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 11.20.11 ___________ 1 שיעור

  בתבנית. בד"כ יוצרו נרות

 20.1102. ___________ 0 שיעור

כמכסה של כלים אחרים או כמשפך. לפעמים, השתמשו בהם כמילוי בבניית  –לפעמים עשו בכלי חרס שימוש משני של מחזור. למשל 

 כבשנים. אז, אפשר לראות סימנים של חירור לצורך חיבור לחוט, או של ליטוש וחיתוך מכוון של הקצוות של החרס.

 לפנה"ס 835-333        התקופה הפרסית: כלי חרס מייצור מקומי

ישראלית -דתי המורכב בארץ ישראל בתקופה הזו, אחרי הומוגניות יהודאית-על פי מקורות היסטוריים, יודעים על ההרכב האתני

בארץ עד חורבן בית ראשון. ערב רב של עמים נראים. יהודאים באזור יהודה; פיניקים בחוף; שומרונים בשומרון; אמונים מואבים 

-ערביים -שבטים צפון –לפלוש לדרום יהודה כבר מסוף תק' הברזל ועוד יותר בפרסית. נבטים  ואדומים בעבר הירדן. אדומים החלו

. המחוז נחלק לפרובינציות, ולכל אחד היתה עיר 5-אדמיניסטרטיבית, א"י נכללת במחוז )ָסְטָרְפָיה( ההחלו להופיע בתקופה הזו. 

 מנהל משלו. 

 / שטוח/  בסיס טבעתה"מאובן מנחה" של התקופה הפרסית. הוריאציות:  מורטריה )קערות כתישה(:

הטין מאוד גס. הדופן הפנימית יחסית מוחלקת. הקערות כבדות יחסית, היו צריכות להיות  דיסקוס.

חזקות. נועדו לכתישת מזון. מאפיינים: שפה עבה, מעט מקופלת החוצה לפעמים. הדופן החיצונית 

 אפרפר גס תמיד. -כתוב-, הבסיס "טבעת" מוגבה. הצבע צהבהב"גלית". החל משלב מסוים

מזוות. נמשכות שנים רבות עם שפה פנימה. חלקן מחופות אדום.  :כדוריות-מעוגלות, חציקערות 

 ללא שינויים. קשה לתארך אותן על כן. 

מסופוטמית. צריפה -בבלית-במסורת של הקראמיקה האשורית :אובליות-קערות מזוות, חצי

 מתכתית, דק, טין נקי. מוחלקות ביד/בבד מסביב. מה שנותן להן אפקט נעים. ספל שתייה אלגנטי.

אדמדם. -הם כדוריים, סגורים. חומר טיפוסי חום :סירי בישול

בד"כ דיי גס. מכיל חסמים מסוימים שמחזקים את הטין ומאפשרים 

 להיות חסין לחום. עובי יחסית דק לפיזור אחיד של חום. לכלי 

 

  שימשו להגשה וערבוב של מזון.  :קדרות

 

 מאורכות, נפח יחסית גדול. לטבילה בחבית/קנקן ולהוציא איתן נוזלים. :דלייה פכיות

 

הפייה  הכילו כנראה חומרים יחסית יקרים. :פכיות "בושם"

יחסית קטנה, כדי שהחומר לא יתנדף. הגוף יחסית עבה, כדי 

 שלא יישבר. 

 

כלים שהחזיקו כמות גדולה יותר של נוזלים. נועדו פכים: 

מועד יחסית של -להגשת מזון בזמן סעודה או אחסון קצר

 נוזלים. 

 

 

סימטריים. נאד גדול. רחב יותר בצד אחד -כלים א צפחות:

וצר יותר בצד שני. הטפר הוא בפנים )לפעמים הוחלק(. את 

י אמור להיות קשור לאנשהו להכהצואר והידיות הדביקו. 

 )בהמה/אדם(. 

 

 עם צביטה: תמונה קנקן

 תמונה :בקבוקים דמויי גזר
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חלקם עם מנוונות עיטוריות. -חלקם עם ידיות בקבוקים:

 זיווי מסוים.

מאובן מנחה" פיניקי לכלים " מכותפים:)פיניקיים( קנקנים 

שימשו בסחר ימי. הצורה לא הסגורים. כתף מאוד מזווה. 

עומדת בפני עצמה. צריך לעמוד בתוך קן למשל. בהובלה 

אין צוואר. כתף חדה בים. אמורים להיות עמידים בטלטול. 

 ושפה מעובה. 

 

 )צילום( להעמדה בבתים. –קן 

-בהתחלה צורה דו: ייצור בקפריסין. בעלי ידיות סלקנקנים 

ידיות גדולות אופקיות, קונית. בד"כ צואר קצר מאוד. שתי 

  דמויות סל.

 

 

 קנקנים דמויי שק: 

 

יוצרו כקערה פתוחה עם שפה רחבה,  פתוחים: –נרות 

 לפעמים רואים שרידי פחם. . כשאח"כ עשו לה צביטה

 

מופיעים לראשונה בתקופה זו. השפעה  סגורים: –נרות 

חלקם כלי ייבוא. הצמיחו זרבובית קטנה עם חור יוונית. 

הם לפעמים יש גם ידית עיטורית קטנה. עבור הפתיל. 

החליפו את הנרות הפתוחים. המקומיים עפ"י הדפוס 

 המיובא נעשו ללא חיפוי שחור או מירוק.

 

 21.23.11 ___________ 3 שיעור

 ייבוא יווני:מכלים 

כלי הגשה, אכילה, נוי, כלים בעלי שימוש ספציפי בטקסי קבורה/פולחן. מופיעים בכמויות הרבה יותר קטנות מאשר הקראמיקה 

 המקומית.

כלי גדול, מיכל מסחרי שנועד לשנע כמויות סחורה גדולות. בנוסף, יש "אמפורות שולחן" קטנות/בינוניות שנועדו להגשת  אמפורה:

 כמויות נוזלים קטנות יותר בזמן סעודה. בסיס שטוח בד"כ )בניגוד לבסיס המחודד של המסחריות(. 

ה:  ִליקֶּ  פֶּ

 גבוהים ורחבים שנועדו לערבוב יין ומים.  :קרטרים

 קרטר וולוט עם ידיות בצורת כותרת יונית. 

 קרטר סל: דפנות נוטות החוצה ושתי ידיות אנכיות נוטות כלפי מעלה.

 קרטר עמוד: ידיות ישרות בצורת עמוד.

 קרטר פעמון: נראה כפעמון הפוך.

 טקסי קבורה/אבלות.  קטן וצר ששמש לנסך של שמן בטקסי קבורה למשיחת המת. נמצאו בקברים. העיטורים מתארים ךלקיטוס: פ

 אוינוכיה: פכים קצת עגלגלים. שימשו להגשת יין/שמן. פכי מזיגה. שפה תלתנית צבוטה.

 קיליקס: מעין "קערת פירות" עומד על רגל. כלי אלגנטי. נועד להגשה.

 סקיפוס: ספל אישי.

)על רקע  ואח"כ דמויות אדומות)על רקע אדום( טכניקות עיקריות עוקבות: דמויות שחורות  2הקראמיקה היוונית המצוירת ב

 . שחור(

 נשים בהירות יותר. העומק בדמויות השחורות רב יותר. הדמויות הלבנות יותר חד מימדיות. –הדמויות הבהירות על הרקע האדום 
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 חיפוי שחור מבריק )דמוי זיגוג(. בסיסים של חלק מהכלים נותרו ברובם לא מחופים.  במקביל, ספלים:

 ---קערות: 

כפות דקלים או עיטורים צמחיים אחרים, הוטבעו על בסוף התקופה הפרסית וראשית התקופה ההלניסטית,  עיטורים מוטבעים:

 הכלי. בנוסף, דוגמה משוננת שנגללה. 
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בסיס מוצק קצר עם שקע במרכז. שפה מוטה שנוטה החוצה. בסיס צר מאוד/מחודד להעמדת הכלי בסחר הימי.  ת:יו  מ  אמפורות ס  

 ראשית תופעת טביעות חותם אדמיניסטרטיביות מתחילות להופיע כאן לפעמים.

 

כתף מזווה בחדות, גוף קוני צר וארוך. אמפורות כיו סיו ת: 

בסיס מוצק שממשיך ישיר את הגוף. ידיות ארוכות שיוצאות 

 מקצת מתחת לשפה. 

 

רחבים ונמוכים יותר.  מערביות:-אמפורות אגאיות דרום

 תופסים יותר מקום. עדיין, שימשו בסחר הימי.

 

חוזרות לצורה היותר  אמפורות פרוסיות ותסיות:

קלאסית נפוצה של אמפורות בסחר הימי. שוב פונקציונאלית 

 צורה קונית אופיינית. 

 
  איטליות:-אמפורות גרקו
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 לפנה"ס 1-3מאות         התקופה ההלניסטית הקדומה

לא הצליחו לשייך כלים מסוימים כתלמים/סלווקים. אפילו 

 בקראמיקה מיובאת.

 ייצור מקומי:

כדוריות ומזוות. -שפה נוטה פנימה. חציצלחות וקערות: 

 צריפה יחסית טובה. דופן דקה. החומר בהיר יותר. 
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קערות מקומיות ששמרו על אותה צורה שמרו על חיפוי. 

צביעה דיי גסה שמכסה את  בין חיפוי שחור ואדום.המשחק 

 חוסר האחידות בחיפוי מאפיין. הכלי מבפנים ומבחוץ.

קערות שטוחות, רחבות בד"כ. שפה נוטה  קערות דגים:

לתחתית יש שקערורית עמוקה בחדות כלפי מטה, די רחבה. 

 בפנים. 

 

מאפיינים את  יש חיפויים שחורים מבריקים או מט.

 התקופה.

ידיות דופן דקה. שפה נוטה פנימה.  –סקיפוס  גביעים:

 . 8מעוכה בצורת  "צבוטות"/"בהונות".

 

  קדרות:

 

 מאפיין מאוד את התקופה ההלניסטית. לגינוס:

 

  פכים:

 

הרבה יותר קטנים מהאמפורות ידיות.  2 אמפורות שולחן:

 הרגילות. הידיות על הצואר או על הכתף. 

 

 סימטרי.-כלי א צפחות:

  

משנות קצת צורה. דופן עבה  )מורטריה(: קערות כתישה

 יחסית וכבדה. קערה פתוחה ורדודה. 

 

בסיס שטוח לגמרי. ידית/שתיים אופקיות  :"טסי אפייה"

 להוצאה והנחה בטאבון/כיריים/מתקן בישול כלשהו. אולי 

 

הרבה באים עם מכסים תואמים. מופיע קערות בישול: 

 לראשונה בתקופה ההלניסטית.

 

צילוע יחסית רדוד. ידיות אופקיות או אוזן.  בישול:סירי 

 השפות שונות. או פשוטות יחסית או משולשות/מעובות.
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בד"כ צוואר קצר, זקוף ידיות סרט )שטוחה ודקה(.  -מאפיין

בגלל שהיו דקים, הבלאי היה דיי גבוה.  או מעט נוטה פנימה.

הסברים שונים ניסו להציע פרשנויות ייתרונות זיווי לפיזור 

לפעמים השינויים הצורניים  לא הוכח. –חום וכו' 

הטיפולוגיים של הכלים מרובים יותר בכלי בישול, כיון 

שייצורם היה בכמות גדולה יותר מה שאפשר התפתחות 

 צורנית מהירה יותר.

 

לא יודעים  –פכיות קטנות )דלייה ובושם(  כלי מיכל קטנים:

מה שימש למה. חיפוי אדום וחום אופייני. טיפוסיות לתקופה 

ההלניסטית למרות שהצורה ממשיכה מהפרסית. הרבה 

לא אמור פעמים רואים נזילות צבע )גימור לא מאוד מעולה(. 

 להיות יפה. שימושי.

 

ס"מ. דופן עבה,  22-25אמפורה. -מיני אמפוריסקוסים:

 לשמירת נוזלים. 

 להוסיף -אין ציור 

מופיע "מאובן מנחה" לתקופה.  בקבוקים "דמויי כישור":

לראשונה בתקופה ההלניסטית וממשיך. מגוון גדול, אך 

בגדול: כלי עם צוואר ארוך, בסיס קצר. בד"כ עם רגל קצרה 

בליטה באמצע הגוף. מאוד  –ומתארכת עם הזמן. הגוף רחב 

נפוצים בכל מקום ואזור. בד"כ בלי חיפוי/עיטור. לפעמים עם 

דופן עבה. דיי חיפוי אדום. כנראה יוצרו בהשפעה זרה. 

כנראה שימשו לאחסון  כבדים. נמצאים לפעמים שלמים.

 בשמים/משחות.

 

בינוני. שפה מעובה כלפי חוץ -מאפיין את אזורנו. בטן מתרחבת. בסיס מעוגל. שתי ידיות אוזן גדולות על הכתף. צואר קצר קנקן שק:

 הרבה חסמים.בד"כ. עשוי מטין בהיר גס. 

 פערוריים )ללא שפה(. אולי נוחים יותר לתעבורה ימית. ידיות מודבקות לכתף. לפעמים צילוע. המשיכו :הקנקנים הפיניקיים

 לתקופה הרומית בשינויים קלים.

 פיניקי   דמוי שק

פיה מאורכת. גוף כדורי. הבסיס והפיה הודבקו בשלב השני.  מחופים שחור.מסמלים שינוי והמשכיות מקודם. נרות סגורים.  נרות:

לצידם היו נרות ששמרו על אותה . קשתלפעמים הפיה נהיית בצורת יוצרו באובניים. לפעמים הוספו ביד בליטה/שתיים כידיות נוי. 

חלקי תבניות שחוברו( אפשר לראות לפי העיטור שלא נעשה ביד, אלא שהוטבע בתבנית.  2צורה, רק שנעשו בתבנית של נרות )ב

לפעמים העיטור רק על חיפוי אדום/מט גם בנרות. עיטור רדיאלי פשוט. לפעמים עם כפות דקל מסוגננות. מוקפד וסימטרי יותר. 

 חדק. בסיס ה

 

 היו כלים ייעודיים לעניין, עם זרבובית מאוד קטנה, ידית בניגוד לזוית המילוי.  כלי מילוי לנרות:
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 11.23.11 ___________ 2 שיעור

 כלי יבוא:

קערות . מזרח אנטוליה(-סורי/דרום-יוון ובלבאנט )באזור החוף הצפון-יוצרו ביוון ובאיי :("Megarian")קערות עשויות בדפוס 

קטנות יחסית )מעין ספלים עמוקים(. פרופיל יחסית מעוגל. שפה נוטה החוצה. בסיס דיי שטוח, לפעמים מעט קעור מלמטה. העיטור 

הוא שמאפיין אותן. עד היום ראינו רק כלים שנעשו באובניים. כאן, עיקר הכלי נעשה בדפוס )שהיה עשוי מחרס צרוף(. העיטור הוא 

עט את כל הדופן החיצונית ואף את תחתית הקערה. פנים הקערה לא עוטר בד"כ. הקערות נעשו מטין איכותי בד"כ חיצוני. מחסה כמ

לבסיס דגם צמחי בד"כ. גוף הקערה כהה. -חופו בפנים ובחוץ בד"כ בחיפוי אדום, גם עם משחקים של שחור/חוםהם עדין בהיר. 

 ת.מחולק לרצועות )רגיסטרים( של עיטור. השפה בד"כ לא מעוטר

 

מבחינה צורנית וגם המירוק המשך של הקראמיקה האתית המחופה שחור של סוף התקופה הפרסית.  :'המדרון המערבי'כלי 

י שולחן/הגשה השחור המבריק מראה המשכיות. בנוסף, התוספת היא עיטור בצבע לבן. יש כאן כלים פתוחים וגם סגורים. אלה כל

וגם אמפורות/פכים/לגינים קטנים שעוטרו באותה טכניקה. החיפוי השחור המבריק מכסה  ספלים או צלחות פתוחות –יוקרתיים 

מופיעה מהתקופה כמעט את כל הכלי או את כולו. העיטור הלבן הוסף ביד. לא מאוד סימטרי. יחסית פשוט )גאומטרי/צמחי(. 

אין הרבה דוגמאות של זה בארץ. הרבה יחסית התגלו ההלניסטית הקדומה ולאורך כל התקופה ההלנסיטית בשינויים קלים. 

 ור מגולף של פסים אנכיים עמוקים )מחקה עיטור בדפוס(.לפעמים יש עיטים/אתרים חופיים. -בדור/יבנה

  

 

לפנה"ס ועד סוף התקופה ההלניסטית ולתוך התקופה הרומית הקדומה.  2הכי נפוצים מהמאה ה סיגילטה מזרחית:-כלי טרה

במרכזי ייצור זהים . )חוף פיניקי וכו'( חס לאדמה שרופה. משתמשים בו לתיאור הכלים. הם יוצרו במזרח הים התיכוןהמונח מתיי

כתום דיי אחיד -חיפוי אדום -מגוון גדול של כלים פתוחים/סגורים. מאפיין ברוראו שכנים לאלה של הכלים העשויים בדפוס. 

השפה נוספה לפעמים  יש קערות עגולות עם שפה דיי ישרה, בסיס טבעת דיי עמוק.אין כמעט משחקי דפוס, שינויי צבע. . מט/ממורק

 הכלים הסגורים חופו רק מבחוץ. הטין עדין.  לכלי, כשהיא עשויה בדפוס )סימני פסים רוחביים(.

 

   



 עדי הלפרן
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בצורת. מקום לפנה"ס. יובאו מחוף אנטוליה. טין גס ללא חיפוי. עשויים  2מאה . )ורק בערי החוף( נדירים למדיי י חימום ניידים:נ  כ  

הקצוות העליונים של באזור השפה שנועדו להנחת כלי מעל. פנימיות בליטות  3 יש להםהשפעה יוונית. להכנסת פחמים במרכז. 

 )גבר מזוקן עם קרניים(.  ירִט הסָ  - הבליטות עוטרו, בעיקר בראשים של אלים מיתולוגיים

 להוסיף תמונה

 

ידיות גבוהות  2כלי דיי גבוה, צואר ארוך וצר. צורתם הכללית דומה. ימית של יין )ברודוס/איי יוון האחרים(. אמפורות יבוא: 

טין בהיר. דיי איכותי. צרוף בטמפ' גבוהה. מעלות. גוף קוני ארוך שמסתיים בבסיס מעובה.  02וארוכות. זוית של כמעט 

החלק העליון של הידיות )בד"כ שתיהן( הוטבעו בחותמת. טביעות/חותמות שנעשו על הידיות חשובות. מוכרות בעיקר מהאי רודוס. 

ועל שיווק והאחרת את שמו של הפקיד הבכיר שאחראי באותו פרק זמן על אזור מסוים נושאת את שם יצרן היין )ביוונית( החותמת 

התביעות את הפקידים לשנים שבהם פעלו.  ידועה מרשימות שמציינותבנוסף, מצוין שם החודש. השנה היין באזור. 

  עגולות/מרובעות. השושן הצחור מסמל את האי רודוס. מופיע במרכז התביעה לפעמים.

 

 . הידיות בד"כ כפולות. )אמפורות קוסיות( יוצר באמפורות שנראות מעט אחרת היין שיוצר באי קֹוס

 הגיעו מהאיים קנידוס ו==. –אמפורות קנידיות ופוניות 

 השפעה מיוון בצורה היוונית; בשפה... אבל על קנקני שק מקומיים. טביעות ביוונית מופיעות על קנקנים מקומיים לפעמים. 

 סיורים

 08.04.14 ___________ 7 שיעור

  לפנה"ס 1מאה  - 3מאה  של מחצית שניה    "החשמונאית" – התקופה ההלניסטית המאוחרת

 חום כתום.-חום בהיר-אפרפר-החומר מקומי. צהבהב מקומית! קראמיקה

 אחר חשמונאים חורף ארמונות מספר היו בה דופן, יוצא מקרה היא יריחו .מוכרים חשמונאים מכלולים הרבה בארץ אין

 בקראמיקה. עשירים מכלולים יש מהארמונות, בחלק הקרה. ירושלים לעומת בחורף נח היה האקלים השני. ע"ג

 פתוחים: כלים

 ממשיכות. מעוגלות, קערות

 

אך עם דופן ישרה יותר והשפה שלה נוטה אומנם פנימה כמו , ממשיכה קערה שמשמרת את הצורה הכללית, לצידן

 חדש בתקופה החשמונאית. – .אך הרבה יותר בחדות, המעוגלות

השפה משולשת, יותר רחבה נפתחת החוצה. מקנה לכלי מקבל צורה יותר ארוכה ודקה.  אך ממשיך :דמוי כישור בקבוק

 חיפוי אדום.  כלים לבושם/שמנים/תרופות.ין צרוף טוב. מוחלק מבחוץ. הטיותר אלגנטיות. הכלים בד"כ מוקפדים יותר. 
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 כלים סגורים:

 קצת שינויים בעיצוב השפה. בגדול אין חידושים דרמטיים. סירי בישול:

 

 חידושים בעיצוב השפה "שפת צוארון". צוארון בצורת רחס בולט, לאחר קיפול השפה החוצה. קנקנים:ב

 

 להיות שאמור הציר מבחינת גם סימטרי-א גוף בעלת זו לקודמות, בניגוד החשמונאית. בתקופה לראשונה מופיעה צפחת

 מעובה. שפה .תבבו  מסּוו דקות הידיות שתי למטה. קצת ואחר למעלה קצת מופנה אחד קצה חביתי. גוף סימטרי.

 

 ם יחסית. צואר יחסית רחב. שפה מקופלת החוצה. יאגסי פכים:

 או נרות עם פיה עם קצה קשתי. עיטור רדיאלי פשוט. עם / בלי חיפוי. בלעדי לתקופה הזו.  ט.ונר צבחדש:  נרות:

  -רדיאלי    -צבוט 

 גביע לשתיית יין. מילאו יין מלמעלה, והכלי היה יורד בעיקרון כלים שלובים לספל.  מיוחדים:

 לספירה. 3תחילת מאה  - לפנה"ס 1מאה  סוף סדר רומאי. שינוי שלטון.   התקופה הרומית הקדומה

 כלי חרס מייצור מקומי:

 -חצי אובליות : פתוחות קערות
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 חלקם מצולעים בחוץ, וחלקם יותר מעוגלים: בסיס יחסית צר לקוטר. שפה דיי ישרה וחתוכה.  -קערות חצי כדוריות

 

 בין צורות. במגוון השפה כדור. פחות פחוס. יותר קצת נהייה עצמו(. על )חוזר כדורי סיר .שינויים קצת רואים בישול: סירי

 נפוץ אופיינית. מאוד השפה המשולש. החתך את שנותן מבחוץ קטן רכס באמצעות לפעמים מעט. משולשת שפה יש היתר,

  הארץ. בכל כמעט

  המשולש של צילום פה להראות

עוד יותר. השפה הרבה יותר רחבה. נוטה  סהסיר בצורה עוד יותר פחוסה נפח פה. מתפתחים פתוחים בישול כלי בישול: קערת

)סיר בין המכסה לקערה עצמה.  –השפה נחתכה בניתוק כתף מזווה. השפה מבפנים טיפה קעורה, ע"מ להציב מעל מכסה. החוצה. 

 לשקשוקה(

 

 פתוחות. שפה משולשת נוטה החוצה עם/בלי ידיות.  קדרות:

 

מהווה הרחבה של קצה הצואר  -ריכוס. צוואר צר וקצר. השפה "דמויית ספל"-אגסיים. גוף עגלגל. עם חלקים/עם צילוע פכים:

שיחזור פנימה עודפים  -על תוכן הפךוכעורה מבפנים. מחוברת לשפה ידית סרט שטוחה ומעט מסובבת. עיצוב השפה נועד להגן 

 ם, כשמשותפת לכולם השפה הזו. גם הצווארים מגוונים )רחבים יותר/פחות(.מגוון גדול של גופי מבפנים שיחזרו פנימה אח"כ.
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 אולי לחימום מים. השפה עם אותו רעיון. נעשו עם טין של סיר בישול.  דוגמאות קיצוניות לפכים האלה:

 

 מגוון גדלים.טיפוס חדש של בקבוק. כמו הכלי הקודם רק בלי הבסיס הגבוה. הגוף יותר כדורי. הצואר מתקצר.  בקבוקים:

 

 ממשיכות ללא שינוי. מעט שינויים בשפה. ידית מסובבת. צפחות:

 

מתחיל להופיע קנקן עם צואר גבוה יחסית וזקוף. השפה או פשוטה או קצת מקופלת צורה דמוית שק חוזרת על עצמה.  קנקנים:

 ידיות אוזן.  2בבסיס הצואר.  רכסהחוצה. טיפה משוטחת/מעובה/מעוגלת. הרבה פעמים עם 

 

 נייח. ביתי. לא למסחר כמו פיטסים רגילים.כלי אגירה.  פיטסים:

 

 

 ממשיכים הנרות הרדיאלים מהתקופה החשמונאית.  נרות:

לפנה"ס עד מרד בר כוכבא. מאוד מזוהה עם  1מופיע בסוף המאה ה נרות ה"הרודיאנים"במקביל, מופיע ותופס את מקומם ה

 בעיקר בגליל ובגולן ובאזור יהודה. האוכלוסיה היהודאית בארץ. מתגלה כמעט בכל חלקי הארץ. 
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 רדיאלי -->    <-- הרודיאני

 כלל, מעוטר לא או ידית. לו אין ופשוט. עגול דיי הבסיס שקוע. קצת לפעמים .יחסית צר מילוי פתח עם סגור, - ההרודיאני הנר

 באמצע. נקודה עם מעגלים של טביעות בצירוף קווים/לפעמים קו/זוג של בחריטה החרטום על פשוט דיי באופן מעוטר או

 כנראה וקשה צהבהב מטין נעשו שאלה כיון מקורצפים", "נרות גם נקראים חיפוי/מירוק. אין ."קשת דמויית" הזרבובית

  האלה. הקירצוף סימני את ורואים אותם להחליק כדי בסכין נעשה להםש הגימור

  .111.290______ קמתי לא_____ 1 שיעור

 112.202. ___________ 9 שיעור

 ביזאנטיתוהתקופה התקופה הרומית המאוחרת 

 התקופה ובחוף. בגליל התרכז היהודי היישוב הארץ. של שאת ביתר ברומאניזציה מאופיינת המאוחרת הרומית התקופה

-)שבירתה ביזאנטיום התנצרות האימפריה הרומית וחלוקתה לאימפריה רומית מערבית ומזרחית - הביזאנטית

 אחרי הכתרת קונסטנטינוס לקיסר. קונסטנטינופוליס(

 המוני. בייצור יוצרו הכלים כלים. של יחסית גסות מאוחר. יותר – מצולע יותר יהשנה ככל

  פתוחים: בישול סירי / מחבתות

 או באמצע קטן נקב עם המכסה לא. ולפעמים מבחוץ צילוע יש לפעמים לרוב. תואם מכסה אופקיות. דיי ידיות מעוגל. דיי בסיס

  בצד.

 תמונה?

  אליה. שחוברה חלולה תוספת עם משונה. בצורה אחת "אתנח" ידית עם סיר של צורה

 תמונה?

 

 מקודם. ממשיך - רומיים:

 

 השפה .מסוים( )חידוש מאוד קצר צוואר מעוגל. בסיס קל. זיווי עם פחוס. ויותר יותר נהיה הגוף המשיכו. סגורים: בישול סירי

  אופייני. חירוץ עם בד"כ סרט. ידיות שתי בחתך. )מקופלת( משולשת

 קדום. וביזאנטי רומי

 כלל. צואר ללא או קצר צואר פשוטה. שפה אזורי. שוני ויותר גיוון יותר יש הביזאנטית בתקופה בהמשך,
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  הבישול. סירי של זה את מזכיר אדמדם-חום חומר גדול. מגוון ופכיות: פכים

 

 6ה המאה באזור כנראה הופיעה ופכיות. פכים וכן וקערות קעריות של סוגים מיני כל -FINE BIZANTINE WARE :קערות

 מורקו כן אך חופו, לא לרוב ואיכותי. מפולם כתום-צהבהב-בהיר חום מטין נעשו המוסלמית. התקופה לתוך והמשיכה לפנה"ס

 השפה. רבאזו מבחוץ גלית חריטה של עיטור לחלקם מבחוץ. ו/או מבפנים

 למבחן. איכשהו זה את לזכור בדופן. קצרות חריטות מספר פחוס. דיי וףג בד"כ, משולשת שפה פכיות:

 תמונה?

  שק: קנקני

  הצואר. בבסיס חד רכס פעמים הרבה משולשת. או פשוטה יחסית שפה זקוף. יחסית צוואר הכלי. אורך לכל צילוע

 

 .החוף אזור את מאפיינים צפוף ממש צילוע / סירוק חופיים: ביזאנטיים

  
 

 האופקי. לסירוק לפעמים נוסף גלי סירוק

  לצואר. קרוב רכס יותר. עדין ומחומר בהירים מההר שבאים אלה

 גבוהה. בטמפ' צריפה כהה( ממש אפור-כהה )מחום כהים – והכרמל( השומרון צפון גם אולי גולן, )גליל, נייםצפוה השק קנקני

 גבוה. יחסית צואר הכתף. על שעובר חד בחדות/רכס מזווה כתף רובם את מאפיין דקה/בינונית. יחסית דופן מתכתית. צריפה

  מנורות. / מתעקל קו / מעגלים של דגמים לבן/בהיר. בצבע פסיכיים עיטורים

 ככל יותר ומאורך צר נהייה הגוף הקדומה. הרומית בתקופה מתחילה ההתפתחות הדרומי. החוף במישור יוצרו עזה: קנקני

 יש ולפעמים הבסיס, על רק מופיע הצילוע הזמן. עם שמתחדד בהתחלה מעוגל בסיס סיגר. דמוי ממש לבסוף, הזמן. שמתקדם

  הכתף. על ידיות שתי הצואר. נעלם יותר. הגבוהים באזורים צילוע פס

  ברורים. אזוריים שינויים עם הארץ בכל טיפוסים רותעש של התפרעות נרות:

 בכוונה שקוע. המרכז – מרכזי דיסקוס ויש )לפתיל( ומעוגל קצר מאוד החרטום מאוד. פכוסים עגולים. קטנים.  – דיסקוס נרות

 המרכזי העיטור רדיאליים. עיגולים/רווים חצאי של היה שלהם העיטור מט. החיפוי פעמים. הרבה המרכזי הדיסק את שברו

  פיניקי.-הלבנוני בחוף נעשו הרוב צמחי/אמורפי/אנושי(. )אלמנט המרכזי בדיסק היה

 11.... ____ השלמה____ 12 שיעור

  נרות: המשך

  יהודית. אוכלוסייה המרידות". "בין תקופת עם מזוהים יהודה. לדרום אופייני קטנה. אחיזה ידית קוויים. עיטורים דרומי: נר

 המאוחרת ברומית הופיעו מאורכים. יותר ואגסית. חלקה יותר והצורה הולך, הקשת" "דמוי החרטום נטיף: בית נרות

 בסיס על בדפוס נעשו והעיטור הנר להתקלף. נוטה אדמדם-חום חיפוי בהיר. טין הביזאנטית. התקופה ראשית עד והמשיכו

  פונקציונאלית. לא ווטיבית. קטנה, מאוד ידית וצמחיים. גאומטריים דגמים
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 יחסית נרות ידית. בלי תמיד כמעט שקד. דמויי נרות אלה נעלמה. האגסית הצורה .8 מאה אמצע-4 מאה אמצע פמוט: נר

  גס. יחסית הטין .מנורה( וציור יוונית כתובת יש )אפילו מיני רדיאלים/גאומטריים/כל עיטורים גדולים.

 ווטיבית ידית )להיזהר(. השומרונים של התיישבות מייחד אולי שומרון. הרי וצפון מרכז . 7 – 3/4 מאות שומרוניים: נרות

 על היומיום. מחיי צמחיים/חפצים מוטיבים בדפוס. צפוף עיטור שימושית. ולא קטנה לשון זיז/ידית כוכב/ידית דמויית קטנה

 חרוצה חרטום תעלת של תוספת יש צר. יותר נהיה החרטום מאורך. יותר להיות הופך הנר השומרוני. בכתב כתובות בודדים

 עיגולים סולם. דמוי מהזמן חלק ופשוט. דל יותר להיות הופך העיטור הפתיל. לפתח המילוי פתח בין שמחברת ורחבה רדודה

  קונצרטיים...

 באובניים: עשויים נרות

 להחזקה. ונוחות גבוהות אוזן ידיות יש לכולם .6-8 מאות הארץ. לדרום אופייניים חלקים. יותר חלק ממש, מצולעים חלק

 הפחות הטיפוס ביד. להם הודבק ארוך חרטום מרכזים. בכמה רויוצ בישול. סיר של חומר שמזכיר מטין עשויים המצלועים

  נמוך. יותר וקצת יותר חלק נפוץ

  עיקריות: משפחות 4 ולה :המאוחרת( ברומית רק )לא LATE ROMAN RED WARE אדום: מחופות קערות

 מופיעות אלינו. גם אבל אירופה ודרום לאיטליה הייצוא עיקר .AFRICAN RED SLIP אפריקה. בצפון יוצרו ביותר מגוונת (1

 ישרה הדופן מאפיין. ח/פיגורטיבייםגאומטרי/צמחי/בע" עיטור הקערה בתחתית אדום/כתום. חיפוי .3ה במאה כבר

 למטה. לפעמים ונוטה לשפה מתחת הרכס מחודדת. שפה ודקה.

2) LATE ROMAN C/PHOCAEAN RED SLIP: מאפיין האזורים. ברוב 5-7ה במאות שלטה התיכון. הים מזרח .4 במאה הופיעו 

 רדודה דיי פתוחה קערה היא "3 פורום" אדום.-לכתום יותר נוטה החיפוי כתום.-אדמדם-חום טין – האלה הקערות את

 הרבה במרכז תבוע עיטור פעמים. הרבה רולטה בעיטור מעוטרת עצמה השפה מרובע/מלבני. דיי חתך עם זקופה שפה עם

 – "12 פורום" ממשיך מהאפריקאי. יותר קצת ירודה הטין איכות האפריקאית. הקראמיקה את מזכיר הרפרטואר פעמים.

  וכו'. תבועים עיטורים שוב יותר. שטוחה בשפה, קווץ' שקיבלה צורה, אותה על ששומרת קערה

3) LATE ROMAN D/CYPRIOT RED SLIP: ה של זה את מזכיר מאפיין טין .4ה מהמאה מופיעLATE ROMAN C. של משחקים 

 על רק לפעמים עיטורים הזו. למשפחה ייחודיים ועיטורים ייחודיות שפות של רפרטואר לפעמים. השפה על רק כהה חום

 הדופן הדופן. על קווים עיטור לפעמים ישרה. דופן נפוץ הכי לפעמים. השפה על חריצים (.כאן דופן )יוצא מבחוץ הדופן

 יש הזו למשפחה גם סופה. עד 7ה המאה לתוך המשיך ייצור עצמה. על שחוזרת קצרה גלית תביעה עם ולפעמים חלקה

  ידיות. ושתי אחיד לא חיפוי עם עמוקות קדרות מעין נפוצות פחות ".0,12 ,2 "פורום

4) EGYPTIAN RED SLIP: ורדרד.-לכתום נוטה בהיר טין טיפוסים. הרבה אורגאני. וחומר קש חתיכות עם נילותי מצרי טין או 

 בטין, ההבדלים .344 מס' את גם אבל (1 )מס' האפקיאית הקראמיקה את מחקות הצורות צבע. משחקי יש לפעמים פה גם

  מסויימים. עיטורים של ובהיעדר/תוספת

 המוקדמות מאוד. וקשה גבוהה בטמפ' צרוף גדולים. חסמים גס. מאוד טין .)בטירוף!!( עבה דופן )מורטאריה(: כתישה קערות

  השפה. על יוונית או בלטינית תביעות עם יותר

 )ובעיקר והתוצרת הרומית התקופה בתחילת שהתחילה אמפורות של שלמה משפחה אפריקאיות. צפון מיובאות: אמפורות

 יחסית צואר )שפיץ(. ומעובה צר בסיס עם יחסית וצר גלילי גוף לאזורנו. גם אבל התיכון הים למערב בעיקר יוצאה זית( שמן

  מתחת. עיבוי עם בני/משולשמל חתך עם מעובה השפה לכתף. ועד לשפה ממתחת קצת שיוצאות גדולות ידיות שתי עם קצר,

1LATE ROMAN ANPHORA : יש הייצור. מקומות בכל זהות דיי טורקיה. הסורי/דרום בקפריסין/החוף יוצרו ואילך. 4 מאה 

 מצולע הגוף רחב. ויותר חביתי גוף של דוגמאות גם היו אך צר יחסית גוף בגדול, .8ה המאה עד טיפולוגיים ושינויים כרונולוגיה

 וידיות הצוואר, במרכז בערך רכס החוצה, שנוטה מעובה יחסית שפה צר, ויחסית קצר הצואר מאפיין ל.מעוג בסיס כולו. כמעט

 בד"כ הטין החוף. באזור בעיקר נמצאו לארץ, גדולות בכמויות הגיעו לכתף. ועד לשפה ממתחת שיוצאות רכסים מחורצות/עם

  בהיר.

2LATE ROMAN AMPHORA : קצת לפעמים כדורי גוף .7/8-5ה המאה בין התפתחות מצומצם. דיי רפרטואר האגאי. בחוף ייצור 

 נפוץ ויותר שפה( רק )כמעט קצר מאוד לפעמים צואר צפוף. בצילוע/סירוק לגמרי כמעט מכוסה לפעמים הכתף יותר. פחוס
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 חלקות ידיות 2 החוצה(. בנטייה קיצונית פחות )או החוצה חזקה בנטייה בורחת השפה ואז )קוני( פנימה נוטה שבהתחלה צואר

  חלק. הגוף שאר לכתף. ועד הצואר ממרכז יוצאות

3LATE ROMAN AMPHORA : וצר. קטן ס"מ. 62-42 בין גובה לפעמים. בקבוק דמוי צר, מאוד גוף אמפורה.-מיני האגאי. החוף 

  המינרלים(. )בשל בשמש מנצנץ הטין מאפיין. הטין כלולה. והרגל צר בסיס דקה. יחסית דופן

 טיפוס פשוטה בצורה ולהגדיר מהם 22/12 נבחר בכיתה. שראינו הכלים כל של מייצג ממגוון לבחירה השולחן על כלים במבחן:

 חומר דף. על ציורים בלוח לבחירה 22/12 עוד בנוסף, תקופה(. קדום/מאוחר/תת יש )אם ותקופה וכו'( נר ספל, קנקן, )סיר,

 עליהם. והערות צילומים רק מצגות! יבל – ב' בטיפולוגיה אלכס אצל )כמו פתוח

 לנר. תמונה לחבר צריכה

 

 

 

 

 

 

 


