את תיארוכם של  11שברי ג'ארה

317

)זיאדה -טיפוס  ( fig. 10: 6 , WCO1ממשפחת כלי עזה השחורים ,מוצאים שזמנם הוא למן
המחצית הראשונה של המאה ה .17-הרכב החומר של טיפוס זה שויך לקבוצה  5Aשצבעה אדום-חום,
קבוצה שהיא השכיחה מבין הכלים העשויים על גבי אובניים בתענך ).(Ziadeh 1995: 220
להלן התפלגות מימצא מכע"ש 1 :משכבה ) 7מחצית ראשונה מאה  2 ,(17משכבה ) 10ראשית המאה
ה 2 ,(19-משכבה ) 11אמצע המאה ה 19-עד שנת  5 ,(1930משכבה  1 ,(1950 -1939) 12משכבה 13
) .(1980 -1950בדיון היא סיכמה כי טיפוס  WCO1הוא מאמצע המאה ה 19-וראשית המאה
העשרים ).(Ziadeh 1995: 222-233, fig 10 :6
עיון בתיארוך האיבריקים בתענך ,שחלקם ממשפחת כלי עזה השחורים )זיאדה טיפוס ,(WC25
מלמד שתחילת הופעתם כבר בשכבה ) 6סוף מאה  ,15מאה  23 .(16שברי אבריקים מטיפוס זה
נמצאו 3 :משכבה  2 ,6משכבה  3 ,7משכבה  4 ,8משכבה  5 ,10משכבה  6 ,11משכבה 12
) .(Ziadeh 1995: 238, fig 13 :8-9גם במקרה זה הרכב החומר מתייחס לקבוצה  5Aוההקבלה
היא לקבוצת האיבריקים מתל חסי.
זיאדה טענה ,שכלי החרס העשויים ביד והמצוירים בעיטורים גיאומטריים ,ששויכו על ידי
ארכיאולוגים לתקופה הממלוכית  1517 -1265נפוצים במיוחד בתענך בין המאות  .19 -16לדעתה ,עד
שלא ייערכו מחקרים מקיפים ,לא יימצא פיתרון לשאלת מועד הופעתם.
במהלך חפירות שנערכו על ידי לזר בגבעת דני ,הנמצאת בתחום אדמות מושב יגל ,כ 7-ק"מ מצפון
לעיר לוד ,נחשפו שלוש שכבות :שכבה  Iשהיא שכבת פני השטח וכללה טבון ,מוקד ותעלת יסוד של
קיר שחדרה לרצפת שכבה  .IIשכבה  ,IIבה נחשפה רצפה של אבני גוויל גדולות ושרידי קיר .שכבה,III
בה נחשף מצבור שפכים גדול שהשתרע על פני הקרקע הראשונית ונחתם על ידי רצפת שכבה  .IIלזר
מדגישה כי במימצא משכבה  IIIנעדרה 'קרמיקת עזה' כלשונה ,והשכבה כללה רק כלי חרס
המתוארכים למאות ) 14 -13לזר  .(128-127 :1999מימצא שכבה  IIמתאפיין בנוכחות קרמיקה
אפורה-שחורה' ,כלי עזה ' כלשונה ,האופיינית לתקופה העות'מאנית )לזר .(134 :1999
חפירות חורבת עלק ברמת הנדיב ופרסום המימצא החומרי על ידי בועז ,מהווים תפנית נוספת בחקר
התרבות החומרית מן התקופה העות'מאנית ומימי המנדט הבריטי .היישוב הוקם ב 1840-וננטש
ב ,1922-זמן קיומו של הכפר ברור ומצומצם ,ומימצא משפחת כלי עזה השחורים שהתגלו במהלך
החפירות בו הוא שכיח ) .(Boaz 200: 547-551בועז טוען כי התיארוך שהוצע על ידי חופרי סטף
לכלים ממכע"ש אינו חד-משמעי ) .(Boaz 2000: 548טענתו מתבססת על נתוני החופרים בסטף,
לפיה היישוב במקום כלל לא היה קיים בשנת .1597
במהלך חפירות בחורבת חני )מערב( נחפרה מערת קבורה מתקופת הברונזה הקדומה  b Iוחווה מן
התקופה הביזנטית ,ונמצאו מיספר שברי כלי חרס .בין השברים נמצא שבר ממכע"ש – כנראה
מג'ארה או מעסלייה  -עם עיטור מסרק ,יחד עם שברים של כלי חרס עשויים ביד ,ביניהם ידית של
קדרה מן התקופה העות'מאנית .לאס תיארך את המכלול למאה ה19-
).(Lass 2003: 35, fig. 31:1, 5-6
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במהלך חפירות רחוב רוסלאן ביפו נמצאו בין כלי החרס בשכבות  ,II-Iשברים של כלי חרס ממשפחת
כלי עזה השחורים ,בלשונו של קלטר "קרמיקת עזה אפורה" .כלי חרס אלו נמצאו יחד עם כלי חרס
מיובאים ,מהם ספלי קפה מבתי היוצר בקוטהייה שבתורכיה .אחד מהם ניתן לתארך לכל המוקדם
למחצית השנייה של המאה ה .18-קלטר מציין שבא-טור ,בסיני ,תוארכו כבר כלי קוטהייה בידי
קואטוקו למחצית הראשונה של המאה ה 18-ושייצורם נמשך גם במאה ה ,19-אם כי בהיקפים
מצומצמים .עוד נמצא ספל קפה נוסף ,כנראה מטיפוס כלי מייסן ,שזמנו מחצית המאה ה 18-או
מאוחר יותר ,ובסיס של קערה עבה מטיפוס כלי צ'נאקאלה ,כלים שיוצרו בתורכיה בין השנים - 1740
 .1922/3כן נמצאו מיקטרות חרס ,ביניהן אחת שתוארכה למאות ה 19 - 18-וכוסית לנרגילה .בחפירה
נמצאו גם שברים של רעפי מרסיי ,שנכנסו לשימוש בארץ החל מהמחצית השנייה של המאה ה .19-בין
המימצאים צוינו שלושה כדורי תותח ,אותם תיארך קלטר כשייכים לכיבוש יפו בידי נפוליון במארס
 ,1799ומטבע זהב משנת  ,1858תקופת שלטונו של הסולטן מחמד ה .II-מיספר שברי כלי חרס
ממכע"ש נמצאו משולבים בטיח של בריכת מים ,שקלטר שייך אותה לשכבה  .IIIקלטר מדגיש כי
מימצא כלי החרס משכבה  IVשונה מאוד מהמימצא מהשכבות  ;III -Iאין בו מיקטרות חרס ,כוסיות
נרגילה וכלים ממכע"ש ,וזמנו המאה ה .13-בסיכום תוצאות החפירה תיארך קלטר את זמנן של
שכבות  III- Iלתקופה העות'מאנית ומוסיף כי הזמן ה"וודאי יותר" הוא בין המאה ה 18-לראשית
המאה העשרים ).(Kletter 2004: 198-202
בקטלוג כלי החרס נדונו כלי הסוכר ,שכן לזמני ייצורם והיעלמותם של כלים אלו נודעת משמעות
כרונולוגית בדיון על מועד הופעתה של משפחת כלי עזה השחורים .עד כה לא נמצאו כלי סוכר
ממכע"ש ואין כל איזכור לייצורם .נתונים היסטוריים ,אתנוגרפיים וארכיאולוגיים מעידים,
שתעשיית הסוכר המסורתית בארץ-ישראל נעלמה לקראת סוף המאה ה) 17-אביצור ;101 :1976
.(Stern 2001: 293-294, 302-303
עדויות היסטוריות בכתבי חוקרים ונוסעים ,המאזכרות את תעשיית משפחת כלי עזה השחורים ,החלו
להתפרסם רק לקראת סוף המחצית השנייה של המאה ה ,19-שעה שכלים אלו כבר הפכו לסמלה של
עזה.
עדות בלתי-ישירה על תעשיית כלי החרס בארץ-ישראל בכלל ועל משפחת כלי עזה השחורים בפרט,
ניתן לשאוב מעדותו של וולניי ,שתיאר במהלך מסעו בארץ-ישראל ,בשנים  1783/4את הבנייה
בכיזאנים ובגלילי חרס למעקות ,תוך הדגשה כי המצאה זו עתיקה במזרח .על פי תיאורו ,יש להניח כי
הכיזאנים וגלילי החרס למעקות הומצאו ויוצרו במקום שבו התקיימה תעשיית כלי חרס .השימוש
בכיזאנים התפתח בסביבה שבה הייתה חסרה אבן לבנייה ,ואני מציע שהיה זה במחוז עזה ובמיוחד
בעיר עזה ,שיש להניח שוולניי עבר בה בדרכו ממצרים לכורדיסטאן התורכית .כשבודקים את מועד
הקמתם של מספר מיבנים הבנויים עם כיזאנים ,אי-אפשר להקדים את ייצורם קודם לשנת 1700
)ראה דיון בטיפוס – כיזאנים(.
אין ספק כי גרן ,שתיאר את הבדואים בעין שלאל ,סמוך לחורבת שלאל שעל גדת נחל עזה ,כשהם
ממלאים מים בכדים גדולים שחרחרים ונושאים אותם אל מאהליהם על גבי גמלים וחמורים ,ראה
ג'ארות ממכע"ש )גרן  .(187 :1869קליין הזכיר לראשונה ,בשנת  ,1881כלי חרס מאדמה שחורה
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המצויר באדום ) .(Klein 1881: 114בשנת  1883ציינו קונדר וקיצ'נר שבמערב עזה מייצרים כלי חרס
שחורים מיוחדים ) .(Conder and Kitchener 1883:234-235בשנת  1884ביקר בעזה גאת ,הוא ציין
כי בעיר יש רובע קדרים ובו  16בתי יוצר ובכל אחד  3תנורים .(Gatt 1885: 70-71) .בשנת  1885ביקר
בעזה הרב מני שציין ,שבמקום עוסקים בעשיית כלי חרס )מני  .(51: 1885בשנת  1905מייר ציין שבעיר
 50בתי יוצר ) .( Meyer 1966: 107ברסלבסקי ביקר בעיר בשנת  ,1943והוא מציין כי במערבה של
העיר ישנם  69בתי יוצר )ברסלבסקי תש"ז  .( 278 :נתון דומה ציין עארף אל-עארף )עארף אל-עארף
 .( 275-273 :1943בשנת  1973תיעד דר את הביקור שערך ברובע הקדרים של עזה .הוא כותב כי הרובע
משתרע על פני כמה דונמים ,וכי שטחו של בית היוצר הגדול ביותר הוא כ 600-מ"ר )דר .(124: 1974
תהליך הדעיכה של תעשיית כלי החרס בארץ היה איטי אך ברור .יצאה מכלל זה התעשייה של
משפחת כלי עזה השחורים .במחצית השנייה של המאה ה 19-הלכה הארץ ונפתחה לפני בני אירופה
ולשוק המקומי חדרו מוצרים מאירופה )מנאע  .(167: 1983בין המוצרים היו כלי חרס :סירי בישול
מזוגגים ,צינורות מזוגגים ,רעפים לגגות.אלו דחקו תחילה את ייצור הכיזאנים וגלילי החרס למעקות
ובהמשך את ייצור צינורות החרס.
בשלהי התקופה העות'מאנית המיבנה המסורתי של החברה העירונית החל להשתנות; הגילדות
המסורתיות ,הלא הן ההתאגדויות המיקצועיות ,שבמסגרתן היו שכונות ושווקים שיוחדו לבעלי אותו
המקצוע ,נעלמו בהדרגה )מנאע " .(168 :1983המודרניזציה" וחדירת הסחורות מאירופה" ,אימוץ"
כלים ולאחר מכן ייצורם :מחרסינה ,מזכוכית ,מנחושת ,מאמייל ,מאלומיניום ,מברזל ,מפלסטיק...
כל אלה היו הגורם המרכזי בהיעלמות כלי החרס מחיי היום-יום ככלי בישול ,ככלי הגשה ,ככלים
להרמת מים ולהולכתם וככלי עישון ,ולהיעלמות התעשייה שייצרה אותם .סמוך לאמצע המאה
העשרים האיצו האירועים ההיסטוריים את תהליך ההיעלמות :מלחמת העצמאות ,הקמת מדינת
ישראל בשנים  1947/ 48ועיצובה כמדינה בעלת צביון חיים מודרני ,הביאו במהירות להפסקת ייצור
כלי חרס בתחומיה .התעשייה המסורתית המשיכה אז להתקיים רק ברצועת עזה ובמקומות כגון
חברון ויישובים אחרים ביהודה ושומרון .ולבסוף ,מלחמת ששת הימים והתמורות הכלכליות
והאחרות שבאו בעקבותיה בשטחי יהודה ,שומרון וחבל עזה ,הביאה במהלך שנות השבעים של המאה
העשרים להפסקת ייצורם של משפחת כלי החרס השחורים מעזה .בשנת  ,2000כשביקרתי באחד
מבתי היוצר שם ,לא מצאתי כל עקבות לייצור כלים ממשפחת כלי עזה השחורים.
כיום מייצרים כלי חרס במיספר מצומצם של בתי יוצר בעזה  -באותם תנורים ,על גבי אותם אובניים,
עם כוח אדם זהה ,על בסיס כוח אדם משפחתי הכולל נשים וילדים  -טיפוסי כלים המשמשים לנוי.
עיקר הייצור כיום עציצים שצבעם חום-אדמדם ,או לבן-צהבהב בהיר ,המשווקים לצרכנים מקומיים,
לישראל וליצוא.
סאלם חושש ,שארכיאולוגים בעתיד יניחו ,שהתעשייה המסורתית של עזה הסתיימה .לדעתו קיים
כיום חוסר )שיפורש בעתיד כפער בנוכחות כלי החרס מעזה בשטחי ארץ-ישראל שמחוץ לחבל עזה,
זאת משום שהשוק הישראלי סגור בפני מוצרים אלו מסיבות של פוליטיקה ומיסוי .לדעתו ,עדיין ניתן
לכנות את ייצור כלי החרס בעזה כתעשיית עזה המסורתית וזו עוד תחזור לפרוח ).(Salem1999: 79
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לדעתי ,ייתכן שתעשייה זו תמשיך להתקיים במסגרת המאמצים לשימור מורשת תרבותית ,וכמנוף
לפיתוח התיירות והכלכלה ,ואף תוציא מוצרים חדשים לשוק .אולם כלי עזה השחורים ששימשו
לצורכי הבית ולהתנהלות חיי היום-יום כפי שהצגנו ,נעלמו .כיום משתמשים בחשמל להנעת האובניים
וללישת החומר ,והטין מיובא מתורכיה ומהולנד .ככול שיאכפו יותר את החוקים לשמירה על איכות
הסביבה ,גם טכנולוגיית הצריפה תשתנה ,והייצור המסורתי יתאים את עצמו לדרישות הכלכלה
במאה ה .21-ייתכן שתעשיית כלי החרס תפנה לכיוונים חדשים ,למשל לתיירות ,עם סדנאות קדרות
בשיטות מסורתיות.,ייתכן גם שתעשייה זו ,כאחיותיה -הבורסקאות ,האריגה ,הטווייה ,הצביעה,
ייצור כלי אבן בחריטה ,ניפוח זכוכית ,נפחות ,ייצור וריקוע כלי נחושת ,שיבוץ באם הפנינה ,ייצור
מזכרות מעץ זיית ועוד כהנה וכהנה ,תיעלם לחלוטין מסיבות כלכליות ,סוציו-כלכליות ,גיאו-
פוליטיות ואחרות.
כפי שצוין למעלה ,לא ניתן להקדים את זמן הורתה של משפחת כלי עזה השחורים קודם לשנת .1700
לשם כך צריך קודם כול לשלול את האפשרות כי ייצורה החל בתקופה הממלוכית ,עובדה העולה כיום
ממסקנות חופרים .ניתוח שלבי הבנייה של מיבנים במחוז עזה ,שבהם ניתן להבחין במכלול עם גרעין
ממלוכי ותוספות מאוחרות יותר ,מלמד כי כלי חרס ושבריהם ממכע"ש שולבו רק בתוספות
המאוחרות .כך למשל בקברי קדושים :שייח עואד באשקלון ,שייח אבו-אובל באשדוד ונבי רובין
בחולות ראשון לציון ,ובמיסגדים :במיסגד הגדול במגדל ובמקום המקודש של תמים א-דארי במגדל.
העדויות ההיסטוריות והאתנוגרפיות שהצלחתי לאסוף ,שמקורן  -במישרין ובעקיפין  -בכתבי חוקרים
ונוסעים ,גם הן אינן מאפשרות לתארך את ראשית ייצורם של משפחת כלי עזה השחורים לפני שנת
 .1700העדות הישירה הראשונה המזכירה את מכע"ש ,מקורה בפרסומו של קליין ,אבי האתנוגרפים,
בשנת  .1881קליין בתיעודו אינו מציין במיוחד את מכע"ש כתעשייה ,אך תיאורו אומר" :יש כד קטן
בשם כוז העשוי מאדמה שחורה עם ציורים אדומים ויש לו זרבובית ) .(Klein 1881: 114בשנת ,1883
קונדר וקיצ'נר ) (Conder and Kitchener 1883: 234-235דיווחו לראשונה על תעשייה של כלים
שחורים בעזה
העדויות הראשונות שהתפרסמו בראשית המחקר האתנוגרפי והארכיאולוגי ,נכתבו בשעה שכלי עזה
השחורים היו מוצר שכיח ובולט בשוקי הכדים.
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פרק ו'  -היבטים נוספים בתעשיית כלי החרס
תעשיית כלי החרס ,ככל תעשייה ,יצרה סביבה מערכות תומכות והתמחויות חדשות ,נשענה על
התמחויות ומערכות כלכליות קיימות ,רתמה והניעה אותם למענה .ייצור של מוצר תעשייתי שהוא
ייצור המוני ,מחייב שילוב של מספר גורמים אשר יאפשרו את הייצור ,ההפצה והמכירה .ייצור של
מוצר תלוי במרכיבים העיקריים הבאים :עובדים ,תשתיות ,מכונות וחומרי גלם .על העובדים ביייצור
כלי חרס נמנים חוצבי ומובילי החומר,מכיני הטין ,הלשים אותו ,המגישים ,הקדרים ,ספקי חומרי
הביערה טועני הכיבשנים ,המסיקים ,פורקי הכיבשנים ועוד .תשתיות הייצור כוללות את מיבנה בית
היוצר ,עמדות האובניים ,תנורי הצריפה ,שטחי ייבוש הכלים ואיחסונם לפני הצריפה ולאחריה ועוד.
כמכונות ניתן לציין את האובניים על חלקיהם .חומרי הגלם כוללים את מרכיבי החומר למיניהם ,את
חומרי הבעירה ,ועוד .גורמי ייצור אלו נדונו בפרק העוסק במרכזי הייצור של משפחת כלי עזה
השחורים.
מהרגע שבו נוצר המוצר ,נכנסת לפעולה מערכת תומכת ומורכבת לעסוק בשיווקו ,בהפצתו ,בהובלתו
ובמכירתו .במערכת זו נוטלים חלק משווקים ,סיטונאים ,קימעונאים ,רוכלים ומובילים .מוצרים
מסויימים נזקקים למערכת תמיכה הרכבה ,בנייה ותחזוקה; אחרים  -למתמחים בתיקונם .בחברות
מסורתיות ייצור האשפה אפסי )גם אפר ושברי חרסים ,שנמצאו לפעמים במיזבלות באתרים
מסויימים ,בדרך כלל פוזרו בשטחים חקלאים לצורך טיוב הקרקע ( ,ומוצרים רבים תוקנו וחודשו,
ומשאפסו הסיכויים לתקנם הוסב שימושם או שמוחזרו.

 .1מכירת כלי חרס הסוחרים ושוקי הכדים
תעשיית כלי החרס הייתה ,עד תחילת המאה העשרים ,אחת המלאכות העיקריות לסיפוק צרכי
האנשים .כלי החרס היו זולים ,בימי המנדט אפשר היה לקנות כלים גדולים וטובים בגרוש וקטנים
ש12,000-
ב"תעריפה" שהיא מחצית הגרוש )אביצור תשל"ו  .( 271:גאת ,כפי שכבר צוין ,מסר
כיזאנים עולים  190פרנק ,ולשם השוואה :כד מים לשתייה עולה  3 ,2פניג ,כד לשמירת מים עולה ,10
 12פניג )הפניג הוא מטבע כסף גרמני ,ההליך הקטן ביותר ,שבתקופה ההיא היה שווה ערך לרבע סנט
אמריקני .הפרנק הצרפתי היה שווה ערך ל 20-סנטים אמריקניים בתקופה ההיא( ).(Gatt 1885: 72
מנאע מציין שהסוחרים ובעלי המקצוע היו מאורגנים בגילדות .הקדרים השתייכו ,לדבריו ,לבעלי
המלאכה אשר חלק מתוצרתם יועדה לשיווק בארצות השכנות .הסיטונאים שעסקו בסחר בכדים,
השתדלו לרכז את המסחר במקום אחד  -בשוק הכדים ,והקדרים ריכזו את הייצור באזור אחד -
ברובע הקדרים )מנאע  .(167: 1983מכירה והפצה של כלי חרס נזקקת למערכת מיומנת הדרושה כדי
לשנע מוצר שביר .התוצרת נמכרה בבתי היוצר עצמם אך מרביתה נקנתה על ידי סיטונאים ,והם
שהפיצו אותה לחנוונים בשוקי הכדים .באוקטובר  1810בורקהארדט ביקר בכפר ראשייה אל-פוח'אר,
שתושביו התפרנסו מייצור כלי חרס ,וציין שהיצרנים או בני משפחותיהם מכרו בעצמם את כלי החרס
ברדיוס של  5 ,4ימי הליכה מסביב לכפרם ,בייחוד בגולן ובחורן ) .(Burckhardt 1922: 35וילסון,
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שביקר בראשייה אל-פוח'אר בשנות השמונים של המאה ה ,19-מעיד כי כלים מתוצרת הכפר נמכרים
בשווקים של דמשק ,של חומס ושל חמה כמו גם בחורן ) .(Wilson 1980 II: 125-126גאת ציין,
בתיאור תעשיית כלי החרס בעזה ,שמכירתם של הכלים נעשית ישירות ללקוחות ועל פי הזמנה .עודפי
הייצור נקנו על ידי הסיטונאים ,שהמבחר אצלם היה גדול יותר .עוד מציין גאת ש"אחד הסוחרים
הללו עשה לעצמו הון רב של  30,000פרנק ולא נראה עשיר כזה" ).(Gatt 1885: 72
יזרעאל ,בהתייחסות לשנות השבעים ,ציין שכלי עזה השחורים אינם משווקים בידי היצרנים ,אלא
באמצעות סוחרים ,המכפילים את מחירי הכלים מיד לאחר יציאתם מתחומי רובע הקדרים )יזרעאל
.(325 : 1979
סאלם ציין שכלי חרס מופצים על ידי מתווך או על ידי סוחרים ממשפחת הקדר .זאת ,משום
שהמסחר בכלי חרס מונחה על ידי עקרון מיעוט ההזזה .אחוז השבר גדל ביחס ישיר למרחק ההזזה,
ולכן הקדרים מעדיפים למכור את תוצרתם לסוחרים ,כדי שלא יצטרכו לשאתה אל מחוץ לבית
היוצר .הקדרים בבתי יוצר הכינו כלי חרס לשיווק באופן משותף ,ואילו סחורה עודפת אוחסנה
ונמכרה במשך הזמן ).(Salem 1999 : 78
אביצור מציין כי כלי החרס הנדרשים והזולים ביותר נמכרו בעיקר בשווקים )אביצור ,תשל"ו.(271:
ידוע על שוקי כדים בערים ובמרכזים מסחריים ,שבהם נמכרו כלי חרס יום-יום .ביישובים ובמרכזים
שבהם לא התקיים שוק כדים בדרך קבע ,ולא הייתה מכירת כדים ,התקיימו ימי שוק מיוחדים.
על קיומם של שוקי הכדים אנו למדים מעדויות ספרותיות כמו גם מציורים ותצלומים מאת נוסעים
שונים .ברסלבסקי סיפר ,שאת שכונת היוצרים בעזה ניתן לזהות ללא פקפוק לפי ציבורי הכדים
והקדרות המפוזרים בכל מקום ,כמו גם לפי "גלי הדשן והפיח" כלשונו ,שהם ערימות האפר מכיבשני
היוצר .בשוק המיצרכים נמכרו כלי החרס באזור שבו נמכרו גם סיד ,מחצלות ,תבן ועוד .השוק היה
ממוקם ברחבה אשר ממול לתחנת האוטובוסים וממערב לבית החולים של המיסיון האנגלי
)ברסלבסקי תש"ז .(278 :מספר תמונות ותצלומים מתעדים את מצבורי הכדים המיועדים למכירה
בבתי היוצר )איורים  ,(351 ,350ואת שוק הכדים בעזה )איור .(352
ביפו נמכרו כלי חרס בשוק פתוח )איור  ,(353ואילו ברמלה ,כך מציין פיטרסון ,היה שוק כדים
שבתקופת המנדט היה ממוקם ממערב לחאן עזאם שנקרא גם חאן הקדרים )והיה בו בית יוצר(,
סמוך לקבר שייח עומרי ) .(Peterson 1995: 92, 97ייתכן שהתמונה משנת ) 1890איור ,(346
המתארת מכירת כדים ברמלה ,היא של שוק כדים זה.
גאת וסאלר מציינים שבירושלים ,בחזית שער יפו ,למרגלות מגדל דוד ,נמכרו כדים ;(Gatt 1885: (72
) .Saller 1946: 180מכירת כדים בשער יפו ,למרגלות מגדל דוד ,תועדה אצל וילסון בציור )איור (347
ובתצלום משנת ) 1898איור  .(348ילין מביא את תיאורי השופט מג'יר אלדין אלחנבלי אשר היטיב
לתאר את העיר ירושלים על שעריה ,בינייניה המרכזיים ,רחבותיה ושווקיה בתקופה הממלוכית.
בתיאור השווקים הוא מזכיר את שוק אל-פוח'אר ,הוא שוק הכדים ,שבו יש גם מסבנות .על פי
תיאורו נמצא שוק הכדים "בקצה מעלה אלט'הירה ,במערב .המעלה נקרא על שם זווית עתיקה אשר
ברחוב ,מהמעלה מסתעף נגבה מעלה אל-סודן וצפונה רחוב קנטר-חצ'יר" .מעלה זה ,מוסיף ילין,
"מגיע בקצהו עד קצה רחוב הנוצרים ומשם נמשך רחוב הג'ולקה" )ילין ,תרצ"ו .(14:
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היטרות ועבדולפאתח מספרים שכלי חרס נמכרו בשווקים בערים (Hüteroth and Abdulfattah
) (1977: 85-92ובימי שוק אשר התקיימו בכל העיירות במחוזות השונים )יום שוק כפרי כזה מתואר
בפרק העוסק במרכז שבפלוג'ה( .גם לשבטים הבדואים נערכו ימי שוק במקומות מסחר מרכזיים:
בבאר שבע טרם בנייתה וגם אחריה ,ובשייח זוויד שבסיני )איור  (349ועוד .בשייח זוויד התקיימו ימי
השוק במקום בו עמדו מספר חנויות קבועות שהיו פתוחות במשך כל ימות השבוע ,שם ניתן היה גם
לרכוש כלי חרס יום-יום.

איור  :346מכירת כלי חרס בשוק הכדים ברמלה ,שנת  .1890בחזית כנראה כלים ממכע"ש.

איור  :347מכירת כלי חרס בכניסה לשער יפו בירושלים ,בתוךWilson:1880 :
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איור  :348מכירת כלי חרס סמוך לשער יפו בירושלים ,1898 ,בתוך :שילר .34 :1982

איור  :349כלים ממכע"ש ואחרים מוצעים למכירה ביום שוק בשייח זוויד ,בסיני  ,אוסף המוזיאון
לתרבות הבדווים ,מרכז ג'ו אלון.
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איור  :350כלים ממכע"ש למכירה בבית יוצר בעזה ,בתוך :עארף אל-עארף . 274 :1943

איור  :351כלים ממכע"ש מוצעים למכירה במחסן פתוח ,סמוך לבית יוצר בעזה ,בתוך :דר :1974
.125
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איור  :352דוכנים למכירת כלי חרס בשוק בעזה ,המאה ה ,19-בתוך :אלקיים .46 :1994

איור  :353מכירת כלי חרס ברחוב ביפו ,בתוך :רוג'רס .67 :1984

 .2הובלת כלי החרס
הפצת כלי החרס ממרכזי הייצור לשווקים נעשתה באמצעות בהמות משא .בתקופה העות'מאנית
בהמות המשא הנפוצות ביותר ברחבי ארץ-ישראל היו הגמל והחמור .תיאורים משלהי התקופה
העות'מאנית מעידים שהפרד שימש להובלת משא לרכיבה ולעיבודים חקלאיים .הסוס שימש רק
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לרכיבה ,ובשלהי התקופה העות'מאנית נרתם לכרכרות )דיליז'אנס( .ההובלה באמצעות גמלים נעשתה
על ידי ַג ָמלים מקרב הבדואים והפלחים ) .(Gatt 1885: 72על ריבוי העוסקים בהובלה ניתן ללמוד
למשל מבית לחם ,במאה ה ,19-שם 40 ,מתוך  400בעלי המישרות עסקו בהובלת סחורות על גב גמלים
 .(Scholch 1986: 175אביצור מוסיף ,שתושבי בית לחם ובית-ג'אלה היו בעלי זיכיון להובלה בין
ירושלים ליפו .הוא מתאר את התחבורה היבשתית ואת ההובלה על גבי בהמות משא ,ומצטט עדויות
בדבר מחירי ההובלה ,שעות ההובלה בין הערים ,משקל המשא שניתן להעביר על גבי הבהמות,
ותוספות בלתי-ישירות כמו למשל :מסי שמירה בדרכים ,כופר מעבר ומכס .עם כיבוש הארץ על ידי
מוחמד עלי ,בוטל הכופר שהיה מס דרכים .גם עם שובם של העות'מאנים לא נגבה הכופר ,פרט לדמי
מעבר בגשרים גדולים או בנקודות מכס מסוימות )אביצור תשל"ו .(302 -299 :וולוניי מעיד כי חלק
מההפצה נעשה באמצעות חמורים )וולוניי  .(253 :1996כמאה שנים אחריו העיד וילסון שאנשי
ראשייה אל-פוח'אר משנעים את תוצרתם לשווקים הרחוקים על גבי חמורים בדרכים הרריות
משובשות ).(Wilson 1980 II: 125-126
לצורך ההובלה על גבי בהמות המשא פותחו מארזים מיוחדים לגמל ולחמור )איורים,355 ,49 ,48 :
:357 ,356ב'( הדרך המסורתית להובלה על גבי גמלים הייתה באמצעות מסגרת נשיאה ,הנקראת
בערבית קאדם .מסגרת זו היא שני סולמות המחוברים ביניהם בחלקם העליון ומתפשקים מהמרדעת.
המיטען הונח על גבי הסולמות ,ונקשר בחבלים שהודקו למעלה בעזרת ווי עץ זוויתיים .ברצפת פסיפס
מן התקופה הביזנטית בכיסופים נראה מארז מעין זה להובלה באמצעות הגמל )איור  :357א'(.
ניתן להניח שהובילו כלי חרס גם באמצעות השבכה ,שהיא מסגרת הקלועה מסיבי הדקל ,או בתוך
שני שקים שנתלו משני צדי הגמלים ,שהיו עשויים מצמר עיזים וגודלם היה תלוי בגודלה ובחוזקה של
בהמת המשא )אביצור  ,191 -189 :1976איורים  .(478 ,477יכלו להוביל את הכלים גם בתוך הסרביל -
שקים הקלועים מעלעלי תמרים )איילון  ,64 :1978איור  .(84להובלת כלי חרס שהכילו נוזלים  -מים,
שמן ,יין ,מוצרי חלב ועוד  -שימש המשתיל שהוא מסגרת הקלועה מחבלים השזורים מסנסני תמרים.
החל מסוף שנות השמונים של המאה ה 19-הצטרפו למערך ההובלה כרכרות דו-אופניות ,שהוכנסו
לשימוש על ידי הצ'רקסים )אביצור  ;192 :1976אביצור ושביט .(53 :1983
אין ספק בכך ,שהשיפור במערכות הדרכים הקל על השיווק ,הגביר את הביקוש והאץ את הייצור .כפי
שגאת הניח" :אילו היו הדרכים בארץ-ישראל טובות יותר ,אזי לכלי עזה היה שוק נרחב יותר" ) Gatt
 .(1885: 72מלבד ההובלה היבשתית שתוארה לעיל ,התקיימה הובלה ימית באמצעות סירות לאורך
החופים בין עזה ,יפו ,עכו וצידון )איור . (354גאת ציין את ההובלה הימית המתנהלת לאורך החופים
עד עכו .הוא כתב" :סירות המביאות סחורה לעזה לוקחות בחזרה כלים מתוצרת בתי היוצר בעזה"
) .(Gatt 1885: 72הפצה ימית דומה ,באמצעות ספינות מפרש ,התנהלה עבור כלי ראשיה אל-פוח'אר,
כפי שמציינת זבולון )זבולון .(194 :1978
מערך הובלה זה התקיים עד אשר נדחק על ידי הופעת הכלים הממונעים .קו מסילת הברזל לעזה,
שנחנך בשנת  ,1918שימש להובלה ולהפצה של תוצרת חקלאית ומוצרי מלאכה ,ובייחוד של כלי חרס
מעזה ,לאזורים צפוניים כמו החורן והבשן )יצחקי ויזרעאלי .(206 :1979
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איור  :354פריקת כלי חרס מספינת מפרש בנמל יפו ,רובם מחוץ לספינה ובתוכה שני כלים ,בתוך:
רוג'רס .5 :1984

איור  :355מינשא כפול הקלוע מחבלים שזורים מסנסני תמרים ,להובלת ג'ארות )ממשפחת כלי עזה
השחורים( על גב חמור או סוס ,בתוך :איילון  :1987איור .87
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א'

ב'

איור  :356א'  -הובלת ארבעה ג'ארות במינשא על גבי חמור ,בתוך .Wilson 1880 :ב'  -מסגרת
הנקראת משתיל ,להובלת ג'ארות על גב בהמה ,בתוך :אביצור  :1976איור .483

א.

ב.

איור  :357א'  -הובלת קנקני עזה בתקופה הביזנטית ביד מוביל גמל ,בתוך :כהן תשל"ט.22 :
מינשא להובלת ג'ארות על גב גמל ,אוסף המוזיאון לתולדות הבדואים ,מרכז ג'ו אלון.

ב' -

 .3תיקון כלי חרס
כלי חרס הם כלים שבירים .משנפגם כלי חרס או נשבר ,נזרקו חלקיו בדרך כלל בסביבה הקרובה.
לעתים ,מסיבות שונות ,תוקן הכלי השבור או הוסב שימושו של חלק מהשבר .מלאכת תיקון כלי
החרס ידועה ,ועקבות התיקון ניכרים בחורי מקדח ובחומרי מליטה עמידים שאטמו חורים ,למשל
בג'ארות.
בתקופות קדומות ,תיקון כלי חרס נעשה בכמה דרכים .הדרך השכיחה ביותר הייתה חיבור השברים
בהדבקה ,וחיזוקם באמצעות קשירת חבלים או גידים .הדבקים המקובלים היו שרפים למיניהם ,זפת,
ודבקים שהופקו מעמילנים או מעצמות בעלי חיים .לקשירת החבלים או הגידים נקדחו חורים
)איורים :358א' (359 ,שדרכם הושחלו חוטי הקשירה .כלי חרס שנסדקו או שהיו בסכנת היסדקות,
חוזקו בחבלים שנכרכו סביב הכלי ,כדוגמת דגמי החבל המעטרים כלים .לעיטורים התלת-ממדיים
היה תפקיד מעשי  -למנוע את החלקת החבל ולהגביר את קיבועו לכלי .מלבד החיזוק בקשירה ,נמשחו
פני הכלי בחומר או בחומרי מליטה על בסיס סיד ,וחומרים דומים אטמו חורים לא-רצויים .יהושע
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תיעד מלאכות רבות בתיאוריו את חיי היום-יום בירושלים בשלהי התקופה העות'מאנית ,ביניהן את
בעלי המלאכה שעסקו בתיקון צלחות ,קדרות וכלי חרס שבורים אחרים" .בעל המיקצוע שתיקן כלי
החרס נקרא מולג'ם )בערבית( ,או בלעכער )קדרה ,ביידיש( .זה היה מדביק שבר לשבר .הוא היה
בבחינת רופא ,המביא צרי ומרפא לכלים השבורים על ידי "תיקונים אומנותיים" .בעלות הבית היו
טומנות את שברי הכלים באחת מפינות המיטבח ,ומחכות למולג'מים ולבלעכערים; הללו סבבו בעיר
והכריזו על מלאכתם .כששמעו את קולם הוזמנו לחצרות הבתים לתקנם" .כלי העבודה של בעל-
המלאכה נישאו בתוך תיבת פח"" .הטרומבול ,המקדח ,היה מחובר למקל שבקצהו הושחל חוט.
האומן היה מניח את החוט ,שסובב את הסליל ,מסביב לאגודל שברגלו ומפעיל ,החוט היה עולה ויורד
ומפעיל את המחט שנקבה את החורים בשולי שברי הכלים .בתוך הנקבים שקדח היה קובע חוטי
נחושת קטנים ומכסה אותם בגבס" )יהושע .(61-62 :1978
אביצור ,שדן בחרשי העץ ,מתאר את השימוש בקשתנית המפעילה מקדח לקדיחת חורים ,ואף מביא
תמונות של קודחי חורים )איור :358ב'( בקשתנית )אביצור  ,164 :1976תמונות 432 427 ,426א'.(435 ,
נקבים שניקבו מתקני כלי חרס ,נמצאו בשברי קערות .עקבות מריחת גבס ניכרים בתיקוני ג'ארות
ממשפחת כלי עזה השחורים .סטבסקי מספר" :אם נגע הכד ונסדק ויצא מכלל שימוש ,טוחים
וסותמים את סדקיו בחומר" )סטבסקי תש"ו  .(67-66 :דר מציין כי חלק ניכר מכלי החרס שראה
בכפרי הבשן והחרמון ,היו מתוקנים במלט )דר .(280 :1977

א'

ב'

.

איור  :358א'  -חורי קידוח לתיקון במשארת או ערבה ,בית-גוברין ).( 15761 5165 750 3/95
ב'  -קדיחה באמצעות קשתנית ,ההופכת את תנועת ההלוך-חזור לתנועה סיבובית של המקדח ,בתוך:
אביצור 1976 ,איור .426
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א'

ב'

איור :359א'  -חור תיקון בקערה מתת-טיפוס כשקולה  ,1חורבות חלוצה .ב'  -חורי תיקון בערבה
)שמיפתחה  48ס"מ( .הדופן החיצונית צופתה בטיח שנועד לאוטמה לאחר התיקון )לזר ,135 :1994
איור.(6 :8

 .4השימוש בשברי כלי חרס וייצור אבקת חרסים
לעתים קרובות ,משנשברו כלי החרס תיקנו אותם .אולם כשהדבר לא התאפשר ,נכתשו החרסים
לאבקת חרסים למכירה .השימוש בשברי כלי חרס ,באגרגטים מחרס בגדלים שונים ,ובאבקת חרס
בחומרי מליטה ,ידוע במיוחד בבנייה .וולניי שעה שביקר בארץ-ישראל בשנים  1785 – 1783מתאר:
"המלט בו משתמשים ,ודאי הוא זה של היוונים והרומאים .כדי לעשותו כהלכה מקפידים הם
להשתמש בסיד רק כשהוא רותח :מערבבים בו שליש חול ועוד שליש אפר ושחק לבנים ,בתרכובת זו
עושים בארות ,בורות וכיפות אטומים" )וולניי .( 258 :1787
חוקרי ארץ-ישראל שעסקו בתיעוד הבנייה המסורתית מן התקופה העות'מאנית ,ציינו כי שברי חרס
בגדלים שונים נמנו על המרכיבים בחומרי המליטה ,ובטיח לתיקרות ולבורות המים ,שכלל גם סיד
ואפר) .(Klein 1881: 105, Canaan 1933: 23-24כנעאן מוסיף שבשנות העשרים של המאה העשרים
ראה בבריכת אל-שולטאן בירושלים אנשים השוברים חרסים .הוא מציין ש"המקצוע היה מכניס
וכיום אינו חשוב" ).(Canaan 1933: 23
יהושע מוסיף שאנשים רבים מצאו את פרנסתם מכתישת כדים ורעפים ,אותם כתשו בפטישים )יהושע
 .(61 :1978אביצור מציין שחרסים כתושים ,אותם הוא מכנה "שחק חרסים" שימשו בייצור כלי
הטין .הם נכתשו במעגילה שאותה גלגלו על החרסים ,ואלו הפכו לאבקה לאחר ניפויים )אביצור
 .(135 :1976אבקת חרס זו שימשה בעיקר בחומרי המליטה בבנייה ,בעבודות טיח  -במיוחד בטיוח
בורות המים  -בעבודות גבס וכיחול )מ"כוחלה" ,שהיא מאומנויות הבנייה אשר באה לסגור את
המישקים-פוגות שבין אבני הבנייה( )אביצור  .(134 :1976יהושע מציין שהיו אנשים שמצאו את
ֵ
פרנסתם ממכירת אבקת כדים ורעפים )יהושע .(61 :1978
סטבסקי ציין כי קנקני חרס תוקנו ,אך משנפסלו שימשו לצרכים שונים "אם נגע הכד ונסדק ויצא
מכלל שימוש ,טוחים וסותמים את סדקיו בחומר ,קובעים אותו בזוית החדר וכובשים בו את הזיית,
או ששמים בו את נחיל הדבורים ומשמש ככוורת .אם אין לכד שום תקנה ,משמשים שבריו כלי שתייה
לעופות שבחצר .את השברים הקטנים מניחים בתוך הטבון במקום חלוקי אבן ,או תוקעים אותם
בראש חומה" )סטבסקי תש"ו .(67-66 :על שימושים נוספים בשברי כלי חרס מספר אביצור :הם
שימשו בבניית תנורים וטבונים )אביצור  ,(113 ,109: 1976ולפעמים החזיקו תרנגולת בודדה בתוך כד
חרס שנפסל והונח על צידו )אביצור  .(68 :1976כדי חרס שימשו גם ככוורות לגידול דבורים ,כשובכים
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לגידול יונים וכלולים לדוגרות )אביצור  :1976איור ,190עמ'  .(70קראופוט ציינה ,שבסנג'יל הוסיפו
לחלק מכלי החרס שנעשו ביד ,שברי כלי חרס גרוסים כתחליף לאגראגטים מקלציט; זאת ,למניעת
סידוק בכלי חרס הבאים במגע עם אש ,לדוגמה קדרות הבישול ).(Crowfoot 1932: 187
שברי כלי חרס רבים ממשפחת כלי עזה השחורים נמצאו משולבים בבנייה :בטיח קירות ובריכות
מים ,במישקים שבין אבני הבנייה ובמילוי של אוטמי גגות הבתים .עובדה זו צוינה כתופעה על ידי
עארף אל-עארף ,המספר שתושבי עזה ,בעבר ובזמנו ,משתמשים לבניית תיקרות וקירות בשברי כלי
חרס ממשפחת כלי עזה השחורים )עארף אל-עארף .(274 :1943
שימוש בכלי חרס תמימים ,בכלים פגומים ובשברי כלי חרס ,מצאנו בתיקרות מיבנים מן התקופה
העות'מאנית ,שגגותיהם מעוצבים בקימרונות או בכיפות ,במג'דל ,ברמלה ,בלוד ועוד .המיבנים
עומדים בשלבי הרס ,ודרך החורים שנוצרו בתיקרותיהם ניתן לראות את אופן בנייתם .בפינות שבין
קירות המיבנים לבין מערכת הקימרונות והכיפות שנשאו ,במקום האוטם  -שהוא מירווח גדול שהיה
צורך לסותמו במילוי  -ראינו כלי חרס ושבריהם ,שנועדו למלא את החלל ולהקטין את העומסים
ממערכת הקירוי ומפינות המיבנה.
השימוש הנרחב בשברי כלי חרס בבנייה מלמד על זמינותם הרבה כתוצאה מייצור תעשייתי המוני.
לעומת זאת ,מיחזורם של כלי החרס בבנייה ,ותיקון כלי חרס שנשברו ,משקף מצב כלכלי קשה של
שכבות מסויימות בחברה.
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סיכום
משפחת כלי עזה השחורים היא משפחת כלי חרס הומוגנית ,שיוצרה על גבי אובניים ומאופיינת בצבע
האפור-שחור של כליה ,צבע שהושג בטכנולוגיה של צריפה מחזרת .מרכז הייצור של משפחת כלים זו
היה בעיר עזה ,ותקופת השיא בייצור הייתה ,ככל הנראה ,בשנת  ,1943שנה שבה פעלו ברובע הקדרים
 63בתי יוצר .כלי עזה השחורים יוצרו גם בעיירה פלוג'ה ,שם פעלו בתי יוצר מעטים .
לעוצמה של תעשיית כלי החרס בעזה לא היה אח ורע ברחבי ארץ-ישראל ,ובתקופת המנדט הכלים
הופצו ושווקו בשווקים של ארץ-ישראל ,סיני ,עבר-הירדן והגולן .את הגידול הבולט במיספר בתי
היוצר בעזה בין השנים  ,1943 – 1885ואת הרחבת הייצור לסביבותיה ,ניתן להבין לאור הדרישה
הגוברת למוצרי חרס ,כתוצאה מעלייה במיספר התושבים ומהשיפור במצב הביטחוני והכלכלי;
אוכלוסיית ארץ-ישראל הוכפלה במהלך המאה ה .19-להגברת הייצור של כלי החרס תרמו גם
התמורות הכלכליות שהתרחשו בארץ-ישראל במחצית השנייה של המאה ה ,19-תמורות שהביאו
לצמיחה כלכלית מואצת ,לגידול בתוצר הגולמי לנפש ,להתפתחות התחבורה ולשיפור באמצעי
ההובלה בראשית המאה העשרים.
טיפוסי הכלים הרבים שיוצרו משקפים מיגוון עשיר של מוצרים ,שבהם השתמשו תושבי העיר והכפר,
והבדואים .לשאיבת מים שימשו אנטלי החרס ,והדלו .להובלת המים מן המעיין והבאר שימשו
הג'ארה והעסלייה .לאיחסון המים שימש הזיר ולדליית המים מהזיר שימש המורטאס .להעברת
נוזלים שימש המשפך ,ולהרתחת מים  -הקומקום .משקאות למיניהם הוגשו בכוז ולשתייה שימשו
השרבה ,הכוראז ,הבריק וכוסות .לרחצה שימשו הכיורים .להבערת אש יוצרו כירות וכופחים ,ולהכנת
תבשילים שימשו סירי בישול ,קדרות ,מחבתות ומסננות .ללישת הבצק ולשמירת השאור שימשו
ערבות ומשארות .להגשת מיני מזון השתמשו בקערות במידות שונות .במכתשים כתשו פולי קפה
ותבלינים ,ואת החלב עיבדו ,הובילו ושמרו במחבצה ,במאחלבה ובבורנייה .לאיחסון מיני ירקות
ופירות 'בתנאי קירור' שימשה החידרייה ,ומיכסים שימשו לסגירת כלים פתוחים .למאור שימשו:
נרות שמן פתוחים וצבוטים ועששיות נפט מחרס עם פתיל וארובת זכוכית .לעישון יוצרו כוסיות
למיקטרות ,ולמעשני הנרגילות ייצרו כוסיות ,אבזרי שאיפה וכלים לגחלי הנרגילה .הדרבוקה שימשה
ליצירת מוזיקה בשמחות ובאירועים .בבית נדרשו לסיר לילה ולצעצועים לילדים .במקטרים הקטירו
כנגד עין הרע ופרעות .במרפסות ,בחצרות ובגנים השתמשו בעציצים ,ולבנייה פותחו ויוצרו הכיזאנים,
גלילי החרס למעקות ,הצינורות והמרזבים.
מרבית טיפוסי כלי החרס יוצרו גם בתקופות קדומות יותר ,וסביר להניח ,שייעודיהם והשימושים
שנעשו בהם ,היו זהים.
ייצור כלי חרס במרכז ייצור -העיר עזה ופלוג'ה שבפריפריה ,מערך בית היוצר ,זהות כוח האדם ,צורת
התאגדות היצרנים ,השיווק ,ההובלה ,ערכם היחסי של המוצרים ,תיקונם של כלי החרס ומיחזור
החרסים ,כפי שהוצגו במהלך המחקר ,יכולים לשמש מודל מדויק למה שהתרחש בעבר.
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הארכיאולוגיה טרם הציגה את יכולתה בתיעוד לגבי תרבותה החומרית של התקופה העות'מאנית
בארץ-ישראל .התיעוד האתנוגרפי ,שהשתמר בעבודות מאת אתנוגרפים ובספרות הנוסעים ,רב .אליו
מתקשרים התצלומים והציורים מחיי היום-יום בארץ-ישראל .יחדיו הם מהווים מקור מידע חשוב
להבנת השימוש שנעשה בכלי חרס ,דרך ייצורם והפצתם.
כלי חרס מגלמים הרבה יותר מאשר טיפולוגיה וסגנון; הם משמרים תופעות חברתיות-כלכליות
ואירועים פוליטיים-כלכליים .בהיקפי הייצור ובתפוצה של כלי חרס משתקף מצב ביטחוני ,בינלאומי,
מינהלי ,דמוגרפי וכלכלי של מערכת שלטונית .כמו על כל מוצר אחר ,גם על כלי החרס הוטלו מיסים
על ידי השלטון ,שניגבו באמצעות המערכת המינהלית.
לחלוקה המינהלית ולהסכמי הסחר יש השפעה על תפוצת כלי החרס .השפעה זו משתקפת בחלוקה
הרגיונאלית של כלי החרס .בחפירות בצפון הארץ ,במיוחד בעכו העות'מאנית ,לא נמצאו כלי חרס
ממשפחת כלי עזה השחורים ,ובבנייה לא שולבו כיזאנים וגלילי חרס למעקות מתוצרת זו; ואם ישנם
כלים ספורים ממשפחת כלי עזה השחורים ,הרי שהגיעו ביבוא אישי .לשוקי הצפון הגיעו כלי עזה
השחורים בעיקר בתקופת המנדט הבריטי ,כאשר החלוקה המינהלית ומערכת המיסוי שונתה.
אחת התופעות שעלו באופן בולט מן המחקר ,היא העובדה שכלי חרס דומים ,שנועדו לאותו שימוש,
באותה תקופה ,ובמקומות סמוכים זה לזה – זכו לשמות שונים .אפשר שהדבר נעוץ בהתפתחות
לשונית שונה מאזור לאזור ,שהיא בבואה של התפתחות תרבותית כללית שונה .במקרים מסויימים,
לכלי חרס זהים בעלי שם דומה היה שימוש שונה.
בכלי החרס ,בשימוש שנעשה בהם ,באופן ייצורם ושיווקם ובזהות צרכניהם ,לא ניתן להבחין
בסממנים תרבותיים ,אתניים ,לאומיים ,עדתיים או דתיים .קשה להבדיל בין מה שרכשו הבדואים,
לבין מה שרכשו הפלחים או העירונים .לא ניתן לדעת ,מי מהצרכנים היו פלחים מצריים שהיגרו
לארץ-ישראל ,או פלחים מסביבות עזה ,או האם היו אלו בדואים בבקעת באר-שבע ובנגב המערבי.
האם קדרת האורז שתיעד עארף אל-עארף היא קדרה לפול מצרי או קדרת חמין יהודית .האם בבריק
השתמש מוסלמי בלבד ,או האם גם יהודים או נוצרים נטלו באמצעותו את ידיהם.
טיפוסי כלי חרס ,הדומים לכלים ממשפחת כלי עזה השחורים ,יוצרו בצריפה מחמצנת ובצבעים
אחרים ,בבתי יוצר ברחבי ארץ-ישראל ויתכן שגם בעזה .השאלה לגבי מקור טכנולוגיית הצריפה
המחזרת וייצור כלי החרס השחורים  -האם מדובר בהמצאה של קדרי עזה ,או שמא מקורה במצרים
 נותרה ללא מענה .בסיכום הדוח הראשוני של סקר המיבנים ההיסטוריים ברמלה הניח פיטרסן) (Petersen 1995:100שהאדריכלות בעיר רמלה ,למן הקמתה של זו בתקופת בית אומייה ,הושפעה
מאדריכלות מצרית יותר מאשר מזו שבעריה האחרות של ארץ-ישראל ,בגלל מיקומה על דרך הסחר
המרכזית למצרים .אם רמלה כך ,האם קל-וחומר עזה היושבת בשער הימי והיבשתי הדרומי לארץ-
ישראל? ואם האדריכלות הושפעה ,למה שלא תושפע הקדרות? לדעת פוקס ,האדריכלות בעריה
ובכפריה של ארץ-ישראל היא פרי יצירה מסורתית מקומית .בכל אזור האדריכלות היא פרי התאמה
בין חומרי הבנייה המקומיים לבין המורשת התרבותית של הבנאים ושל המשתמשים ,וטביעת ידם
משתקפת בה ,ואופנת הכלים השחורים בכלל זה.
על פי הבנתי את המימצא הארכיאולוגי האתנוגרפי ,לא ניתן להקדים את מועד תחילת ייצורה של
משפחת כלי עזה השחורים קודם לשנת  ;1700והייצור עוד נמשך בראשית שנות השבעים של המאה
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העשרים .עובדה זו משקפת נאמנה את ההנחה ,שלא תמיד יש בכוחם של אירועים היסטוריים או
פוליטיים להשפיע מיידית על יצירה תרבותית חומרית .סאלר היה הראשון ,כבר בשנת  ,1923לתארך
נכונה את זמנם של כלי עזה השחורים .חבל שעמיתיו לא התייחסו לניתוח הסטראטיגרפי שלו,
ולפרשנות האתנוגרפית שכלל בדוח המסכם שכתב על חפירותיו בכנסיית סנט ג'והן בעין כרם .במשך
שנים רבות התעלמה הארכיאולוגיה מקביעותיו שלבסוף נמצאו נכונות .שנת  1700נקבעה על ידי
הבריטים להגדרתה של עתיקה מעשה ידי אדם .מה עמד מאחורי קביעה זו ,מה הקו המפריד בין עתיק
להיסטורי? בין פריט ארכיאולוגי לחדש? הרי לא יעלה על הדעת שהשנה מצוצה מן האצבע ,וכי
המחוקק הבריטי פשוט לא הכיר את ההיסטוריה או את הכרונולוגיה ההיסטורית .כנראה ,שהקביעה
לגבי שנת  ,1700מקורה בשוני התרבותי-חומרי בין התקופה שלפני שנת  1700וזו שאחריה .וכיצד
נחליט לגבי מהותה של עתיקה היום  -מאה או מאתיים שנה לאחר החלטתם של המחוקקים
הבריטיים?
מעת לעת עתידים להימצא טיפוסים נוספים של כלי חרס ממשפחת כלי עזה השחורים ,אשר יעשירו
את הקורפוס הבסיסי שהוצג ,קורפוס המייצג כלי חרס מחיי היום-יום )איור 360א'( בתקופה
העות'מאנית המאוחרת ועד  50שנה אחרי סיומה .משפחת כלי עזה השחורים היא מאובן מנחה
בתרבותה החומרית של התקופה העות'מאנית :וכדברי עמירן "הארכיאולוגיה של ימינו אינה חייבת
הסבר וצידוק על ערכה של הקרמיקה וחשיבות החרסים ללימוד העתיקות וחקר ההיסטוריה" שכן
"רוחה של כל תקופה משתקפת גם בקרמיקה שלה ,הרי הרוצה ללמוד את התקופה ילך גם אצל
חרסיה".

איור  360א' – משפחה עם כלי מכע"ש ,בתוך :סאלם ערפאת אלמביצ' :1994איור .28
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ABSTRACT
Chapter 1: Introduction
Gaza Ware is a homogenous group of pottery vessels characterized by its gray/black
color achieved through reduction firing of the vessels. The primary production center of
this ware was the city of Gaza, with a secondary center at Faluja, in the southern coastal
plain of Eretz Israel. The appearance and the development of this ware took place during
the Ottoman Period, beginning ca. 1700, and it continued to be produced into the British
Mandate period and through the establishment of the State of Israel, as late as 1975. Its
producers competed with one another for a share of the local ceramic market and
produced every possible form of vessel that could be utilized by people in the city and
villages, as well as by Bedouins, in the daily life. This group of pottery imitated vessels
made from metal, wood and stone, and special types were also produced and developed
as building material and any other possible use. These wares were inexpensive, of a good
quality, and were marketed in pottery shops and weekly markets and also by merchants
going door-to-door. In the beginning they were distributed in the province of Gaza, but
eventually penetrated into the Sinai, Transjordan, northern Israel and the Hauran. Their
color, distribution and ubiquity made this ware particularly prominent in the Late
Ottoman period and in modern times.
Our knowledge of the pottery industry in Eretz Israel during the Ottoman period in
general, and Black Gaza Ware in particular, is meager. The information about pottery
production throughout the country and the technological aspects of its production in
regards to the names and functions of the vessels is brief and sporadic. Researchers have
pointed out that the Ottoman Period is one of the most neglected archaeological periods
in the history of Eretz Israel. Few archaeologists have dealt with this time period in any
more than a cursory manner, and very few examples of pottery from the Ottoman Period
have been published. Most researchers emphasize that there is yet to be a comprehensive
study of Black Gaza Ware, despite its ubiquity, widespread distribution, and the fact that
the wares have received mention by Western travelers and researchers as one of the
primary industries in the country during the period in question.
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Since pottery finds represent the most frequently occurring artifact type uncovered, they
are of inherent importance to the archaeologist. Therefore the sherds from any given site
can be utilized to examine the site and to place it within its proper historical context.
Every human society maintains its own ceramic traditions that are faithful to its own
culture and styles. Local variations occur due to diffusion and adoption, the innovations
in skill and also revolutions in styles that come about in the wake of immigration.
Ceramic assemblages encompass the whole range of socio-economic and administrative
systems, and are influenced by economics, environment, and the potter himself. A variety
of aspects can be discerned in regard to pottery assemblages including recognizing their
source, production techniques, their functions, market demands, their value and social
ceremonies. The color and variety of types and forms of Black Gaza Ware, as well as
their availability and wide distribution, have made the Black Gaza Ware one of the
hallmarks of the Ottoman ceramic repertoire in Eretz Israel and the surrounding areas.
The beginning of the 19th century as a turning point in the Ottoman Period, dividing into
two phases, early and late. Three major events occurred around this time: 1) the
campaigns of Napoleon, 2) the death Jazer Pasha, the Governor of Acco/Acre, and 3) the
conquest of Eretz Israel by the Governor of Egypt (Muhammad Ali). The distribution of
pottery wares in general and Black Gaza Ware in particular during this period, was
influenced in part by administrative divisions and the system of taxation in Eretz Israel.
Although during the Ottoman Period, administrative changes took place from time to
time, the status of the city of Gaza as the capital of the southern district of Eretz Israel
was maintained. In the British Mandate period, Eretz Israel became one administrative
unit, and international trade agreements brought about the marketing of Black Gaza Ware
in northern Eretz Israel and the Hauran. Thus it is possible to explain the growth in the
number of pottery workshops in Gaza due to the growing demand for this product. This
growing demand for this ware was strongly connected to the increase in population,
which occurred for natural reasons and immigration. Between the years 1885 and 1943,
the number of pottery workshops in Gaza rose from 17 to 69. The increase in production
was the result of the rise in population throughout the 19th century, during which the
population of Eretz Israel doubled. However, demographic growth was not the only
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factor in the increase in production of the Black Gaza Ware; the economic expansion that
took place in Eretz Israel in the second half of the 19th century brought about an increase
in the standard-of-living, as well as political stability.
The study of the material culture of Eretz Israel during the Ottoman and British Mandate
periods is only just beginning, and only a few researchers and archaeological expeditions
have dealt with this time period. The archaeological research has focused upon the study
of clay tobacco pipes and hand-made wares. Only a few researchers have dealt with the
imported glazed pottery and porcelain wares. Thus there has been the mistaken
impression that there was hardly any production of pottery during the 400 years of
Ottoman rule in Eretz Israel. In spite of this, Western travelers and ethnographic
researchers referred to the pottery industry as one of the most important industries in the
Middle East that could be found in every city and a number of villages.
Chapter 2: Pottery Production in Eretz Israel during the Ottoman Period.
Information about pottery production during the Ottoman Period in Eretz Israel in
general, and the production of Black Gaza Ware in particular, has been provided by
ethnographic studies and a number of accounts by western travelers. It appears that
centers of ceramic production for vessels, tobacco pipes, and water pipes were located in
Gaza, Faluja, Hebron, Jerusalem, Ramle, Lod, Jaffa, Nablus, Nazareth, Haifa, Acco, and
the village of Jabba. In addition to the wheel-made vessels, hand-made vessels were also
produced, particularly in villages for personal use. The production of the hand-made
pottery has been documented in Kfar el-Lavad east of Tulkarem, in Singil, in Balata, in
Ramallah, in el-Jib, in Nahlin, in Scopia in the Golan Heights, in Ta’annach or that
vicinity, and in private houses in Jerusalem. A number of villages became well known for
local production of hand-made vessels, and these wares were marketed in pottery shops
alongside wheel-made vessels. This was the case in regard to a type of cooking pot from
el-Jib (Gibeon), and the case of storage jars from Singil. Hand-made vessels were usually
made by women, as a part of their household chores, and small-scale crafts in their
villages. On the other hand, pottery workshops were a professional activity and were
organized into guilds created to protect mutual interests. The production center of Black
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Gaza Ware in Gaza is an illustration of 4 units in which a string of production activities
were carried out: levigation tanks, pottery wheels, areas for drying vessels before firing
and kilns. The kilns in Gaza were characterized by having a firing cell with a domed roof,
which was perforated with round holes that allowed for heat to rise from the furnace to
the firing chamber. Heaps of wasters would be located near the kilns, as well as stacked
vessels waiting to be marketed and sold. The color of the Black Gaza Ware was a local
development of the Gaza potters and not technology brought from Egypt.
Chapter 3: Sources of Information concerning Black Gaza Ware
Knowledge concerning Black Gaza Ware has been gathered from four sources: 1)
archaeological excavations; 2) surveys; 3) ethnographic studies and literature by western
travelers; 4) photographs and lithographs. Black Gaza Ware has been noted in a number
of archaeological excavations of sites dated to the Ottoman Period. In general, specific
dating for finds in excavations of Ottoman sites is difficult due to modern intrusions and
disturbances of archaeological strata. In addition, there is a lack of stratified and welldated assemblages. It is rare to find assemblages that can be dated with other
archaeological material, i.e. coins, glass, glazed wares, or even hand-made or wheelmade vessels with a long history of production. Three types of the surveys have been
used as an important source in building a corpus of Black Gaza Ware. The first is the
publication of an ethnographic survey of the southern Golan Heights. The second source
is the systematic archaeological surveys carried out by the Israel Antiquities Authority in
conjunction with the Israel Archaeological Survey. The third source is subject-specific
surveys, fieldwork that was carried out as a part of this study.
An additional source of information concerning the Black Gaza Ware during the Ottoman
Period is the writings of western travelers and ethnographers. Ethnographic studies were
published only toward the end of the 19th century. Prior to that, the writings of western
travelers took place in the East in general, and in the Holy Land in particular. Finally, a
variety of drawings and lithographs that portray Oriental art are one of the most important
sources for the material culture of Eretz Israel in the Ottoman Period utilized in the
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present study. It is possible to learn a great deal about the daily life of people in Eretz
Israel and the forms and functions of pottery vessels from these drawings.
Chapter 4: The Typological Divisions of Black Gaza Ware
The group of pottery as termed Black Gaza Ware is, by definition, an assemblage of
various ceramic vessels that share common characteristics in form and treatment. The
term “type” has been chosen to represent details within the assemblage. The types have
been broken down into groups of vessels that have similar functions and uses, such as:
water vessels, vessels used for preparing food, smoking vessels, etc. Each type has been
has been divided into subtypes. These are groups in which some types have the same
name and function but differ morphologically. Forty-six functional types of vessels are
presented, and a few of these have subtypes that do not belong to the Black Gaza Ware
assemblage. For three types have there is no evidence to show that they were produced by
potters making Black Gaza Ware, but it can be assumed that the potters in Gaza produced
all of the types that were circulating and thus it is only a matter of time until this is
confirmed. In the catalogue I have discussed bowls and “sugar jars” in spite of the fact
that these were not part of the Black Gaza Ware repertoire, simply because they have
chronological significance.
In general, complete or whole vessels have been represented because only complete
forms allow us to understand the function and use of the vessel, its distribution, and the
production technology. A corpus of whole vessels allows us a proper division for types
and subtypes. It is hoped that when other complete or whole vessels are found in future
studies that they will be added to this corpus. The description of the vessels and their
decoration is done here according to the guidelines for describing pottery used by the
Israel Archaeological Survey. The color of the Black Gaza Ware is homogenous: shades
of black-gray, gray and black. These are the colors that appear on the surface of the
vessels and in their sections. The description and dimensions of the vessels is
accompanied by drawings and photographs.
The vessel types have been broken down into twelve groups which encompass their use
and function, and it should be pointed out that certain vessels could be used for a number
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of functions. However, the main functions were a primary determinant as to their
assignment to a particular type. Several of the vessels have a number of functions, for
example: water vessels were also used for oil, wine and various juices, and they are
described in the presentation of types within the catalogue.
1) Water Vessels: for drawing water A1 – ceramic antillia, A2 – dalu, A3 – jarrah, A4 –
assiliyeh; for storing water, A5 – zir; for dipping water A6– mortas; for funneling liquids,
A7 – funnel; for boiling water A8 – kettle; for serving water A9 – kuz; for drinking A10
– sharbeh, A11 – koraz, A12 – brik, A13 – glasses; for washing A14 – basins.
2) Vessels used for heating and as braziers: brazier B1 – kophah.
3) Vessels used for food preparation: for cooking C1 – mixing bowls; C2 – cooking pots;
C3 – frying pans; C4 – strainers; for preparing dough: C5 – areva and misheret; C6 –
mortars, C7 – sugar jars.
4) Vessels used for serving food: D1 – bowls.
5) Milk vessels: E1 – churns, E2 – pails, E3 – bornia.
6) Vessels used for storing food: F1– chedria, F2– lids.
7) Vessels used for lighting: G1 – lamps, G2 – lanterns.

8) Vessels used for smoking: H1 – pipes, H2 – nargilla (water pipe) cups, H3 –
accessories, H4 – receptacles for coals
9) Vessels used for making music: I1 – daborka.
10) Household vessels: J1 – chamber pots, J2 – toys, J3 – incense burners.
11) Landscaping vessels: K1– flower pots.
12) Building material: L1 – kezan, L2– ceramic cylinders, L3 – ceramic pipes, L4 –
drains.
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The description of the names and functions of the Black Gaza Ware was one of the
primary aims of this study. For that purpose, ethnographic studies that dealt with pottery
and potters documented in the production of traditional pottery types in this area were
studied. Interviews with the Bedouin inhabitants of the Beersheba and Arad valleys and
villages in the Hebron area were conducted. Two descriptions of the Black Gaza Ware
pottery were highlighted. The first was an essay by Gaat in 1885, in which eighteen
pottery types and their descriptions were presented. The second was by Aref el-Aref in
1943, in which seven types were described, one of which was not included in the first
study.
Decoration on the Black Gaza Ware is minimal and when it does appear it is confined to
four characteristic styles: 1) plastic rope decoration 2) combed decoration on the vessel
before firing, i.e. incisions, pricks, line combing, wavy-band combing, incised letter and
in one case flowers, 3) decoration is in natural pigments, the most common pattern is the
“tree of life”, 4) painting on vessels carried out after firing using industrial paints, in the
form of the “tree of life” or straight or wavy lines. Decoration is limited to a few types of
water vessels such as the jarra, the brik, the basin and clay mortars. The paucity of
decorations is due to the minimal investment in the production process, which is a
characteristic of cheap, industrialized production. In a few vessels, the decoration is
actually functional and was used in order to separate its use from other similar shaped
vessels.
Chapter 5: The Chronology of the Black Gaza Ware
Archaeological studies of material of the Ottoman Period include several possible dates
for the beginning of the production of the Black Gaza Ware. There are those who view
the beginning of the production of this type of pottery already in the Mamluke Period,
while others date it to the Ottoman Period together with the appearance of tobacco pipes
at the end of the 16th century. Ziadeh has noted that a third group of wheel-made pottery
vessels was from Ta’anach, and that these are characterized by their black color and
sandy texture that was produced and is still being produced today in Gaza. This
assemblage appears in small quantities in stratum 8, dated to the second half of the 17th
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century, and the quantity increases in later strata (Ziadeh 1995: 220). Saller, in his
excavations at St. John’s near Ein Kerem near Jerusalem, suggested dating the ware to
the 18th or 19th century (Saller 1946: 178). In their study of land snails found together
with Black Gaza Ware pottery, Rosen and Goodfriend (1993) suggested that the
production started in the year 1700. To date, no sugar jars made from Black Gaza Ware
have been found, and there is no evidence that they were ever produced in this material.
Historical, ethnographic and archaeological data attest to the end of the traditional sugar
industry in Eretz Israel towards the end of the 1700s. Historical writings of researchers
and western travelers note that the Black Gaza Ware tradition only began to be published
at the end of the second half of the 19th century, and at that time the Black Gaza Ware
tradition became synonymous with the city whence it was produced similar to other
products that have been synonymous with their places of manufacture. Circumstantial
evidence about the pottery production in Eretz Israel in general and Black Gaza Ware in
particular, can be found from the testimony of Voleney during his travels in Eretz Israel
in 1783/4. He described construction methods using kezans and ceramic cylinders used
for railings emphasizing that this was an ancient innovation of the East. An analysis of
the date of a number of buildings using kezans and ceramic cylinders does not allow for a
date earlier than the year 1700. These vessels were still being produced as late as the
1970s. The decline of that industry is clearly associated with the War of Independence
and the creation of the State of Israel in 1947/8. These events brought about the cessation
of pottery production in areas inside the State if Israel, for example at the village of
Faluja in the southern coastal plain. The industry continued to exist in the Gaza Strip and
probably along the coast as far as el-Arish in Egypt. In Hebron, and other towns in Judaea
and Samaria, the traditional pottery production continued, and possibly a black pottery
ware was produced there in order to compensate. In the wake of the Six Day War and
economic changes in Judaea and Samaria, the Gaza Strip and Sinai, brought about the
end of production of Black Gaza Ware and the production of other traditional wares in
these areas. Today only a limited number of the pottery workshops operate in Gaza, and
they produce landscaping articles. The production is done in the same kilns using the
same potter’s wheels within a family framework, including women and children. These
vessels include the light reddish-brown planting pots that are being marketed in Israel and
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abroad. These vessels are the last testimony of the rich and varied pottery tradition of the
Black Gaza Ware.
Chapter 6: Other Aspects of the Ceramic Industry
The production of Black Gaza Ware as an industrial product required a efficient
marketing system since the products of the workshops were sold directly to customers or
were ordered. Most vessels were bought by big merchants who distributed them in
permanent pottery shops or the weekly markets that took place in towns and Bedouin
centers that farmers and bedouins frequented. Wandering salesmen moved from village to
village and from house to house, bringing vessels directly to customers. The distribution
of products took place using pack animals – camels, donkeys, and mules. Special wooden
crates were developed using wood and ropes made from date trees. From Gaza, vessels
were transported by boats and ships that sailed along the coast to Ashkelon, Jaffa, and to
the north. This system of transportation eventually changed with the development of
modern roads, wagons, motorized vehicles and trains. Pottery vessels that were broken or
cracked were fixed. Fixing broken pottery vessels was an art that was practiced by
experts who traveled from village to village and from neighborhood to neighborhood
proclaiming their skills. Sometimes it is possible to see traces of the repairs in the form of
holes drilled into the walls of vessels and traces of adhesives. Repaired vessels were used
by the poor, some of them were used in order to feed livestock or for raising bees and the
like. Pottery sherds were used as fill to seal holes in rooftops, and were used in plaster on
buildings or in the spaces between stones of buildings. Pottery sherds were collected and
ground into powder, the powder being sold as a main adhesive material in waterproofing
cisterns. The mass production of Black Gaza Ware pottery is similar to the mass
production of the pottery vessels in the Byzantine periods in the Gaza and Ashkelon
regions.
Key Words: pottery assemblage, technology, production, typology, function, marketing,
transportation, cycles, chronology, demography, administrative divisions, taxes.
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