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 התפתחות הכוכים והגלוסקמאות
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 מאה ראשונה –בית הקברות ביריחו 



 קופסא - γλωσσοκομον גלוסקמא

 





 ט, יבמסכת שמחות 
כך אמר לי אבא בשעת , אמר רבי אלעזר בן רבי צדוק

 , מיתתו
 ,  בביקעהבתחילה קברני , בני

 ובסוף לקט את עצמיי  
 ,  בראזין בגלוסקמאותנם 

 , וכן עשיתי לו, ואל תלקטם בידך
ונכנסתי , אפיקריסיןעליהן  ופירס, נכנס יוחנן וליקטן

 ;  יבישין ספיריןונתתי עליהן , וקרעתי עליהן
 

 כשם שעשה לאביו כך עשיתי לו

 התאמה בין ממצא ארכיאולוגי לעדות תלמודית
 (2תחילת מאה )



 כוכים ומקמרים  

 בבית שערים



 (2-3מאה )דרכי קבורה נוספות 
 קבורה בארונות בכוכים

 ד, שבת כג

ין  יכִׁ י ַכּלָהמְחש ִׁ ְסקֵּ ַח ַעל עִׁ חּום ְלַפּקֵּ ,  ַעל ַהּתְ
יא לֹו  ת ְלָהבִׁ י ַהּמֵּ ְסקֵּ יןְוַעל עִׁ יכִׁ   .ָארֹון ְוַתְכרִׁ

 

 ח, בבא בתרא ו

רֹו ַלֲעׂשֹות לֹו ֶקֶבר ר ָמקֹום ַלֲחבֵּ ן  , ַהּמֹוכֵּ ְוכֵּ
רֹו ַלֲעׂשֹות לֹו ֶקֶבר ֲחבֵּ ל מֵּ ה  , ַהְמַקּבֵּ עֹוׂשֶ

ל ְמָעָרה  ֶ ש  תֹוָכּה ש  ֵּ ע ַאּמֹות ַעל ש  ,  ַאְרּבַ
ַח ְלתֹוָכּה  יןּופֹותֵּ מָֹנה כּוכִׁ אן  ,ש ְ ּכָ ה מִׁ לֹש ָ ש ְ

ן ֶנְגּדָ ּכְ ם מִׁ ַניִׁ אן ּוש ְ ּכָ ה מִׁ לֹש ָ ן  , ּוש ְ ין ָאְרּכָ ְוכּוכִׁ

ה ָ ש ּ ן ש ִׁ ְבָעה ְוָרְחּבָ ע ַאּמֹות ְורּוָמן ש ִׁ   .ַאְרּבַ

 

 סקרופגים -בית שערים 

 ו,מועד קטן א

במועד אבל כוכין וקברות אין חופרין 
נברכת  מחנכים את הכוכין במועד ועושין 

עם המת בחצר רבי יהודה  וארון במועד 
 :  אוסר אלא אם כן יש עמו נסרים



 העתיקהקבורה יהודית בישראל בעת 
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מוזכר במשנה ומוכר גם מן 

הממצא הארכיאולוגי של 

 התקופה

ארון אבן גדול שבתוכו 

(בית שערים)הונח המת   

,  הקפדה על קבורה נפרדת

 איסוף העצמות לתוך תיבה

מאות מערות קבורה בסביבות 

 ירושלים

בור גדול שאליו 

נאספו עצמות 

 המשפחה

 קבורה בכוכים

סרקופג  

 לעשירים

 גלוסקמא

 6 מאספה

5 

שמש כאחוזות  

 קבר משפחתיות

ארונות חרס 

 לאכסון העצמות

 מערות קבורה

 ארונות חרס

תקופה  

 קדומה
'  סוף תק

 בית שני

מאות  

3-4 
תקופת  

 המשנה

 4מאה 

 ואילך
לאורך כל 

 התקופות


